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ّ

 جلد او

 



 

 

 

 07 .............................................................................................................. فیح اک ایبؿ : ابب

 07 ............................................... ...اعتیل اک وقؽ ہک مہ ےن مت رپ فیح روسؽ اہلل رپ زنفؽ فیح سک رطح رشفع وہیئ، افر اہلل

 28 ........................................................................................................... اامیؿ اک ایبؿ : ابب

 28 ................................................. ...دفونں وک اہک اراشد وبنی ےہ ہک االسؾ یک اینبد اپچن زیچفں رپ ےہ افر اامیؿ وقؽ فلعف

 28 .................................................... ...اؿ اومر اک ایبؿ وج اامیؿ ںیم دالخ ںیہ، اہلل اعتیل اک اراشد ہک ہی یکین ںیہن ےہ ہک

 28 ...................................................................... ...ؿ افر تا ھ  ے املسمؿ ظوفحظ رںیہاملسمؿ فہ ےہ سج یک زاب

 28 ......................................................................................................... ...وکؿ اس االسؾ الضف ےہ

 28 ........................................................................................................ ...اھکان الھکان یھب االسؾ ےہ

 28...............................................................اےنپ اھبیئ ےک ےئل فیہ ابت اچانہ وج اےنپ ےئل اچےہ اامیؿ ںیم دالخ ےہ

 28.............................................................. ...روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے تبحم رانھک اامیؿ اک اکی زجف ےہ

 22 ........................................................................................................... ...الحفت اامیؿ اک ایبؿ

 28........................................................................................... ...ااصنر  ے تبحم رانھک اامیؿ یک اشنین ےہ

 28............................................................................................... ...ب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔ہی اب

 89 .................................................................................................. ...ونتفں  ے اھبانگ دنی داری ےہ

 89 .................................................. ...اہلل اعتیل وک اجؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک وقؽ ہک ںیم مت بس  ے زایدہ

 88 ............................................. ...ہی ابت یھب اامیؿ ںیم دالخ ےہ ہک رفک ںیم فاسپ اجےن وک ربا ےھجمس ےسیج )وکیئ( آگ یم

 88..........................................................................ؽ ںیم اکی دفےر   ے زایدہ وہےن اک ایبؿالہ اامیؿ اک اامع

 88................................................................................................................ ...ایح زجفاامیؿ ےہ

 88 ..................................................... ...ر زوکۃ دںی وت اؿ ےکاہلل اعتیل اک وقؽ ہک ارگ فہ وتہب رکںیل افر امنز ڑپےنھ ںیگل اف

 80 .................................. ...ضعب اک وقؽ ےہ ہک اامیؿ لمع ےہ سج یک دلیل ہی آتی ےہ افر ہی تنج ےہ سج ےک مت فارث ب

 80 ............................................ ... دصؼ دؽ  ے االسؾ ہن الای وہ، ہکلب )یسک ےک زربدیتس( املسمؿ رک ےنیلارگ )وکیئ صخش( 

 88 .............................................. ...السؾ اک رفاج داین االسؾ ںیم دالخ ےہ افر امعر ےن اہک ہک نیت ابوتں وک سج صخش ےن مج

 977 ......................................... ...وشرہ یک انرکشی اک ایبؿ افر )رفک ےک رمابت فلتخم ںیہ( اکی رفک دفےر  رفک  ے مک وہات

 977 ...................................... ...  ب تانگہ اجتیلہ ےک اکؾ ںیہ، نکیل اؿ ےک رمبکت وک اس فتق کت اکرف ںیہن اہک اجےئ اگ



 

 

 978 .............................................................................................. ...اکی ملظ دفےر  ملظ  ے مک ےہ

 978 ........................................................................................................ ...انمقف یک العامت اک ایبؿ

 978 ..................................................................................... ...بش دقر ںیم ایقؾ رکان اامیؿ ںیم دالخ ےہ

 978 ....................................................................................................... ...اہجد رکان اامیؿ اک زجف ےہ

 978 ........................................................................... ...دالخ ےہراضمؿ یک راوتں ںیم لفن ڑپانھ اامیؿ ںیم 

 970 ................................................................ ...وثاب یک تین  ے راضمؿ ےک رفز  رانھک اامیؿ ںیم دالخ ےہ

 972 ........................................ ... ادا اعتیل ےک زندکی بس سدنی تہب آاسؿ ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ

 972 ................................................... ... امنز اامیؿ ںیم دالخ ےہ ویکہکن اہلل اعتیل اک اراشد ےہ ہک اہلل اعتیل ااسی ںیہن ےہ

 997 ................................................................................................ ...السؾ یک وخیب اک ایبؿآدیم ےک ا

 999 ............................................................... ...ادا ےک زندکی بس  ے زایدہ وبحمب فہ اکؾ ےہ وج ہشیمہ ایک اجےئ

 998 .......................................... ... اراشد  ے یھب اثتب ےہ افر مہ ےن اؿ یک دہاتی اامیؿ یک یمک زایدیت اہلل اعتیل ےک اس

 998 ................................................ ... زوکۃ اک ادا رکان االسؾ ےہ افر اہلل اعتیل اک اراشد ےہ ہک اںیہن رصػ اس ابت اک مکح

 998 ............................................................................................... ...انجزفں ےک اس ھ اجان اامیؿ ےہ

 990 ............................................. ...ربجلیئ اک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اامیؿ فاالسؾ افر ااسحؿ فملع ایقتم

 998 ............................................................................................ ...ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

 987 .............................................. ...اس صخش یک تلیضف ) اک ایبؿ( وج اےنپ دنی ےک اقمئ رےنھک ےک ےئل انگوہں  ے ےچب

 989 ............................................................................................ ...ادا رکان اامیؿ ںیم دالخ ےہسمخ اک 

 988 ............................................................... ...دحثی ںیم آای ےہ ہک اامعؽ تین افر ایخؽ ےک اطمقب وہےت ںیہ۔

 988 .................................................. ...امای ہک اہلل افر اس ےک روسؽ افر ا ہم  نیملس افریبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

 988 ............................................................................................................. ملع اک ایبؿ : ابب

 988 ........................................... ... (ںیم وغشمؽ وہ وت )ےلہپ اینپسج صخش  ے وکیئ ہلئسم درایتف ایک اجےئ افر فہ یسک ابت 

 980 ............................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج ملع )ےک ایبؿ رکےن( ںیم اینپ آفاز دنلب رک 

 982 ........................................................................................... ...ر اابنان انہک۔دحمث اک دحانث افر اربخان اف

 988 ................................................ ...اامؾ اک اےنپ اسویھتں ےک اسےنم اؿ ےک ملع ےک ااحتمؿ ےک ےئل وساؽ رکےن اک ایبؿ

 987 .................................... ... ک ش رکےن )ڑپےنھ( اک ایبؿ افر ب ن  یری افر  نایؿ وثردحثی ڑپےنھ افر دحمث ےک اسےنم



 

 

 988 ..................................................... ...انمفہل اک ایبؿ افر الہ ملع اک ملع یک ابںیت ھکل رک رہشفں ںیم انجیھب افر اسن ریض ا

 988 ........................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج سلجم ےک اریخ ںیم ھٹیب اجےئ افر اس صخش اک ایبؿ وج سلجم ےک درایم

 982........................................ ...اراشد وبنی ہک شب افاقت فہ صخش ےسج )دحثی( اچنہپیئ اجےئ ےننس فاےل  ے زایدہ اید رک

 988 .............................................. ...یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ولوگں وک ومعق افر انمبس فتق رپ تحیصن رکےن اک ایبؿ

ےاس صخش اک ایبؿ سج ےن ملع )احلص رکےن( فا

ئ

 987 ....................................... ...ولں یک میلعت ےک ےئل ھچک دؿ رقمر رک دی 

 989 ...................................................... ...اہلل اعتٰیل سج ےک اس ھ الھبیئ رکان اچاتہ ےہ ا ے دنی یک ھجمس اطع رفامات ےہ

 988 ............................................................................................................ ... ںیم ھجمس اک ایبؿملع

 988 ................................................... ...ومٰیس اک درای ںیم رضخ ےک اپس اجےن ےک فاےعق اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک رفامؿ ایک ؾ

 988 ........................................... ... فآہل فملس اک اراشد ہک ا  ےری  اہلل اس وک ) ا ن سابس وک( آرآؿ کیبن یلص اہلل ہیلع

ح ےہ

ح
طی 

 988 ................................................................................................ ...ےچب اک سک رمع ںیم اننس 

 980 ............................................... ... ے( ابرہ ےنلکن اک ایبؿ، اجرب ن دبعاہلل اکی ہنیہم یک اسمتف رپملع یک بلط ںیم )رھگ 

 988 ................................................................. ...اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ وج وخد ڑپےھ افر دفےرں وک ڑپاھےئ

 987 ............................................. ... ملع اھٹ اجےن افر لہج اظرہ وہےن اک ایبؿ افر رہعیب ےن اہک ہک سج ےک اپس ھچک ملع وہ

 989 ......................................................................................................... ...ملع یک تلیضف اک ایبؿ

 988 ....................................................................................... ...زیچ رپ ڑھک  وہ رک وتفی دانیوساری ای یسک 

 988.................................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج تا ھ ےک ااشر   ے وتفی اک وجاب د 

 988 .................................................. ... ےک فوک وک رلد  دالان ہک اامیؿ افر ملع کیبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک دبع اسیقل

 980 ................................................................................ ...ک ش آےن فاےل ہلئسم ےک ےئل رفس رک ےن اک ایبؿ

 982 .............................................................................. ...ر رکےن اک ایبؿملع ےک احلص رک ےن ںیم ابری رقم

 987 ............................................................... ...تحیصن افر میلعت ںیم  ب وکیئ ربی ابت دےھکی وت ہصغ رک ےن اک ایبؿ

 988 ............................................................................ ...  ےنھٹی اک ایبؿاامؾ ای دحمث ےک اپس ) ادب  ے( دف زاون

 988 ............................................................ ...اس صخش اک ایبؿ وج وخب اھجمسےن ےک ےئل اکی ابت وک نیت ابر ےہک۔

 988 ........................................................................ ... میلعت رک ےن اک ایبؿرمد اک اینپ ولڈنی افر اےنپ رھگ فاولں وک

 988 ............................................................................ ...اامؾ اک وعروتں وک تحیصن رک ےن افر اؿ یک میلعت اک ایبؿ

 988 ........................................................................................ ...دحثی )وبنی ےک ےننس( رپ رحص اک ایبؿ

 980 ............................................... ...) ملع سک رطح ااھٹ ایل اجےئ اگ افر رمع  ن دبعازعلسی ےن اےنپ انبئ اوبرکب  ن زحؾ وک



 

 

 988 ..................................................................... ...ر رک دای اجےئایک وعروتں یک میلعت ےک ےئل وکیئ دؿ اخص رقم

 907 ............................................ ... اس صخش اک ایبؿ وج وکیئ ابت ےنس افر اس وک ہن ےھجمس رھپ اس  ے دفابر وپےھچ اہیں کت

 909 ........................................ ...اےسی ولوگں وک )ملع( اچنہپںیئ وج اغبئ ںیہ ایس ومضمؿ وک رضحت ابوج ولگ احرض ںیہ فہ 

 908 ............................................................. ...اس صخش رپ انتک انگہ ےہ وج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ وھجٹ وبےل

 900 .................................................................................................... ...ملع یک ابوتں ےک ےنھکل اک ایبؿ

 929 ........................................................................................... ...رات وک ملع افر تحیصن رکےن اک ایبؿ

 929 ...................................................................................................... ...رات وک یملع وگتفگ اک ایبؿ

 928................................................................................................. ...ملع یک ابوتں وک اید رکےن اک ایبؿ

 928 .....................................................................................املعء یک ابںیت ےننس ےک ےئل اخومش رےنہ اک ایبؿ

 928 .......................................... ... ب یسک اعمل  ے وپاھچ اجےئ ہک امتؾ ولوگں ںیم زایدہ اجےنن فاال وکؿ ےہ وت اس ےک ےئل

 987 ......................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج ڑھک  ڑھک  یسک ےھٹیب وہےئ اعمل  ے وساؽ رک 

 987 .......................................................................................... ...ریم امجر ےک فتق ہلئسم وپےنھچ اک ایبؿ

 989 ........................................................................... ...اہلل اعتیل اک رفامؿ ہک ںیہمت رصػ وھتڑا ملع دای ایگ ےہ

 988 ..................................... ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن ضعب اجزئ زیچفں وک اس وخػ  ے رتک رک دای ہک ضعب ان ھجمس ولگ ا

 988 ........................................ ... ، ہیسج صخش ےن اکی وقؾ وک وھچڑ رک دفےری وقؾ وک ملع )یک میلعت( ےک ےئل وصخمص رکایل

 988 ............................................ ...ملع )ےک وصحؽ( ںیم رشامےن اک ایبؿ، اجمدہ ےن اہک ہک ہن وترشامےن فاال ملع احلص رک س

 980 ........................................................ ...ےئ افر دفےر  وک )ہلئسم( وپےنھچ اک مکح د اس صخش اک ایبؿ وج وخد رشام

 982 ............................................................................................. ...دجسم ںیم اسملئ یملع اک اتبان اجزئ ےہ

 988 .................................................................................. ...ایبؿ اسلئ وک اس ےک وساؽ  ے زایدہ اتبےن اک

 877 ........................................................................................................... فوض اک ایبؿ : ابب

 877 ...................................................................................... ...وکیئ امنز ریغب اہطرت ےک وبقمؽ ںیہن وہیت

 879 .................................... ...فوض یک تلیضف ) اک ایبؿ( افر ) ہی ہک ایقتم ےک دؿ ولگ( فوض ےک اشنانت ےک ببس  ے یفس

 878 ........................................ ... ارگ ےب فوض وہ اجےن اک کش وہ وت ضحم کش یک انبء رپ فوض رکان رضفری ںیہن  ب کت نیقی

 878 .................................................................................................. ...فوض ںیم فیفخت رکےن اک ایبؿ

ا ئ( وک وپرادوھےن اک ایبؿ، افر ا ن رمع ےن اہک ہک فوض اک وپرا رکان )اس

 

ض
ع
 878 ............................................... ...فوض )ںیم ا



 

 

ا ء فوض وک رصػ اکی اکی ولچ  ے دوھان یھب )وقنمؽ ےہ

 

ض
ع
 878 ................................................................... ...(ا

 878 .................................................................. ...مسب اہلل رہ احؽ ںیم انہک اچےیہ، اہیں کت ہک تبحص  ے ےلہپ یھب

 870 ......................................................................................... ...اپاخہن )ےک ےئل اجےت( فتق ایک ڑپےھ

 870 .............................................................................. ...اپاخہن )ےک ےئل اجےت( فتق اپین رھک دےنی اک ایبؿ

 872 .............................................. ...اپاخےن ای اشیپب رکےت فتق ہلبق یک رطػ ہنم ہن ایک اجےئ ، اہتبل امعرت ای دویار وہ ی

 878 ........................................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج دف اوٹنیں رپ )ھٹیب رک( اپاخہن رھپ 

 897 ............................................................................... ...وعروتں اک اضقےئ احتج ےک ےئل ابرہ ےنلکن اک ایبؿ

 898 .................................................................................................... ...اپین  ے ااجنتسء رکےن اک ایبؿ

 898 ........................................ ... یسک صخش ےک رمہاہ اس یک اہطرت ےک ےئل اپین ےل اجان )اجزئ ںیہن ےہ(، اوبادلرداء ریض

 898 ................................................................................ ...ااجنتس ےک ےئل اپین ےک اس ھ زینہ ےک اجےن اک ایبؿ

 898 ................................................................................... ...داےنہ تا ھ  ے ااجنتس رک ےن یک اممتعن اک ایبؿ

 898 ............................................................. ...اشیپب رکےت فتق اےنپ وضع اخص وک اےنپ داےنہ تا ھ  ے ہن ڑکپ 

 890 ............................................................................................... ...رھتپفں  ے ااجنتسء رکےن اک ایبؿ

 890 ........................................................................................................ ...وگرب  ے ااجنتس ہن رک 

ا ء وک اکی اکی رمہبت دوھےن اک ایبؿ

 

ض
ع
 892 ............................................................................... ...فوض ںیم ا

ا ء وک دف دف رمہبت دوھےن اک ایبؿ

 

ض
ع
 898 ..................................................................................... ...فوض ںیم ا

ا ء وک نیت نیت ابر دوھےن اک ایبؿ

 

ض
ع
 887 .................................................................................... ...فوض ںیم ا

 889 ........................................... ...فوض ںیم انک اصػ رکےن ایک ایبؿ، اس وک امثع ؿ، دبعاہلل  ن زدی افر سابس ریض اہلل عت

 888 .................................................................................................. ...اطؼ رھتپفں  ے ااجنتس اک ایبؿ

 888 ................................................................ ...دفونں اپؤں دوھےن اک ایبؿ افر دفونں دقومں رپ حسم ہن ایک اجےئ

 888 ................................................ ... فوض ںیم یلک رکےن اک ایبؿ، اس وک ا ن سابس افر دبعاہلل  ن زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 888 ....................................... ...ازیویں ےک دوھےن اک ایبؿ، ا ن ریسنی  ب فوض رکےت ےھت وت اوگنیھٹ ےک ےچین یک ہگج ) ب

 888 ............................................... ...)رضفری ےہ( نیلعن رپ حسم ںیہن وہاتکس نیلعن ےنہپ وہےئ وہ، وت دفونں اپؤں اک دوھان

 888 .................................................................. ...فوض افر لسغ رکےن ںیم داںیئ رطػ  ے رشفع رک ےن اک ایبؿ

 880 ................................................. ...اپین التش رکان افر اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یتہک ںیہ ہک ب امنز اک فتق آاجےئ وت 

 882 ......................................... ...اس اپین اک ایبؿ سج  ے ااسنؿ ےک ابؽ دوھےئ اجںیئ افر اطعء اس ںیم ھچک رحج ںیہن ھجمس



 

 

 887 ............................................................................................ ... ب اتکربنت ںیم ہنم ڈاؽ رک یپ ےل

 888 ........................................ ...االسػ ںیم ھچک اےسی ولگ یھب ںیہ، وج رصػ اپاخہن اشیپب ےک دعب فوض وک رفض ےتھجمس ںیہ

 880 ................................................................................. ...اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ اسیھت وک فوض رک فاےئ

 888 ............................................... ...ارگ فوض ہن وہ وت ) فوض ےئک ریغب( آرآؿ یک التفت رکےن اک ایبؿ افر وصنمر ےن اربامیہ

 887 ........................................................................................ ...زایدہ یشغ ےک العفہ فوض ہن رکےن اک ایبؿ

ے سب 
می 
ومکس افر ا ن 

ئ

 888 ............................................. ...وپر  ےر اک حسم رکےن اک ایبؿ، دبلیل وقؽ اہلل اعتیل ےک فاوحسم ربئ

 888 ......................................................................................... ...دفونں اپؤں ونخٹں کت دوھےن اک ایبؿ

 888 ........................................ ...ولوگں ےک فوض ےک ےچب وہےئ اپین ےک اامعتسؽ رکےن اک ایبؿ، رجری  ن دبعاہلل ےن اےنپ گ

 888 ............................................................................................. ...ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

 888 ......................................................................... ...اکی یہ ولچ  ے یلک رکےن افر انک ںیم اپین ڈاےنل اک ایبؿ

 880 .............................................................................................. ...ےر اک حسم اکی رمہبت رکےن اک ایبؿ

 882 .................................................. ...رمد اک اینپ ویبی ےک اس ھ فوض رکان افر وعرت ےک فوض اک اچب وہا اپین اامعتسؽ رکان۔

 888 .......................................................رمد اک اینپ ویبی ےک اس ھ فوض رکان افر وعرت ےک فوض اک اچب وہ اپین اامعتسؽ رک ان، 

 887 ......................................................... ...نگل، ایپےل افر ڑکلی افر رھتپ ےک ربنت  ے لسغ افر فوض رکےن اک ایبؿ

 888 ......................................................................................................تشط  ے فوض رکےن اک ایبؿ

 888 .................................................................................................. ...اکی دم  ے فوض رکےن اک ایبؿ

 888 ................................................................................................... ...ایبؿ ومزفں رپ حسم رکےن اک

 882 ........................................................................................ ...وم زفں وک فوض یک احتل ںیم ےننہپ اک ایبؿ

 888 ...............................................ؿ ریض ا رکبی اک وگتش افر وتس اھکےن  ے فوض ہن رکےن اک ایبؿ افر اوبرکب فرمع فامثع

 887 .................................................................................. ...ارگ یسک ےن وتس اھک رک یلک رکیل افر فوض ںیہن ایک

 888 ..................................................................................................... ...ایک دفدھ یپ رک یلک یک اجےئ

 888 ............................................ ... دنین  ے فوض رک ےن اک ایبؿ افر ضعب فہ ولگ وج اکی دف رمہبت افھگن اجےن  ے ای ےر ےک

 888 ............................................................................................... ...ریغب دحث ےک فوض رکےن اک ایبؿ

 888 ........................................................................................ ...اشیپب  ے ہن انچب انگہ ریبکہ ںیم  ے ےہ

 880 ..........................................اؿ ااحدثی ےک ابر  ںیم وج اشیپب دوھےن ےک ابر  ںیم وقنمؽ ںیہ، یبن یلص اہلل ہیلع فآ

 880 ............................................................................................... ...ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ



 

 

 882 .................................................. ...یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر بس ولوگں اک ارعایب وک تلہم دانی، اتہک فہ اےنپ یپ

 888 ............................................................................................ ...دجسم ںیم اشیپب رپاپین ڈاےنل اک ایبؿ

 809 ....................................................................................................... ...وچبں ےک اشیپب اک ایبؿ

 808 .................................................................................... ...ر ھٹیب رک اشیپب رکےن اک ایبؿڑھک  وہ رک اف

 808 .................................................................. ...اےنپ اسیھت ےک اپس اشیپب رکان افر دویار  ے آڑ رک ےنیل اک ایبؿ

 808 ...................................................................................... ...رکےن اک ایبؿ یسک وقؾ یک رفڑی ےک اشیپب

 808 ........................................................................................................... ...وخؿ دوھےن اک ایبؿ

 808 ............................................ ...ینم دوھےن افر اس ےک رزگ ےن افر اس رتی ےک دوھےن اک ایبؿ وج وعرت وک گل اجےئ

 800 ................................................................................ ...انجتب فریغہ وک دوھےئ، رگم اس اک دہبھ ہن اجےئ

 808 ........................................ ... ارافٹن، وچاپویں افر رکبی ےک اشیپب افر اؿ ےک رےنہ یک وہگجں اک ایبؿ، اوبومیس ےن د

 827 ................................................. ...وج اجنںیتس یھگ افر اپین ںیم رگ اجںیئ اُؿ اک ایبؿ، زرہی ےن اہک ہی ہک اؿ  ے اپین ک

 828 .................................................................................... ... اک ایبؿرہھٹ  وہےئ اپین ںیم اشیپب رکےن

 828 ............................................... ... ب امنز یک ھٹیپ رپ اجنتس ای رمدار ڈاؽ دای اجےئ وت اس یک امنز افدس ہن وہیگ، ا ن ع

 828 ...................................... ...فریغہ ےک ےنیل اک ایبؿ افر رعفہ ےن وسمر افر رمفاؿ  ے رفاتیڑپک  ںیم وھتک افر رٹنی 

ذ ای یسک افر ہشن الےن فایل زیچ  ے فوض اجزئ ںیہن افر ب ن  یری افر اوب ااعلہیل

 

  

 

 828 ................................................... ... ن

 820 ................................................ ...وعرت اک اےنپ فادل ےک رہچہ  ے وخؿ وک دوھےن اک ایبؿ افر اوب ااعل ہیل ےن اےنپ وٹیبں

 822 ........................................... ...سوسماک رکےن اک ایبؿ افر ا ن سابس ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 828 ...................................................................... ...اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ وج اب فوض )وہ رک( رات وک وسےئ

 887 ............................................................................................ لسغ ےک ابر  ایبؿ : ابب

 887 ............................................................................................... ...لسغ  ے لبق فوض رکےن اک ایبؿ

 888 ................................................................................... ...رمد اک اینپ ویبی ےک اس ھ لسغ رکےن اک ایبؿ

 888 .......................................................................................... ... لسغ رکؿ اک ایبےن۔اصع فریغہ  ے

 888 .......................................................................................... ...اصع فریغہ  ے لسغ رکےن اک ایبؿ۔

 888 ................................................................................اس صخش اک ایبؿ سج ےن اےنپ ےر رپ نیت ابر اپین اہبای

 880 ............................................ ... لسغ افر فوض ںیم رفتقی رک ےن اک ایبؿ، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے وقنمؽ ےہ ہک



 

 

 882 ............................................. ... ے ادتب اء رکےن )اگلےن( اک ایبؿ اہنےت فتق الحب)وخوبش فریغہ اک ربنت( افر وخوبش

 888 ........................................................................ ...لسغ انجتب ںیم یلک رک ےن افر انک ںیم اپین ڈاےنل اک ایبؿ

 877 .......................................................................... ...اتہک وخب اصػ وہ اجےئیٹم  ے تا ھ رزگےن اک ایبؿ 

 877 ........................................... ...ایک یبنج اانپ تا ھ ربنت ںیم دوھےن  ے ےلہپ ڈاؽ اتکس ےہ،  ب ہک اس ےک تا ھ رپ انجتب

 878 .......................................................................... ... تا ھ  ے ابںیئ تا ھ رپ اپین ڈاےنل اک ایبؿلسغ ںیم داںیئ

 878 ......................................................................................... ...لسغ افر فوض ںیم رفتقی رکےن اک ایبؿ

 878 ........................................ ... فر سج ےن اکی یہ لسغ ںیم اینپ امتؾ ویبویں ےک ب امجع رک ےل رھپ دفابرہ رکان اچےہ ا

 870 .............................................................................. ...ذمی ےک دوھےن افر اس ےک ببس  ے فوض اک ایبؿ

 870 ..................................................... ...اگلیئ رھپ لسغ ایک افر وخوبش اک ارث ابیق رہ اجےئاس صخش اک ایبؿ سج ےن وخوبش 

 878 .............................................. ...ابولں اک الخؽ رکان اہیں کت ہک  ب ہی ھجمس ےل ہک فہ اھکؽ وک رت رک اکچ، رھپ اس رپ پ

 897 ............................................ ... اس صخش اک ایبؿ سج ےن احتل انجتب ںیم فوض ایک، رھپ اےنپ ابیق مسج وک دوھای افر فوض

 899 .............................................. ... ب دجسم ںیم اید آاجےئ ہک فہ یبنج ےہ، وتوفرا دجسم  ے لکن اجےئ افر ممیت ہن رک 

 899 ................................................................................... ...لسغ ِانجتب ےک )اپین وک( تاوھتں  ے اھجڑان

 898 ................................................................ ...لسغ ںیم اےنپ ےر ےک داےنہ ہصح  ے ادتباء رکےن فاےل اک ایبؿ

 898.......................................... ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن اہنتیئ ںیم ےگنن وہ رک لسغ ایک افر سج صخش ےن رپدہ ایک، رگم پ

 898.......................................................................... ...ولوگں ےک اپس اہنےن یک احتل ںیم رپدہ رکےن اک ایبؿ

 898 .................................................................................................. ...وعرت وک االتحؾ وہےن اک ایبؿ

 890 ................................................................................. ...یبنج ےک ہنیسپ اک ایبؿ افر ومنم سجن ںیہن وہات

 892..................................................... ...یبنج ےک ےنلکن افر ابزار فریغہ ںیم ےنلچ اک ایبؿ، اطعء ےن اہک ہک یبنج ےنھچپ وگلا س

 887 ................................................................ ...یبنج ےک رھگ ںیم رےنہ اک ایبؿ،  ب ہک لسغ  ے ےلہپ فوض رک ےل

 887 ......................................................................................................... ...یبنج ےک وسےن اک ایبؿ

 889 ......................................................................................... ...یبنج اک ایبؿ ہک فوض رک  افر وساجےئ

 888 ...................................................................................... ... دف رشؾ اگںیہ  ل اجںیئاس اک ایبؿ ہک  ب

 888 .................................................................. ...اس زیچ ےک دوھےن اک ایبؿ، وج وعرت یک رشؾ اگہ  ے گل اجےئ

 888 ........................................................................................................ ۔ضیح اک ایبؿ : ابب



 

 

 888 ............................................... ...ضیح اک آان سک رطح رشفع وہا افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ ہک ہی اکی یچ

 880 ............................................. ...ںیم یھگنک رک ےن اک ایبؿ احتل ضیح ںیم وعرت اک اےنپ وشرہ ےک ےر وک دوھےن افر اس

 882 ............................................. ... رمد اک اینپ ویبی یک وگد ںیم ) ےر رھک رک( ضیح یک احتل ںیم آرآؿ یک التفت رک ےن اک

 888 ...................................................................................................... ...س ک ےن اک ایبؿضیح وک افن

 887 ......................................................................................... ...احہضئ وعرت  ے االتخط رک ےن اک ایبؿ

 888 ................................................................................. ...ضیح فایل وعرت اک رفز  وک وھچڑ دےنی اک ایبؿ

 888 .......................................... ...احہضئ وعرت وطاػ ہبعک ےک العفہ )ابیق( امتؾ انمکس جح ےک ادا رک یتکس ےہ، اربامیہ ےن

 888 ................................................................................................................ ...ااحتسہض اک ایبؿ

 888 .................................................................................................... ...ضیح اک وخؿ دوھےن اک ایبؿ

 880 ......................................................................................... ...ااحتسہض فایل وعرت ےک ااکتعػ اک ایبؿ

 888 ............................................................. ... امنز ڑپھ یتکس ےہ سج ںیم احہضئ وہیئ یھتایک وعرت اس ڑپک  ںیم

 888 ...................................................................... ...وعرت اک اےنپ ضیح ےک لسغ ےک فتق وخوبش اگلےن اک ایبؿ

 887 .................................. ...وہ وت لسغ ںیم دبؿ ےسیک ےلم افر فہ ےسیک لسغ رک  افر ) سک رط وعرت  ب ہک ضیح  ے اپک

 889 ......................................................................................................... ...ضیح ےک لسغ اک ایبؿ

 888 ............................................................................... ...اک ایبؿوعرت اک اےنپ لسغ ےک فتق یھگنک رکےن 

 888 ..................................................................... ...لسغ ضیح ےک فتق وعرت اک اےنپ ابولں ےک وھکےنل اک ایبؿ

  )اک ایک بلطم 

 

لقۃ

 

خ
م
  فریغ 

 

لقۃ

 

خ
م
 888 ..................................................................... ...(ےہ ؟اہلل اعتیل ےک اس اراشدد 

 888 ............................................................................ ...احہضئ وعرت جح افر رمعہ اک ارحاؾ سک رطح ابدنےھ ؟

 888 .......................................... ...ت اعہشئ ریض اہلل عتضیح اک زامہن بک آات ےہ افر بک متخ وہ اجات ےہ ؟ افر وعرںیت رضح

 880 ............................................ ...احہضئ وعرت امنز یک اضق ہن رک ، اجرب  ن دبعاہلل افر اوب دیعس )ادری( ریض اہلل مہنع

 882 ............................................................ ... اس ھ اس احؽ ںیم وسان ہک فہ ضیح ےک ابلس ںیم وہاحہضئ وعرت ےک

 888 ............................................................................ ...سج ےن ضیح ےک زامہن ےک ےئل دحیلعہ ابلس ایتر رک ایل

 888 ............................................ ... نی ںیم افر املسمونں یک دوعت ںیم احرض وہےن اک ایبؿ افر ہی ہک فہاحہضئ وعرت اک دیع

 889....................................... ...  ب یسک وعرت وک اکی امہ ںیم نیت ابر ضیح آاجےئ، افر ہی ہک ضیح افر لمح ےک ابر  ںیم

ے نپ ےک دےنھکی اک ایبؿ
ل
 
ی

 

می

 888 ........................................................................ ...ضیح ےک زامہن ےک العفہ زردی ای 

 888 ......................................................................................................... ...ااحتسہض یک رگ اک ایبؿ



 

 

 888 .......................................................................... ...ػ اافہض ےک دعب وعرت ےک احہضئ وہاجےن اک ایبؿوطا

 888 ......................................... ... ب احتسمہض رہط دےھکی وت ایک رک  ؟ ا ن سابس ےتہک ںیہ ہک لسغ رک  افر امنز ڑپےھ وخا

 888 .......................................................................... ...افنس فایل وعرت رپ امنز انجزہ افر اس ےک رطہقی اک ایبؿ

 888 ............................................................................................. ...ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

 880 ............................................................................................................ ممیت اک ایبؿ : ابب

 880 ........................................... ...ممیت ےک ااکحؾ، اہلل زعفلج اک اراشد ےہ ہک سپ مت اپک یٹم  ے ممیت رکف افر اس  ے انپ

 888 .......................................................................... ...( )وت فہ ایک رک ؟ارگ یسک صخش وک اپین ہن ےلم افر ہن یٹم

 887 .............................................. ... ایقؾ یک احتل ںیم  ب اپین ہن اپےئ افر امنز ےک وفت وہاجےن اک وخػ وہ ) وت( ممیت رک

 889 .................................................................... ...رپ امرےن ےک دعب وھپکن امر رک اھجڑےن اک ایبؿ تاوھتں وک زنیم

 888 ................................................................................................. ...رہچہ افر تاوھتں ےک ممیت اک ایبؿ

وض ) یک رط
َ
 888 ...................................... ...ح( ےہ، وج اپین  ے یافتی رکیت ےہ )اس یک ہگجاپک یٹم اکی املسمؿ ےک ےئل ف

 888 .................................... ...سج رمضی وک لسغ یک رضفرت وہ اجےئ ارگ ا ے رمضی وہ اجےن ای رماجےن اک وخػ وہ وت ممیت

 807 .................................... ...سج رمضی وک لسغ یک رضفرت وہ اجےئ ارگ ا ے رمضی وہ اجےن ای رماجےن اک وخػ وہ وت ممیت

 809 ............................................................................................. ...ممیت ) ںیم( رصػ اکی رضب ےہ

 808 ............................................................................................. ...ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

 808 ............................................................................................................ امنز اک ایبؿ : ابب

 808 ...................................... ... ے اوب  نایؿ  ن رحبش رعماج ںیم امنز سک رطح رفض یک یئگ ا ن سابس ےن اہک ےہ ہک ھجم 

 800 ............................................ ...ڑپک  نہپ رک امنز ڑپانھ )رفض ےہ( اہلل اعتیل اک اراشد مت رہ امنز ےک فتق اینپ آراشئ

 802 ................................................ ...اک تشپ رپ ابدن ےنھ اک ایبؿ افر اوب اعزؾ ےن لہس  ن دعس  ے رفاتی یک امنز ںیم دنبہت

 827 ........................................ ...رصػ اکی ڑپک  وک ٹیپل رک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ افر زرہی ےن اینپ دحثی ںیم ایبؿ ایک ےہ

 828 .................................................. ب اکی ڑپک  ںیم امنز ڑپےھ، وت اچےئہ ہک اس اک ھچک ہصح اےنپ اشےن رپ ڈاؽ ےل

 828 ..................................................................................... ...( ب ڑپکا گنت وہ )وت سک رطح امنز ڑپےھ

 820 ............................................ ... ہبج اشہیم ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ، ب ن  یری ےن اہک ہک اؿ ڑپکفں ںیم امنز ڑپانھ نج

 822 ........................................................................... ...امنز ںیم افر ریغ امنز ںیم ےگنن وہےن یک رکاتہ اک ایبؿ

 828 ............................................................................. ...صیمق ےرافلی افر ابتؿ افر ابق ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ



 

 

 887 ............................................................................................................. ...رتس وعرت اک ایبؿ

 888 ................................................................................................. ...ریغب اچدر ےک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 888 ................................................ ... (راؿ ےک ابرہ ںیم وج رفاںیتی آیت ںیہ اؿ اک ایبؿ، ) اس اک اپھچان رضفری ےہ ای ںیہن

 888 ........................................... ... وعرت ےنتک ڑپکفں ںیم امنز ڑپےھ، رکعہم ےتہک ںیہ ہک ارگ اکی ڑپک  ںیم اانپ دبؿ اپھچ

 888 ................................................. ...اےسی ڑپک  ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ، سج ںیم شقن فاگنر وہں افر اؿ رپ رظن ڑپ 

 880 ......................................... ...ارگ یسک ڑپک  ںیم بیلص ای درگی اصتفریینب وہں اس اس ںیم امنز ڑپےھ وت ایک امنز اس ک

 882 .......................................................... ...ر رک کنیھپ دانیرحری اک ہبج نہپ رک امنز ڑپانھ رھپ اس وک ) رکمفہ ھجمس رک( اات

 882 ............................................................................................. ...ےرخ ڑپک  ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 888 .................................................. ...)  ںیہ ہک ب نوتھچں رپ افر ربنم افر ڑکلویں رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ، اامؾ اخبری ےتہک

 878 ......................................................... ... ب امنز ڑپےنھ فاےل اک ڑپکا اس یک وعرت وک دجسہ رکےت فتق وھچ اجےئ

 878 .................................................. ...   ن دبعاہلل افر اوب دیعس )ادری( ےن  یتش ںیماٹچیئ رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ افر اجرب

 878 ....................................................................................................... ...رمخہ رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 878 .................................................... ےن وھچب ےن رپ امنز ڑپیھ افر اہک ہک مہ رفش رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ افر اسن  ن امکل

 878 ......................................... ...تخس رگیم ںیم ڑپک  رپ دجسہ رک ےن اک ایبؿ، ب ن  یری ےن اہک ےہ ہک ولگ امعہم افر ڑگپ

 870 ............................................................................................ ...وجویتں ےک اس ھ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 872 .......................................................................................... ...ومز  ےنہپ وہےئ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 878 .............................................................................................. ... ب وکیئ صخش دجسہ وپرا ہن رک 

 897 .............................................................. ...دجسہ ںیم اےنپ اشونں وک وھکؽ د  افر اےنپ دفونں ولہپ دحیلعہ رےھک

 897 ................................................. ...  رخ رانھک اچےئہاابقتسؽ ہلبق یک تلیضف اک ایبؿ، اےنپ ریپفں یک اویلگنں وک یھب ہلبق

 898 ........................................ ... دمہنی افر اشؾ فاولں اک ہلبق رشمؼ ںیم ےہ ہن رغمب ںیم، ہکلب دفےری وتمسں ںیم ےہ سج

 898 .................................................................................... ...رفامؿ ہک اقمؾ اربامیہ وک یلصم انبف اہلل اعتیل اک

 898 ................................................ ...اہجں یھب وہ، ہلبق یک رطػ ہنم رکےن اک ایبؿ، افر اوبرہریہ ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل

 898 ....................................... ...ہلبق ےک قلعتم وج وقنمؽ ےہ افر وہنجں ےن وھبؽ رک ریغ ہلبق یک رطػ امنز ڑپےنھ فاےل ک

 889 ......................................................................... ...وھتک اکتا ھ ےک ذرےعی دجسم  ے اصػ رک دےنی اک ایبؿ

 888 ......................................... ... رٹنی وک رکنکویں ےک ذرہعی دجسم  ے اصػ رک دےنی اک ایبؿ، ا ن سابس ےن اہک ےہ ہک ارگ

 888 ................................................................................................. ...امنز ںیم داںیئ رطػ ہن وھتےک



 

 

 888 ...................................................... ... دجسم ںیم یسک زیچ اک میسقت رکان افر وخہش اکٹل ےن اک ایبؿ، اامؾ اخبری ےتہک ںیہ ہک

 888 .............................................. ...امنز یک احتل ںیم ارگ وھتےنک یک رضفرت وہ وت ، ا ے اینپ ابںیئ اجبن ای اےنپ ابںیئ پ

 880 .............................................................................................. ...دجسم ںیم وھتےنک ےک یافرہ اک ایبؿ

 882 .......................................................................................... ...دجسم ںیم مغلب ےک دنف رک دےنی اک ایبؿ

 882 ............................................................. ... ب وھتےنک رپ وبجمر وہ اجےئ وت اس وک اےنپ ڑپک  ںیم ےل انیل اچےیہ

 رکان ہک فہ اینپ امنز وک لمکم رکںی افر ہلبق اک ذرک

 

ی ب
ح
ص

 

ن

 888 ............................................................. ...اامؾ اک ولوگں وک 

 889 ..................................................................................... ...ایک ینب الفں یک دجسم )انہک اجزئ ےہ( ای ںیہن ؟

 888 ................................................... ...ںیم دی اجےئ افر سج صخش ےن ا ے وبقؽ رکایل سج وک اھکےن یک دوعت دجسم

 888 ................................................ ...دجسم ںیم دقمامت اک ہلصیف افر رمدفں افر وعروتں ےک درایمؿ اعلؿ رکاےن اک ایبؿ

 888 ............................................ ...ےئ، زایدہیسک ےک رھگ ںیم دالخ وہ، وت اہجں اچےہ، امنز ڑپھ ےل، ای اہجں اس  ے اہک اج

 888 .......................................... ...رھگفں ںیم دجسمںی انبےن اک ایبؿ افر رباء  ن اعزب ےن اےنپ رھگ یک دجسم ںیم امجتع  ے

 888 ...................................... ...افر دفےر  اکومں ںیم داںیئ رطػ  ے ادتباء رک ےن اک ایبؿ افردجسم ےک ادنر دالخ وہےن 

 888 ................................................ ...ایک اجتیلہ ےک رشموکں یک ربقںی وھکد ڈاانل، افر اؿ یک ہگج دجسم انبان اجزئ ےہ، اس ؽ

 888 .......................................................................................... ...رکبویں ےک ابڑہ ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 887 ............................................................................... ...افوٹنں ےک ابدنےنھ یک ہگج ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 887 .................................................... ...صخش ےن ونتر، ای آگ ای وکیئ ایسی زیچ سج یک رپشتس یک اجیت ےہ۔ اخل۔۔سج 

 889 ...................................................................................... ...ربقمفں ںیم امنز ڑپےنھ یک رکاتہ اک ایبؿ

 888 ........................................... ...اب ےک اقمامت امنز ںیم ڑپےنھ اک ایبؿ افر ایبؿ ایک اجات ےہ ہک  یل ریض اؽوخػ افر ذع

 888 ................................................. ...رگاج ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ افر رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک مہ اہمتر  گ

 888 ............................................................................................... ...ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ

 888 ............................................... ... روس اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی رفامؿ ہک زنیم ےری  ےئل دجسم افر اپک رکےن

 888 ................................................................................................ ...وعرت اک دجسم ںیم وسےن اک ایبؿ

 880 .......................................... ...دجسم ںیم رمدفں ےک وسےن اک ایبؿ افر اوب القہب ےن اسن  ن امکل  ے لقن ایک ےہ ہک ) ؼ

 888 ............................................... ... رفس  ے فاسپ آےن رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ، افر بعک  ن امکل ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل

 887 ............................................................... ... ب وکیئ دجسم ںیم دالخ وہ وت  ےنھٹی  ے ےلہپ دف رتعک امنز ڑپھ ےل

 889 .............................................................................................. ...دجسم ںیم ےب فوض وہاج ےن اک ایبؿ



 

 

 888 ...................................................دجسم یک ریمعت اک ایبؿ، اوبدیعس )ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع( ےن اہک ےہ، ہک دجسموبنی

 888 ............................................... ...دجسم یک ریمعت ںیم اکی دفےر  یک دمد رکےن اک ایبؿ، اہلل اعتیل اک اراشد ےہ ہک رشموک

 888 .............................................................. ...فں  ے دمد ےنیل اک ایبؿربنم افر دجسم یک ڑکلویں ںیم ڑبیئھ افر اکررگی

 888 ................................................................................................. ...وج صخش دجسم انبےئ اس اک ایبؿ

 888 ................................................................................ ... ب دجسم ںیم ذگر  وت ریت اک لھپ ڑکپ  رےہ

 880 ............................................................................................... ...دجسم ںیم سک رطح ذگران اچےیہ

 880 .................................................................................................... ...دجسم ںیم رعش ڑپےنھ اک ایبؿ

 882 .................................................................................... ...ں اک دجسم ںیم دالخ وہےن اک ایبؿرحاب فاول

 888 ............................................................................... ...( دجسم ےک ربنم رپ رخدی فرففتخ اک ذرک) اجزئ ےہ

 887 .............................................................................. ...ڑپےن اک ایبؿ دجسم ںیم اقتاض افر آرض دار ےک ےھچیپ

 889 .......................................................... ...دجسم ںیم اھجڑ ف دانی افر ڑھتیچفں افر وکڑا افر ڑکلویں ےک نچ ےنیل اک ایبؿ

 888 .................................................................................. ...اؾ ک ےن اک ایبؿدجسم ںیم رشاب یک اجترت وک رح

 888 ............................................ ...دجسم ےک ےئل اخدؾ رقمر رکےن اک ایبؿ افر ا ن سابس ےن اہک ہک ذنرت کل امیف ینطب رحمر

 888 ........................................................................... ...ےک دجسم ںیم ابدنےھ اجےن اک ایبؿدیقی افر آرض دار 

 888 ................................... ... ب االسؾ ےل آےئ وت لسغ رکےن افر دجسم ںیم دیقی ےک ابدنےنھ اک ایبؿ، رشحی آرض دار ک

 888 .......................................................................... ... ںیم ںورارفں فریغہ ےک ےئل ھک ہ ڑھکا رک ےن اک ایبؿدجسم

 888 ............................................. ...رضفرت یک انب رپ دجسم ںیم افٹن ےل اجےن اک ایبؿ افر ا ن سابس اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص

 880 ............................................................................................... ...ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ

 882 .......................................................................................... ...دجسم ںیم ڑھکیک افر راہتس رےنھک اک ایبؿ

ےہبعک افر دجسمفں ںیم درفاز

 

 807 ................................................. ...  رانھک افر اؿ اک دنب رکانیل، اامؾ اخبری ےتہک ںیہ ہک م

 809 ....................................................................................... ...دجسم ںیم رشمک ےک دالخ وہےن اک ایبؿ

 808 ................................................................................................ ...اک ایبؿ دجسم ںیم آفاز دنلب رکےن

 808 .......................................................................................... ...دجسم ںیم ہقلح ابدنےنھ افر  ےنھٹی اک ایبؿ

 808 ...................................................................................................... ...دجسم ںیم تچ ےنٹیل اک ایبؿ

 800 ................................................ ... دجسم ارگ راےتس ںیم وہ افر اس ںیم ولوگں اک وکیئ اصقنؿ ہن وہ ) وت اس ںیم وکیئ رحج

 802 .............................................. ... ڑپیھ سج ابزار یک دجسم ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ، ا ن وعؿ ےن اکی ایسی دجسم ںیم امنز



 

 

 808 .................................................................................... ...دجسم ںیم اویلگنں ںیم ہجنپ ڈاےنل فریغہ اک ایبؿ

 828 .................................................ر یلص اہلل ہیلع فملسفہ دجسمںی وج دمہنی ےک راوتسں رپ ںیہ افر فہ اقمامت نج ںیم وضح

 828 ................................................................................... ...اامؾ اک رتسہ اس ےک دتقمویں ےک ےئل اکیف ےہ

 822 ..................................................................... ... اچےئہ۔امنز ڑپےنھ فاےل افر رتسہ ےک درایمؿ انتک افہلص وہان

 887 ................................................................................ ...زین  یک رطػ )ہنم رکےک( امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 887 ................................................................................... ...زنعہ یک رطػ) ہنم رکےک( امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 888 ........................................................................................ ...ہکم افر دفےر  اقمامت ںیم رتسہ اک ایبؿ

 888 ............................................... ...وتسؿ یک رطػ )ہنم رکےک( امنز ڑپےنھ اک ایبؿ، افر رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای

 888 ............................................................................. ...ارگ االیک وہ وت وتسونں ےک درایمؿ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 888 ............................................................................................... ...ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ

 880 ...................................................................... ...افینٹن، افٹن، درتخ افر اجکفہ وک آڑ انب رک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 882 .................................. ...امنز ڑپےنھ فاےل وک اچےئہ ہک وج صخش اس ےک اسےنم  ے ذگر ، وت ا ے رفک د  افر ا ن مع

 877 .................................................................. ...امنز ڑپےنھ فاےل ےک اسےنم  ے ذگرےن فاےل ےک انگہ اک ایبؿ

 879 .................................. ...امنز یک احتل ںیم اکی صخش اک دفےر  صخش یک رطػ ہنم رکےن اک ایبؿ افر رضحت امثعؿ ریض

 878 .................................................................................. ...وسےئ وہےئ آدیم ےک ےھچیپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 878 .......................................................................... ...وعرت ےک اسےنم وہےت وہےئ لفن امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 878 ................................................................ ...اس صخش یک دلیل، سج ےن اہک ہک امنز وک وکیئ زیچ افدس ںیہن رکیت

 878 ...................................................................... ...امنز یک احتل ںیم وھچیٹ ڑلیک وک اینپ رگدؿ رپااھُٹےن اک ایبؿ

 878 ........................................... ...اےسی رفش یک رطػ )ہنم رکےک( امنز ڑپےنھ اک ایبؿ سج ںیم احہضئ وعرت یٹیل وہیئ وہ

 870 ........................................................ ...اتہک دجسہ رک ایک ہی اجزئ ےہ ہک رمد اینپ ویبی وک دجسہ ےک فتق دابد  

 872 ...........................................................اس ارم اک ایبؿ ہک وعرت امنز ڑپےنھ فاےل ےک مسج  ے اناپیک وک دفر رک 

 897 ........................................................................................... امنز ےک افاقت اک ایبؿ : ابب

 897 ............................................ ...امنز ےک افاقت افر اؿ یک تلیضف اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک ےب کش املسمونں پ

 899 ............................................. ...افر اس  ے ڈرےت روہ افر امنز اقمئ رکف افاہلل اعتیل اک وقؽ ہک ادا یک رطػ روجع رکف 

 898 ............................................................................................. ...امنز ےک اقمئ رےنھک رپ تعیب اک ایبؿ



 

 

 898........................................................................................................ ...امنز انگوہں اک یافرہ ےہ

 اک ایبؿ

 

ی ب
ل

 

ض
ف
 898 ................................................................................... ...امنز اس ےک فتق رپ ڑپےنھ یک 

 898 ............................................... ...اپچن امنزںی انگوہں اک یافرہ وہیت ںیہ  ب ہک اںیہن اؿ ےک افاقت ںیم ادا ایک اجےئ

 890 ................................................................................................ ...امنز ےک ےب فتق ڑپےنھ اک ایبؿ

 892 ............................................................................. ...امنز ڑپےنھ فاال اےنپ رپفرداگر  ے ےروگیش رکات ےہ

 887 .................................................................... ...رگیم یک دشت ںیم رہظ وک ڈنھٹا )فتق( رکےک ڑپےنھ اک ایبؿ

 888 ............................................................................. ...رفس ںیم رہظ یک امنز ڈنھٹ  فتق ںیم ڑپےنھ اک ایبؿ

 888 ............................................... ...رہظ اک فتق زفاؽ ےک )دعب وہاجات ےہ(، اجرب اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فس

 880 .............................................................................. ...رہظ یک امنز وک رصع ےک فتق کت ومرخ رکےن اک ایبؿ

 880 .............................................................................................................. ...فتق رصع اک ایبؿ

 888 ............................................................................... ...(سج یک امنز رصع اجیت رےہ، ا ے اک انگہ )انتک وہاگ

 888 .......................................................................................... ...رصع وھچڑ د اس صخش اک انگہ وج امنز 

 اک ایبؿ

 

ی ب
ل

 

ض
ف
 888 ..................................................................................................... ...امنز رصع یک 

 888 ............................................................. ...اس صخش اک ایبؿ وج رغفب ااتفب  ے ےلہپ رصع یک اکی رتعک اپےئ

 888 ........................................... ...رغمب ےک فتق اک ایبؿ، اطعء ےن اہک ےہ ہک ںورار رغمب افر اشعء یک امنز )اکی( اس ھ ڑپ

 888 ................................................... ...ب وک اشعء اہک اجےئاس صخش اک ایبؿ سج ےن اس ابت وک رکمفہ اھجمس ےہ ہک رغم

مۃ دفونں انہک اجزئ ایخؽ ایک ےہ افر اوب

 

عی
مۃ اک ذرک افر سج ےن اشعء افر 

 

عی
 888 .................................................. ...اشعء افر 

 888 .............................................. ...( اک فتق  ب ولگ عمج وہ اجںیئ، وت ڑپانھ ارگ دری ںیم آںیئ وت دری رکےکاشعء )یک امنز

 اک ایبؿ

 

ی ب
ل

 

ض
ف
 888 ..................................................................................................... ...امنز اشعء یک 

 888 ........................................................................................ ...( وسان )رکمفہ ےہاشعء )یک امنز(  ے ےلہپ

 880 ................................................... ...سج صخش رپ دنین اک ہبلغ وہ اس ےک ےئل اس ےک ےئل اشعء  ے ےلہپ وسےن اک ایبؿ

 888 .............................................. ... ےہ افر اوب ربزہ اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فلاشعء اک فتق آدیھ رات کت

 اک ایبؿ

 

ی ب
ل

 

ض
ف
 887 ....................................................................................................... ...امنز رجف یک 

 888 ....................................................................................................... ...امنز رجف ےک فتق اک ایبؿ

 888 ..................................................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج رجف یک اکی رتعک اپےئ

 888 ................................................................................ ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن امنز یک اکی رتعک اپیل



 

 

 880 ............................................................................. ...رجف ےک دعب آاتفب دنلب وہےن کت امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 887 ......................................................................................... ...رغفب ااتفب  ے ےلہپ اک دصق ہن رک 

 888 ....................................... ... اس صخش اک ایبؿ سج ےن رصػ رصع افر رجف ےک رفض ےک دعب امنز وک رکمفہ اھجمس ےہ اس وک

 888 .......................................... ...رصع یک امنز ےک دعب اضق امنزںی افر اس ےک لثم دفےری امنزفں ےک ڑپےنھ اک ایبؿ افر رک

 888 ................................................................................. ...ابدؽ ےک دونں ںیم امنز فوسری  ڑپےنھ اک ایبؿ

 880 ........................................................................... ...فتق سگر اجےن ےک دعب امنز ےک ےئل اذاؿ ک ےن اک ایبؿ

 882 ..................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج فتق سگرےن ےک دعب ولوگں وک امجتع  ے امنز ڑپاھےئ

 888 ......................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج یسک امنز وک وھبؽ اجےئ وت سج فتق اید آےئ ڑپھ ےل افر رصػ ایس امن

 888 .................................................................................. ...اضقء امنزفں وک رتبیت ےک اس ھ ڑپےنھ اک ایبؿ

 807 ................................................. ...اشعء یک امنز ےک دعب ابںیت رکان رکمفہ ےہ اسرم رمس  ے اموخذ ےہ افر عمج امسر ےہ افر

 809 ......................................................... ...دنی ےک اسملئ افر کین ابت ےک قلعتم اشعء ےک دعب وگتفگ رکےن اک ایبؿ

 808 ................................................................. ...ےن اک ایبؿرھگ فاولں افر امہمونں ےک اس ھ اشعء ےک دعب وگتفگ رک

 808 .......................................................................................................... اذاؿ اک ایبؿ : ابب

 808 ................................................ ...اذاؿ یک ادتبا اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک اراشد ےہ افر  ب مت امنز ےک ےئل االعؿ رکت

 800 ............................................................................................. ...اذاؿ ےک اافلظ دف دف ابر ک ےن اک ایبؿ

 802 ............................................................. ...دق اقتم اولصلۃ ےک العفہ ااقتم ےک اافلظ اکی اکی ابر ک ےن اک ایبؿ

 808 .......................................................................................................اذاؿ ک ےن یک تلیضف اک ایبؿ

 827 ......................................................................... ...اذاؿ ںیم دنلب رکےن اک ایبؿ افر رضحت رمع  ن دبعازعلسی

 829 ......................................................................................اذاؿ نس رک اتقؽ فوخؿ رسیی دنب رکان اچےئہ۔

 828 ...................................................................................................... ...اذاؿ ےتنس ایک انہک اچےیہ ؟

 828 ............................................................................................... ...ؿاذاؿ ےک فتق داع رکےن اک ایب

 828 ............................................ ...اذاؿ دےنی ےک ےیل آرہع ڈاےنل اک ایبؿ افر ایبؿ ایک اجات ےہ ہک ھچک ولوگں ےن اذاؿ دی

 828 ........................................ ...ؿ  ن رصد ےن اینپ اذاؿ ںیم الکؾ یک اب ن  یری ےن کاذاؿ ںیم الکؾ رکےن اک ایبؿ امیلس

 828 .............................................. ... ب ہک انانیب ےک اپس وکیئ ااسی صخش وہ وج ا ے التبےئ ہک اس اک اذاؿ دانی درتس ےہ

 820 ................................................................................... ...رجف ےک ولطع وہےن ےک دعب اذاؿ ک ےن اک ایبؿ



 

 

 828 ...................................................................................... ...رجفیک اذاؿ حبص وہےن  ے ےلہپ ک ےن اک ایبؿ

 887 ................................................................................. ...رایمؿ انتک لصف وہان اچےئہاذاؿ فااقتم ےک د

 888 ...................................................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج ااقتم اک ااظتنر رک 

 888 .................................................................. ... ےہارگ وکیئ اچےہ وترہاذاؿ فااقتم ےک درایمؿ امنز ڑپھ اتکس

 888 .................................................................................... ...ایک رفس ںیم اکی یہ ومذؿ وک اذاؿ دانی اچےئہ

 888 .......................................... ...ح اقمؾ رعافت افراسمرف ےک ےئل ارگ امجتع وہ وت اذاؿ فااقتم ک ےن اک ایبؿ افر ایس رط

 882 ................................................ ...ایک ومذؿ اانپ ہنم ادرھ ادرھ ریھپ  افر ایک فہ اذاؿ ںیم ادرھ ادرھ دھکی اتکس ےہ الب

 888 .................................................. ...ہک امہری امنز اجیت ریہ افر ا ن ریسنی ےن اس ک ےن وک ہک امہری امنزآدیم اک ہی انہک 

 877 ........................................ ...اس ارم اک ایبؿ ہک سج دقر امنز مت وک  ل اجےئ ڑپھ ول افر سج دقر مت  ے وھچٹ اجےئ اس

 877 ............................................................... ...ریبکت ےک فتق  ب ولگ اامؾ وک دھکی ںیل وت سک فتق ڑھک  وہں

 اؿ افر فاقر ےک اس ھ اےھٹ

 

 879 .......................................................... ...امنز ےک ےئل دلجی  ے ہن اےھٹ ہکلب ایمط

 878 ........................................................................................ ...یک دجسم  ے یسک ذعر یک انب رپ لکن اتکس ےہ

 878 .......................................... ... ارگ اامؾ ےہک ہک اینپ ہگج رپ رہھٹ  روہ  ب کت ہک ںیم ولٹ رک ہن آؤں وت دتقمی اس اک

 878 ....................................................................................... ...آدیم اک ہی انہک ہک مہ ےن امنز ںیہن ڑپیھ ۔

 878 ............................................................................ ...ااقتم ےک دعب ارگ اامؾ وک وکیئ رضفرت ک ش آاجےئ

 878 ..................................................................................... ...ااقتم وہ اجےن ےک دعب الکؾ رکےن اک ایبؿ

 878 ........................................ ...امنز ابامجتع ےک فا ب وہےن اک ایبؿ ب ن  یری ےن اہک ےہ ہک ارگ یسک صخش یک امں ازراہ

 870 ...................................... ...امنز ابامجتع یک تلیضف یک ایبؿ افر اوستق یک امجتع وفت وہاجیت وت دفےری دجسم ںیم آت

 899 ................................................................................. ...رہظ یک امنز افؽ فتق ڑپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ

 898 ........................................................................................ ...کین اکؾ ںیم رہ دقؾ رپ وثاب ےنلم اک ایبؿ

 898 .......................................................................................... ...امنز اشعء  ے ڑپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ

 898 ............................................................................ ...ای دف  ے زایدہ آدیم امجتع ےک مکح ںیم دالخ ںیہدف

 898 ............................................................ ...دجسم ںیم امنز ےک ااظتنر ںیم  ےنھٹی فاےل افر دجسمفں یک تلیضف اک ایبؿ

 890 .................................................................. ...اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ وج حبص افر اشؾ ےک فتق دجسم اجےئ

 892 ................................................................... ... ب امنز یک ریبکت وہاجےئ وت وساےئ امنز ےک افر وکیئ امنز ںیہن

 898 .................................................................................رمضی سک دح کت یک ںوراری ںیم احرض ابامجتع وہ



 

 

 889 .................................................................... ...ابرش افر ذعر یک انبء رپ رھگ ںیم امنز ڑپھ ےنیل یک ااجزت اک ایبؿ

 888 .......................................... ... امؾ سج دقر ولگ وموجد ںیہ اؿ یہ ےک اس ھ امنز ڑپھ ےل افر ایک ہعمج ےک دؿ ابرشایک ا

 888 ................................................. ...ارگ اھکان آاجےئ افر امنز یک ااقتم وہاجےئ ا ن رمع ےلہپ اھک ےتیل ےھت افر اوب ادلرد

 882 ......................................................... ... ب امنز ےک ےئل اامؾ البای اجےئ افر اس ےک تا ھ ںیم فہ زیچ وہ وج اھک رتا وہ

 888 .............................................. ... ڑھکا وہاجئوج صخش رھگےک اکؾ اکج ںیم وہ افر امنز یک ریبکت یہک اجےئ وت امنز ےک ےئل

 887 ......................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج ولوگں وک رصػ اس ےئل امنز ڑپاھےئ ہک اںیہن روسؽ اہلل یلص اہلل لع

 889 ......................................................................................... ...اک زایدہ قحتسم ےہملع فلضف فاال اامتم 

 888 .................................................................. ...یسک ذعر یک انب رپ دتقمی اک اامؾ ےک ولہپ ںیم ڑھک  وہےن اک ایبؿ

 888 ........................................... ... اجےئ رھپ اامؾ افؽ آاجےئ وت الہ صخش ےھچیپ ےٹارگ وکیئ آدیم ولوگں یک اامتم ےک ےئل

 882 ................................................. ...ارگ ھچک ولگ آرات ںیم اسمفی وہں وت وج اؿ ںیم زایدہ رمع فاال وہ فہ اامتم رک 

 888 ......................................................................... ...ارگ اامؾ ھچک ولوگں  ے ےنلم اجےئ وت اؿ اک اامؾ وہ اتکس ےہ

 888 .................................................. ...اامؾ ایس ےئل رقمر ایک ایگ ےہ ہک اس یک ادتقایک اجےئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 888 ............................................... ... وج ولگ اامؾ ےک ےھچیپ ںیہ فہ بک دجسہ رکںی افر اسن ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 888 .......................................................................... ...اس صخش ےک انگہ اک ایبؿ سج ےن اامؾ  ے ےلہپ ےر ااھٹ ای

 888 ............................................ ...الغؾ افر آزاد رکدہ الغؾ یک اامتم اک ایبؿ اعہشئ یک اامتم اؿ اک الغؾ ذوکاؿ فحصم  ے

 880 .............................................................................. ...ارگ اامؾ اینپ امنز وک وپرا رک  افر دتقمی وپرا رکںی

م اک وقؽ ےہ ہک دبیتع ےک ےھچیپ امنز ڑپھ

حس

 882 .................................................. ...التبمےئ ہنتف افر دبیتع یک اامتم اک ایبؿ 

 882 ......................................................... ...اںیئ رطػ اس ےک ربارب ڑھکا ےہ ب دف امنزی وہں وت دتقمی اامؾ ےک د

 888 ............................................ ...ارگ وکیئ صخش اامؾ ےک ابںیئ اجبن ڑھکا وہ افر اامؾ اس وک اےنپ داںیئ رطػ ریھپ د  وت

 887 ................................................ ...اامؾ ےن اامتم یک تین ہن یک وہ رھپ ھچک ولگ آاجںیئ افر فہ اؿ یک اامتم رک ارگ 

 889 .............................................. ...ارگ اامؾ امنز وک وطؽ د  افر وکیئ صخش اینپ یسک رضفرت یک فہج  ے امنز وتڑ رک الچ اج

 888 ............................................................. ...ایقؾ ںیم اامؾ ےک فیفخت رکےن افر روکع فوجسد ےک وپرا رکےن اک ایبؿ

 888 ................................................................ ... ب مت ںیم  ے وکیئ اےنپ امنز ڑپےھ وت سج دقر اچےہ وطؽ د 

 888 ........................................................ ...وج صخش اےنپ اامؾ یک  ب فہ امنز ںیم وطاتل رکات وہ وت اکشتی رک ۔ اخل

 888 ..................................................................................... ...امنز وک رصتخم افر وپر  وطر رپ ڑپےنھ اک ایبؿ

 888 ............................................................ ...اس صخش اک ایبؿ وج ےچب یک رفےن یک آفاز نس رک امنز وک رصتخم رکد ۔



 

 

 888 ................................................................. ... ب وخد رفض ڑپھ اکچ وہ وت اس ےک دعب ولوگں یک اامتم رک 

 887 ............................................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج دتقمویں وک اامؾ یک ریبکت انسےئ

 889 .................................................... ...ارگ اکی صخش اامؾ یک ادتقا رک  افر ابیق ولگ اس دتقمی یک ادتقاء رکںی اخل

 888 ................................................................ ...اامؾ وک  ب کش وہاجےئ وت ایک فہ دتقمویں ےک ک ےن رپ لمع رک 

 888 .................................................................................................... ... ب اامؾ امنز ںیم رفےئ اخل

 888 ...................................................................... ...ااقتم ےک فتق ای اس ےک دعب وفصں وک ربارب رکےن اک ایبؿ

 888 ............................................................. ...وفصں وک ربارب رکےت فتق اامؾ اکولوگں یک رطػ وتمہج وہےن اک ایبؿ

 880 .............................................................................................................. ...یلہپ فص اک ایبؿ

 882 ........................................................................................... ...فص اک درتس رکان امنز اک وپرا رکان ےہ

 888 ........................................................................................ ...اس صخش اک انگہ وج ںیفص وپری ہن رک 

 807 ............................................. ...فص ےک ادنر اشہن اکاشہن  ے افر دقؾ اک دقؾ  ے المےن اک ایبؿ افر امعنؿ  ن ریشب ےتہک

 809 .............................................. ...وہ افر اامؾ اس وک اےنپ ےھچیپ  ے اےنپ داںیئ طارگ وکیئ صخش اامؾ ےک ابںیئ رطػ ڑھکا 

 808 ................................................................................................... ...اہنت وعرت اکی فص یہ ےہ

 808 ......................................................................................... ...اکی دتقمی اامؾ یک داںیئ اجبن ڑھکا وہ

 808 .............................................. ...ارگ اامؾ افر ولوگں ےک درایمؿ وکیئ دویار ای رتسہ وہ افر ب ن  یری اک وقؽ ےہ ہک ارگ

 808 ............................................................................................................... ...امنز بش اک ایبؿ

 808 ....................................................................... ...ریبکت رحتہمی ےک فا ب وہےن افر امنز رشفع رکےن اک ایبؿ

 ر  ںیم امنز رشفع رکےن ےک اس ھ دفونں تاوھتں ےک ااھٹ ےن اک ایبؿ
ی ب
ک

 

ت

 802 ....................................................... ...یلہپ 

 808 .................................. ...دفونں تاوھتں ےک ااھٹےن اک ایبؿ  ب ریبکت ےہک افر  ب روکع رک  افر  ب روکع  ے ےراھٹ

 827 ..................................................................................... ...ریبکت رحتہمی ںیم تاوھتں وک اہکں کت ااھٹےئ

 829 .................................................................... ...دفونں تاوھتں ےک ااھٹےن اک ایبؿ  ب دف رںیتعک ڑپھ رکاےھٹ

 828 .................................................................................. ...امنز ںیم داےنہ تا ھ اک ابںیئ تا ھ رپ رےنھک اک ایبؿ

 828 ......................................................................................................... ...امنز ںیم وشخع اک ایبؿ

 828 .................................................................................................. ...ریبکت رحتہمی ےک دعب ایکڑپےھ

 828 ................................................................................................. ... وکیئ اوناؿ ںیہناس ابب ںیم

 820 ....................................................................................... ...امنز ںیم اامؾ یک رطػ رظن ااھٹےن اک ایبؿ



 

 

 887 ................................................................................... ...امنز ںیم آامسؿ یک رطػ رظن ااھٹےن اک ایبؿ۔

 889 .............................................................................................. ...امنز ںیم ادرھ ادرھ دےنھکی اک ایبؿ۔

 888 ................................................... ...ارگ امنز ںیم وکیئ اخص فاہعق ک ش آاجےئ ای اسےنم وھتک ای وکیئ زیچ دےھکی وت ایک ہی

ے

 
 

 888 ............................................ ...امتؾ امنزفں ںیم وخاہ فہ رفس ںیم وہں ای رضح ںیم ےری وہں ای رہجی وہں، اامؾ افر م

 880 ................................................................................................... ...امنز رہظ ںیم آرأت اک ایبؿ۔

 888 .................................................................................................... ...امنز رصع ںیم آرأت اک ایبؿ

 079 ....................................................................................... ...رغمب یک امنز ںیم آرآؿ ڑپےنھ اک ایبؿ۔

 078 .......................................................................................امنز رغمب ںیم دنلب آفاز  ے ڑپےنھ اک ایبؿ۔

 078 ............................................................................... ...امنز اشعء ںیم دنلب آفاز  ے آرآؿ ڑپےنھ اک ایبؿ۔

 078 ................................................................................................... ...ایبؿ۔دجس  فایل وسرت اک 

 078 ............................................................................................... ...اشعء یک امنز ںیم آرأت اک ایبؿ۔

 078 ............................................................ ...یلہپ دف روتعکں وک وطلی رک  افر یلھچپ دفونں روتعکں وک رصتخم رک 

 078 .................................................................................................. ...رجف یک امنز ںیم آرات اک ایبؿ۔

 072 .............................................................................. ...امنز رجف یک آرأت ںیم دنلب آفاز  ے ڑپےنھ اک ایبؿ۔

 097 ...................................... ...اکی رتعک ںیم دف دف وسروتں وک اکی اس ھ ڑپےنھ افر اکی وسرت یک آرخی آایت افر دفےر

 099 ...................................................................... ...آرخی دفونں روتعکں ںیم رصػ وسرہ افہحت ڑپیھ اجےئ۔

 098 ................................................................ ...سج ےن رہظ افر رصع یک امنز ںیم آہتسہ آرأت یک افر اس اک ایبؿ۔

 098 ............................................................................................ ...اامؾ ارگ دتقمی وک وکیئ آتی انسد 

 098 ..................................................................................................... ...یلہپ رتعک وک وطلی رک 

 098 ................................................................................................. ...اامؾ اک دنلب آفاز  ے آنیم انہک۔

 098 .................................................................................................. ...آنیم ک ےن یک تلیضف اک ایبؿ۔

 098 ........................................................................................ ...دتقمی اک دنلب آفاز  ے آنیم ک ےن اک ایبؿ

 098 ......................................................................................فص ںیم ےنچنہپ  ے ےلہپ روکع رک ےنیل اک ایبؿ۔

 090 ........................................................................................... ...روکع ںیم ریبکت وک وپرا رکےن اک ایبؿ۔

 098 ....................................................................................... ...دجسفں ںیم ریبکت ےک وپرا رکےن اک ایبؿ۔

 087 ............................................................... ...فں  ے افرغ وہ رک ڑھکا وہ وت اس فتق ریبکت ک ےن اک ایبؿ۔ ب دجس



 

 

 088 ................................................................................... ...روکع ںیم ویلیھتہں اک ونٹھگں رپ رےنھک اک ایبؿ۔

 088 ............................................................................................ ...روکع وک وپرا ہن رک  ارگ وکیئ صخش

 088 .................................................................. ...روکع وک وپرا رکےن افر اس ںیم ادتعاؽ فاانیمطؿ یک دح اک ایبؿ۔

 088 .................................................................... ...وک وج روکع وک وپرا ہن رک ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اس صخش 

 088 ........................................................................................... ...روکع یک احتل ںیم داع رکےن اک ایبؿ

 088 ............................................ ... ے ےر ااھٹںیئ وت ایک ںیہک؟اامؾ افر وج ولگ اس ےک ےھچیپ امنز ڑپھ رےہ ںیہ  ب روکع 

م رانب فکل ادمحل ک ےن یک تلیضف اک ایبؿ

ھ
لل

 080 ....................................................................................... ...ا

 080 ............................................................................................. ...ہی ابت رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

 087 ....................................................... ... ب روکع  ے اانپ ےر ااھٹےئ وت اس فتق اانیمطؿ  ے ڑھکا وہےن اک ایبؿ۔

 088 .......................................................................................... ... ب دجسہ رک  وت ریبکت اتہک وہا ےکھج۔

 088 .................................................................................................. ...دجسہ رکےن یک تلیضف اک ایبؿ

 082 ........................................... ...رمد وک اچےیہ ہک دجس  ںیم اےنپ دفونں ولہپ وھکؽ د  افر ٹیپ وک زاون  ے دجا رےھک۔

 082 .......................................................................................... ...ارگ وکیئ صخش اانپ دجسہ وپرا ہن رک ۔

ا ء رپ رکان اچےیہ

 

ض
ع
 088 ................................................................................ ...دجسہ است ڈہویں ینعی است ا

 089 ................................................................................................ ...انک ےک لب دجسہ رکےن اک ایبؿ

 088 ........................................................................................ ...ڑچیک ںیم انک ےک لب دجسہ رکےن اک ایبؿ

 088 ............................................. ... افر رتس ےنلھک ےک وخػ  ے ارگ وکیئ ڑپکفں ںیم رگہ اگلےن افر اؿ ےک ابدنےنھ اک ایبؿ،

 088 ................................................................................................ ...امنز ںیم ابؽ درتس ہن رک ۔

 088 ........................................................................................................... ...امنز ںیم ڑپکا ہن ےٹیمس

 088 ................................................................................................ ...دجسمفں ںیم داع افر حیبست اک ایبؿ

 088 ......................................................................................... ...دفونں دجسفں ےک درایمؿ  ےنھٹی اک ایبؿ

 088 ............................................... ...  ںیم اینپ اینہکں )زنیم رپ( ہن اھچبےئ، افر اوب دیمح ےن اہک ہک یبن یلص اہلل لعدجس

 087 ................................................................... ...امنز یک اطؼ رتعک ںیم دیسےھ  ےنھٹی، رھپ ڑھک  وہےن اک ایبؿ

 089 ............................................................................... ... ب رتعک ڑپھ رک اےھٹ، وت سک رطح کیٹ اگلےئ

 089 ........................................... ...دفونں دجسفں  ے اےتھٹ فتق ریبکت ےہک، افر ا ن زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےتھٹ فتق ت

 088 ................................................... ...دہشت ےئلیک  ےنھٹی اک رطہقی، اؾ درداء اینپ امنز ںیم رمد یک رطح یتھٹیب ںیھت، افر ػ



 

 

 088 ................................................ ... فآاؿ اک ایبؿ وہنجں ےن ےلہپ دہشت وک فا ب ںیہن اھجمس، اس ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع

 088 ............................................................................................... ...ےلہپ دعقہ ںیم دہشت ڑپےنھ اک ایبؿ

 080 .............................................................................................. ...رخی دعقہ ںیم دہشت ڑپےنھ اک ایبؿ

 082 ........................................................................................ ...السؾ ریھپےن  ے ےلہپ داع رکےن اک ایبؿ

 087 ................................................. ... وجداع یھب دنسپ وہ، دہشت ےک دعب ڑپھ اتکس ےہ افر داع اک ڑپانھ وکیئ رضفری زیچ ںیہن

 089 ............................................... ...اینپ اشیپین افر انک، امنزمتخ رکےن کت وپےھچن، افر دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دھکی

 088 .......................................................................................................... ...السؾ ریھپےن اک ایبؿ

ے
 
ح
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س

 088 ............................................ ... ب اامؾ السؾ ریھپ ، وت دتقمی السؾ ریھپ  افر ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رتہب 

ے

 

ھب
 
ح
م
س

 088 ........................................ ...ضعب ولگ)امنز ںیم( اامؾ وک السؾ رکےن ےک اقلئ ںیہن، افر امنز ےک السؾ وک اکیف 

 088 ........................................................................................................ ...امنز ےک دعب ذرک اک ایبؿ

 082 ............................................................................. ...اامؾ ولوگں یک رطػ ہنم رکےل  ب السؾ ریھپےل

 007 ............................................ ...اامؾ اک السؾ ےک دعباےنپ ےلصم رپ رہھٹےن اک ایبؿ، افر مہ  ے دؾ ےن وبہطس ہبعش، اویب

 008 ................................................. ...امنز ڑپاھ ےنکچ ےک دعب ارگ یسک وک اینپ رضفرایت اید آےئ، وت ولوگں وک اھپدنات وہا چ

 008 ............................................. ...امنز  ے افرغ وہ رک، داینہ افر ابںیئ رطػ ہنم رک ےنیل اک ایبؿ، اسن  ن امکل ریض ا 

 008 ................................................... ...ز افر ندنان ےک ابر  ںیم ایبؿ یک یئگ ںیہ، ااؿ رفاوتیں اک ایبؿ وک ےچک نسہل افر ایپ

 000 ......................................... ...وچبں ےک فوض رکےن اک ایبؿ، افر اؿ رپ لسغ افر اہطرت افر امجتع ںیم افر دیعنی ںیم اف

 028 ................................................................ ...رات ےک فتق افر ادنریھ  ںیم وعروتں ےک دجسم اجےن اک ایبؿ

 020 ................................................................................. ...رمدفں ےک ےھچیپ وعروتں ےک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 028 .................................................... ...یک امنز ڑپھ رک وعروتں ےک دلج فاسپ وہےن افر دجسم ںیم مک رہھٹ ےن اک ایبؿحبص 

 087 ...................................................................... ...وعرت اک اےنپ وشرہ  ے دجسم اجےن یک ااجزت امےنگن اک ایبؿ

 087 ............................................................................................................ ہعمج اک ایبؿ : ابب

ے
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ح ب  ہعمج ےک دؿ امنز 
 
کہ

 087 ................................................. ...ہعمج یک رفتیض اک ایبؿ، اس ےئل ہک اہلل اعتٰیل ےن رفامای 

 089 ................................................ ...ےک دؿ لسغ یک تلیضف اک ایب، افر ہی ہک ایک وچبں افر وعروتں رپ امنز ہعمج ںیم حہعمج 

 088 ................................................................................................ ...ہعمج ےک دؿ وخوبشاگلےن اک ایبؿ

 088 ......................................................................................................... ...تلیضف اک ایبؿہعمج یک 



 

 

 088 .............................................................................................. ...اس ابب ںیم وکیئ ےریخ ںیہن ےہ

 088 ................................................................................................. ...امنز ہعمج ےئلیک لیت اگلےن اک ایبؿ

 088 ...........................................................................ہعمج ےک دؿ دمعہ  ے دمعہ ڑپک  ےننہپ اک ایبؿ، وج  ل ںیکس

 277 ............................................. ...ہعمج ےک دؿ وسماک رکےن اک ایبؿ، افر اوبدیعس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفا

 278 ................................................................................ ...دفےر  یک وسماک  ے وسماک رکےن اک ایبؿ

 278 ................................................................................. ...ہعمج ےک دؿ رجف یک امنز ںیم ایک زیچ ڑپیھ اجےئ؟

 278 ...................................................................................... ...داہیوتں افر رہشفں ںیم ہعمج ڑپےنھ اک ایبؿ

 278 .............................................. ...وج ہعمج ںیم رشکی ہن وہں، ینعی ےچب افر وعرںیت فریغہ، وت ایک اؿ ولوگں رپ یھب لسغ ف

 278 .................................................................... ...(ابرش وہ ریہ وہ وت ہعمج ںیم احرض ہن وہےن یک ااجزت ) اک ایبؿ

 297 .................................................. ...امنز ہعمج ےئلیک ینتک دفر  ے آان اچےئہ، افر نک رپ ہعمج فا ب ےہ، اہلل اعتٰیل ےک اس

 299 .............................................. ...ہعمج اک فتق آاتفب ڈلھ اجےن رپ وہات ےہ، رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع،  یل ریض اہلل اعت

 298.................................................................................................. ...ارگ ہعمج ےک دؿ تخس رگیم وہ

 298 .................................................. ...ہعمج یک امنز ےئلیک اجےن اک ایبؿ، افر اہلل زبرگ فربرتاکوقؽ ہک ذرک ایہٰل یک رطػ دف

 298 .......................................................................... ...ہعمج ےک دؿ دفدویمں وک دجا رکےک اؿ درایمؿ ہن ےھٹیب

 290 ................................................................... ...وکیئ صخش ہعمج ےک دؿ اےنپ اھبیئ وک ااھٹ رک اس یک ہگج رپ ہن ےھٹیب

 292 ................................................................................................. ...ہعمج ےک دؿ اذاؿ دےنی اک ایبؿ

 298 .....................................................................................ہعمج ےک دؿ اکی ؤمذؿ ےک اذاؿ دےنی اک ایبؿ

 298 ................................................................................... ...ہعمج ےک دؿ اکی ذم)ےک اذاؿ دےنی( اک ایبؿ

 287 ........................................................................................ ...اذاؿ دےنی ےک فتق ربنم رپ  ےنھٹی اک ایبؿ

 289 ................................................................................................ ...ہبطخ ےک فتق اذاؿ ک ےن اک ایبؿ

 288 .................................................... ...افر اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ع ربنم رپ ہبطخ ڑپےنھ اک ایبؿ،

 288 ............................................................................................... ...ڑھک  وہ رک ہبطخ دےنی اک ایبؿ۔

 288 ............................................ ... اک ایبؿ۔  ب فہ ہبطخ ڑپےھ، افر ا ن رمع ریض ا ولوگں اک اامؾ یک رطػ ہنم ےک  ےنھٹی

 288 ......................................... ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن انثء ےک دعب ہبطخ ںیم اامدعب اہک، اس وک رکعہم ےن ا ن سابس رض

 288 ................................................................................. ...ہعمج ےک دؿ دف وبطخں ےک درایمؿ  ےنھٹی اک ایبؿ

 288 ............................................................................................... ...ہبطخ یک رطػ اکؿ اگلےن اک ایبؿ



 

 

 288 ................................................. ...وہ افر فہ یسک صخش وک آات وہا دےھکی وت اس وک دف رتعک امنز پ ب اامؾ ہبطخ ڑپھ رتا 

 288 .................................................... ...وکیئ صخش آےئ اس احؽ ںیم ہک اامؾ ہبطخ ڑپھ رتا وہ وت دف رںیتعک یکلہ ڑپھ ےل

 288 ................................................................................................ہبطخ ںیم دفونں تا ھ ااھٹےن اک ایبؿ

 288 ............................................................................... ...ہعمج ےک دؿ ہبطخ ںیم ابرش ےئلیک داع رکےن اک ایبؿ

 280 ..................................... ...امؾ ےک ہبطخ ڑپےن ےک فتق اخومش رےنہ اک ایبؿ افر  ب یسک صخش ےن اےنپ اسہعمج ےک دؿ ا

 282 ................................................................................. ...اس استع )وبقمؽ( اک ایبؿ وج ہعمج ےک دؿ ےہ

 288 ...................................................... ... یک امنز ںیم ارگ ھچک ولگ اامؾ وک وھچڑ رک اھبگ اجںیئ، وت اامؾ افر ابیق امدنہ ہعمج

 287 ........................................................................... ...ہعمج یک امنز ےک دعب افر اس  ے ےلہپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 287 .................................................. ...اہلل زع فلج اک رفامان ہک  ب امنز وپری اجےئ وت زنیم ںیم لیھپ اج افر اہلل اعتٰیل ک

 288 ................................................................................................. ...ہعمج یک امنز ےک دعب ےنٹیل اک ایبؿ

 288 .................................................................................................... امنز وخػ اک ایبؿ : ابب

 288 .................................................. ... افر اہلل اعتٰیل ےن رفامای  ب مت زنیم ںیم ولچ )رفس رکف( وت مت رپ اس ابت ںیم وکیئ

 288 ......................................................... ...دیپؽ افر وسار وہ رک وخػ یک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ رالج  ے رماد دیپؽ ےہ

 288 ............................................................................ ...امنز وخػ ںیم اکی دفےر  یک رگناین رکےن اک ایبؿ

 288 .............................................. ...وعلقں رپ ڑچاھیئ افر دنمش ےک اقمہلب ےک فتق امنز ڑپےنھ اک ایبؿ، افزایع ےن اہک ہک ا

 280 ......................................... ... دنمش اک اھچیپ رکےن فاال، ای سج ےک ےھچیپ دنمش اگل وہاوہ، اس ےک ااشر   ے افر ڑھک 

 282 ..................................... ... حبص یک امنز ادنریھ  ںیم افر وسری  ںیم ڑپانھ افر اغرت رگی فگنج ےک فتق امنز ڑپےنھ

 288 ........................................................................................................ دیعنی اک ایبؿ : ابب

 288 .............................................. ...اس زیچ اک ایبؿ وج دیعنی ےک قلعتم وقنمؽ ےہ افر اؿ دفونں ںیم زمنی وہےن اک ایبؿ

 287 ............................................................................... ...دیع ےک دؿ ڈاھولں افر ربویھچں  ے ےنلیھک اک ایبؿ

 288 ............................................................................................ ...الہ االسؾ ےئلیک دیع یک وتنسں اک ایبؿ

 288 ........................................................................... ...دیعاگہ اجےن  ے ےلہپ دیعارطفل ےک دؿ اھکےن اک ایبؿ

 288 ................................................................................................... ...آرابین ےک دؿ اھکےن اک ایبؿ

 288 ............................................................................................... ...دیعاگہ ریغب ربنم ےک اجےن اک ایبؿ

 280 .....................................................رک اجےن اک ایبؿ، افر ریغب اذاؿ ف ااقتم ےک مندیع یک امنز ےئلیک دیپؽ، افر وسار وہ 



 

 

 282 .....................................................دیع یک امنز ےئلیک دیپؽ، افر وسار وہ رک اجےن اک ایبؿ، افر ریغب اذاؿ فااقتم ےک امن

 288 .......................................................................................... ...دیع یک امنز ےک دعب ہبطخ ڑپےنھ اک ایبؿ

 288 ......................................... ...دیع ےک دؿ افر رحؾ ںیم ایھتہر ےل رک اجےن یک رکاتہ اک ایبؿ، افر ب ن  یری ےن اہک ہک

 288 ............................................... ...دیع یک امنز ےئلیک وسری  اجےن اک ایبؿ، افر دبعاہلل  ن رسب ےن اہک ہک مہ امنز  ے اس

 288 ............................................... ...اایؾ رشتقی ںیم لمع یک تلیضف اک ایبؿ افر ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ا

 288 ......................................... ... ٰینم ےک دونں ںیم ریبکت ک ےن اک ایبؿ، افر  ب رعہف ےک دؿ حبص ےک فتق اقمؾ رعافت وک

 280 .................................................................................. ...ایبؿ ربیھچ یک آڑ ںیم دیع ےک دؿ امنز ڑپےنھ اک

 282 .................................................................... ...زینہ افر ربیھچ اک اامؾ ےک اسےنم دیع ےک دؿ ےل اجےن اک ایبؿ

 282 ................................................................................ ...وعروتں افر احہضئ وعروتں اک دیعاگہ اجےن اک ایبؿ

 288 .................................................................................................. ...وچبں ےک دیع اگہ اجےن اک ایبؿ

 207 .............................................. ... دیع ےک ہبطخ ںیم اامؾ اک ولوگں یک رطػ رخ رکےن اک ایبؿ، افر اوبدیعس ےن اہک ہک یبن

 209 ................................................................................................. ...دیع اگہ ںیم اشنؿ اگلےن اک ایبؿ

 208 ............................................................................... ...اامؾ اک دیع ےک دؿ وعروتں وک تحیصن رکےن اک ایبؿ

 208 ............................................................................... ...(وعرت ےک اپس دیع ںیم دف ہٹپ ہن وہ )وت ایک رک 

 208 .............................................................................. ...احہضئ وعروتں اک امنز یک ہگج  ے دحیلعہ رےنہ اک ایبؿ

 208 ............................................................................................ ...دیعاگہ ںیم رحن افر ذحب رکےن اک ایبؿ

 208 ............................................. ... ہبطخ دیع ںیم اامؾ افر ولوگں ےک الکؾ رکےن اک ایبؿ، افر  ب اامؾ  ے ھچک وپاھچ اجےئ

 208 .................................................................................... ...دیع ےک دؿ راہتس دبؽ رک فاسپ وہےن اک ایبؿ

 227 ........................................ ... ب دیع یک امنز وفت وہاجےئ وت دف رںیتعک ڑپھ ےل، وعرںیت یھب افر وج ولگ رھگفں ںیم ا

 229 ................................................. ...دیع یک امنز  ے ےلہپ افر اس ےک دعب ڑپےنھ اک ایبؿ افر اوبایلعمل ےن اہک ںیم ےن دیعس

 228 ............................................................................................................. فرت اک ایبؿ : ابب

 228 ............................................................................. ...اؿ رفاوتیں اک ایبؿ وج فرت ےک ابر  ںیم وقنمؽ ںیہ

 228 ................................................. ...فرت یک اسوتعں اک ایبؿ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ھجم وک روسؽ اہلل ص

 220 ............................................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اےنپ رھگ فاولں وک فرت ےئلیک اگجےن اک ایبؿ

 220 ..................................................................................................... ...فرت وک آرخی امنز انبان اچےئہ



 

 

 222 ..................................................................................................... ...وساری رپ فرت ڑپےنھ اک ایبؿ

 228 ...................................................................................................... ...رفس ںیم فرت ڑپےنھ اک ایبؿ

 287 ....................................................................... ...روکع  ے ےلہپ افر اس ےک دعب داعےئ ونقت ڑپےنھ اک ایبؿ

 288 ........................................................................................................... امنز ااقستسء : ابب

 288 ................................................................. ...ااقستسء افر ااقستسء ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےنلکن اک ایبؿ

 288 ................................................. ... یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی داع رکان ہک اس وک ویفس)ہیلع االسلؾ( ےک طحق ےک

 288 ................................................ ...ہ طحق ںیم التبم ہولوگں اک اامؾ  ے ابرش یک داع ےئلیک دروخاتس رکےن اک ایبؿ  ب ہک ف

 280 ................................................................................................... ...ااقستسء ںیم اچدر اےنٹل اک ایبؿ

 288 .................................................... ... دحفد ایہٰل اکاہلل اعتیل اک اےنپ دنبفں  ے طحق ےک ذرہعی ااقتنؾ ےنیل اک ایبؿ  ب ہک

 877 ............................................................ ...ہعمج ےک ہبطخ ںیم ہلبق یک رطػ ہنم ےیک ریغب ابرش یک داع رکےن اک ایبؿ

 878 ................................................................................................ ...ؿربنم رپ ابرش یک داع رکےن اک ایب

 878 ...............................................................................ابرش یک داع رکےن ںیم ہعمج یک امنز وک اکیف ےنھجمس اک ایبؿ

 878 .......................................................... ...ےن اک ایبؿابرش یک زایدیت ےک ببس  ے  ب راےتس دنب وہاجںیئ وت داع رک

 878 ................................................. ... اس رفاتی اک ایبؿ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ہعمج ےک دؿ ابرش یک داع ںیم اینپ اچدر

 878 ........................................................... ...داع ےئلیک افسرش رکںی وت فہ ا ے رد ہن رک   ب ولگ اامؾ  ے ابرش یک

 878 ................................................................... ...طحق ےک فتق رشموکں اک املسمونں  ے داع رکےن وک ک ےن اک ایبؿ

 870 .......................................... ...ےک فتق ہی داع رکےن اک ایبؿ ہک امہر  اردرگد رب ے افر مہ رپ ہن رب ے ابرش یک زایدیت

 878 .............................................. ...ااقستسء ںیم ڑھک  وہ رکداع رکےن اک ایبؿ افر مہ  ے اوبمیعن ےن وباہطس زریہ، اوبااحس

 897 ........................................................................................ ...ااقستسء ںیم رہج  ے آرات رکےن اک ایبؿ

 899 ........................................................ ...یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سک رطح اینپ ھٹیپ ولوگں یک رطػ ریھپی

 898 ............................................................................................. ...ااقستسء یک دف رںیتعک ڑپےنھ اک ایبؿ

 898 ........................................................................................ ...دیعاگہ ںیم ااقستسء یک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 898 ................................................................................................... رف وہےن اک ایبؿااقستسء ںیم ہلبق

 898 ....................................................................................... ...ااقستسء ںیم اامؾ ےک تا ھ ااھٹےن ےک ایبؿ

ی ب ے ب ابرش وہاجےئ وت ایک اہک اجےئ افر ا ن سابس ریض اہلل اعت
ط
 898 ............................................. ...ٰیل ہنع ےن رفامای ہک 



 

 

 اک ایبؿ وج ابرش ںیم رہھٹ  اہیں کت ہک اس یک داڑیھ رت وہاجےئ

 
  

 898 ..................................................... ...اس ش

 890 ........................................................................................................ ...آدنیھ ےک ےنلچ اک ایبؿ

 892 .................................................. ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس اراشد اک ایبؿ ہک ابد ابص ےک ذرےعی ےریی دمد یک یئگ ہ

 892 ........................................................................ ... رفاوتیں اک ایبؿززلولں افر ایقتم یک اشنوینں ےک قلعتم

 887 ................................................. ... اہلل اعتٰیل ےک اس اراشد اک ایبؿ ہک مت الٹھجےن وک اانپ رزؼ انبےت وہ، ا ن سابس ےن

 رگ فرب

 

 ر
ب ہ 
لل

 889 .............................................. ...رت ےک وساوکیئ ںیہن اجاتن ہک ابرش بک وہیگ افر اوبرہریہ ریض اہلل اعتیلا

 888 .................................................................................................. امنز وسکػ اک ایبؿ : ابب

 888 ................................................................................. ... امنز ڑپےنھ اک ایبؿوسکػ اک ایبؿ وسرج نہگ ںیم

 888 .............................................................................................. ...وسرج نہگ ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 888 ........................................................................................... ...وسرج نہگ ںیم ریخات رکےن اک ایبؿ

 888 ......................................................................... ...وسرج رگنہ ںیم امنز ےئلیک عمج رکےن ےئلیک اکپرےن اک ایبؿ

 880 ................................................... ... وسرج رگنہ ںیم اامؾ اک ہبطخ ڑپےنھ اک ایبؿ افر اعہشئ افر اامسء ےن ایبؿ ایک ہک یبن

سف ارمقل رفامای
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 882 ......................................................... ...ایک 

 888 ..................................................... ...ٰیل اےنپ دنبفں وک وسکػ ےک ذرہعییبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامان ہک اہلل اعت

 887 ............................................................................ ...وسرج رگنہ ںیم ربق ےک ذعاب  ے انپہ امےنگن اک ایبؿ

 888 ......................................................................................... ...وسرج رگنہ ںیم وطلی دجسفں اک ایبؿ

 888 ............................................. ...وسرج رگنہ یک امنز ابامجتع ڑپےنھ اک ایبؿ افر ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ولوگ

 888 ............................................................... ...ں ےک امنز ڑپےنھ اک ایبؿوسرج رگنہ ںیم رمدفں ےک اس ھ وعروت

 888 ................................................................... ...وسکػ سمش )وسرج رگنہ( ںیم الغؾ آزاد رکےن وک رتہب انھجمس

 888 ..................................................................................... ... ایبؿدجسم ںیم وسرج رگنہ یک امنز ڑپےنھ اک

 882 .......................................... ...یسک یک ومت افر ایحت ےک ببس آاتفب ںیم رگنہ ںیہن اتگل، اوبرکبۃ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 888 ................................................................ ...ایبؿ، اس وک ا ن سابس ےن رفاتی ایک وسرج رگنہ ںیم ذرک ایہٰل اک

 887 ........................................... ... وسرج رگنہ ںیم داع رکےن اک ایبؿ اس وک اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اعہشئ

 889 .............................................................................................. ...اچدن رگنہ ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 888 ........................................................................... ...وسرج رگنہ ںیم یلہپ رتعک ےک وطلی رکےن اک ایبؿ



 

 

 888 ............................................................................................... ...وسرج رگنہ ںیم دنلب فاز  ے آرا

 888 ..................................................اؿ رفاایت اک ایبؿ وج آرآؿ ےک دجسفں افر اس ےک تنس وہےن ےک قلعتم آیئ ںیہ

 888 .......................................................................................... ...وسرۃ امل زنتلی ںیم دجسہ رکےن اک ایبؿ

 888 ................................................... ... اایبنء ےک انؾ رپ انؾ رےنھک اک ایبؿ افر رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک

 880 .............................................................................................. ...وسرۃ مجن ںیم دجسہ رکےن اک ایبؿ۔

 882 ............................................................................. ...املسمونں اک رشموکں ےک اس ھ دجسہ رکےن اک ایبؿ۔

 882 ............................................................................ ...اس اک ایبؿ وج دجسہ یک آتی ڑپےھ افر دجسہ ہن رک 

 ںیم دجسہ رکےن اک ایبؿ
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ن
 887 ................................................................................... ...وسرت اذاامسلءا

 889 ........................................... ...اقری ےک دجسہ رپ دجسہ رکےن اک ایبؿ میمت  ن ذحمل ےن وج اکی ڑلاک اھت آتی دجسہ التفت

 889 .............................................................. ...اامؾ ےک دجسہ یک آتی ڑپےتھ فتق ولوگں ےک ازداحؾ رکےن اک ایبؿ

 888 ............................................ ...ااؿ ولوگں اک ایبؿ وج اس ےک اقلئ ہک اہلل زبرگ فربرت ےن دجسہ فا ب ںیہن ایک افر رمع

 888 .......................................................................... ...امنز ںیم آتی دجسہ التفت رکےن رپ دجسہ رکےن اک ایبؿ

 888 ................................................................................. ...وجہؾ یک فہج  ے دجسہ یک ہگج ہن اپےئ وت ایک رک 

 888 ...................................................................................................... امنز رصق اک ایبؿ : ابب

 888 ........................................... ...امنز رصق رکےن ےک قلعتم وج رفاںیتی آیئ ںیہ اؿ اک ایبؿ افر ینتک دمت کت ایقؾ ںیم صق

 880 ..................................................................................................... ...ٰینم ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 888 .............................................................................. ...جح ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےنتک دؿ رہھٹ 

 888 ............................................. ...ینتک اسمتف ںیم امنز رصق رک  افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی دؿ افر اکی را

 888 ............................................. ...  ب اےنپ رھگ  ے ےلکن وت رصق رک ،  یل  ن ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رھگ  ے ےلکن

 888 ....................................................................................... ...رغمب یک امنز رفس ںیم نیت رتعک ڑپےھ

 888 ..................................................................... ...وساری رپ لفن ڑپےنھ اک ایبؿ وساری اک رخ سج رطػ یھب وہ

 888 .......................................................................................... ...وساری رپ ااشرہ  ے امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 880 ........................................................................................ ...رفض امنز ےئلیک وساری  ے ارتےن اک ایبؿ

 888 ............................................................................................... ...لفن ڑپےنھ اک ایبؿ دگےھ رپ امنز

 807 ..................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج رفس ںیم رفض امنز  ے ےلہپ افر اس ےک دعب لفن ہن ڑپےھ



 

 

 809 ......................................... ... ےلہپ افر اس ےک دعب لفن امنز ڑپیھ افر یبن یلص اہلل لعسج ےن رفس ںیم رفض امنزفں ےک

 808 ......................................................................... ...رفس ںیم رغمب افر اشعء یک امنز عمج رکےک ڑپےنھ اک ایبؿ

 808 ........................................................... ...ب افر اشعء یک امنز اکی اس ھ ڑپےھ وت ایک اذاؿ ای ااقتم ےہک ب رغم

 808 ........................................... ...اتفب ڈےنلھ  ے ےلہپ رفس ےئلیک رفاہن وہ وت رہظ وک رصع ےک فتق کت رخم رک  اس ںیم ا ن

 808 ................................................................ ...اتفب ڈےنلھ ےک دعب رفس رشفع رک  وت رہظ یک امنز ڑپھ رک وساروہ

 800 ...................................................................................................... ... ےنھٹی فاےل یک امنز اک ایبؿ

 827 .................................................................................... ... فاےل اک ااشر   ے امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ےنھٹی

 829 ............................................... ...  ب ھٹیب رک امنز ڑپےنھ یک اطتق ہن وہ وت ولہپ رپ رکفٹ ٹیل رک ڑپےھ افر اطعء ےن اہک

 829 ............................................. ... ب ھٹیب رک امنز ڑپےھ، رھپ دنترتس وہاجےئ ای ھچک اسین اپےئ وت ابیق وک وپرا رک  افر

 828 ...................................................... ...رات وک دجہت امنز ڑپےنھ اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک رات وک دجہت ڑپوھ وج ہمت

 828 ........................................................................................ ...رات وک ڑھک  وہےن یک تلیضف اک ایبؿ

 828 ......................................................................................... ...بش دیباری ںیم وطلی دجسفں اک ایبؿ

 820 ......................................................................................... ...رمضی ےئلیک امتؾ ایقؾ وھچڑ دےنی اک ایبؿ

 822 ........................................... ...رات یک امنزفں افر ونالف یک رطػ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رلد  دالےن اک ایبؿ

 889 ........................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑھک  وہےن اک ایبؿ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآؽ

 888 ........................................................................................ ...رات ےک رخی ہصح ںیم وساجےن اک ایبؿ

 888 ...................................... ...اس صخش اک ایبؿ سج  ے رحسی اھکیئ افر اس فتق کت ہن وسای ب کت ہک حبص یک امنز ڑپھ یل

 888 .................................................................................. ...رات یک امنز ںیم دری کت ڑھک  وہےن اک ایبؿ

 880 ...................................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز یسیک یھت افر ہی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فس

 9777 ................................................ ...یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رات وک ڑھک  وہےن افر وسےن اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل

 9779 ......................................................... ...اطیشؿ اک ےر ےک ےھچیپ رگہ اگلےن اک ایبؿ  ب ہک رات وک امنز ہن ڑپیھ وہ

 9778 ...................................................... ...اکؿ ںیم اشیپب رکداتی ےہوج وسای رےہ افر امنز ہن ڑپےھ وت اطیشؿ اس ےک 

 9778 ............................................. ... رات ےک رخی ہصح ںیم داع افر امنز، افر اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک فہ ولگ رات وک تہب

 9778 ...................................... ...ایبؿ وج رات ےک ادتبایئ ہصح ںیم وسرتا افر رخی ہصح اجاگ افر املسؿ ریض اؽ اس صخش اک

 9778 ............................................ ...یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک راضمؿ افر ریغ راضمؿ یک راوتں ںیم ڑھک  وہےن اک ایب

 9778 ....................................... ...رات افر دؿ وک اپیک احلص رکےن افر رات افر دؿ ںیم فوض ےک دعب امنز یک تلیضف اک ایبؿ



 

 

 9770 ........................................................................... ...سابدت ںیم دشت اایتخر رکےن یک رکاتہ اک ایبؿ۔

 9772 ...................................................... ...وج صخش رات وک ڑھکا وہات اھت اس ےئلیک ایقؾ رتک رکےن یک رکاتہ اک ایبؿ۔

 9778 ................................................................................................ ...ہی رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

 9797 ..................................................................... ...اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ وج رات وک اھٹ رک امنز ڑپےھ۔

 9798 .................................................................................. ...رجف یک دف روتعکں رپ دمافتم رکےن اک ایبؿ۔

 9798 .................................................................... ...رجف یک دف روتعکں ےک دعب داںیئ رکفٹ ےک لب ےنٹیل اک ایبؿ۔

 9798 ................................................................ ...اس صخش اک ایبؿ وج دف روتعکں ےک دعب وگتفگ رک  افر ہن ےٹیل۔

 9798 ............................................ ... اؿ رفاایت اک ایبؿ وج لفن ےک قلعتم وقنمؽ ںیہ ہک دف دف رںیتعک ںیہ افر ہی امعر ریض

 9789 ................................................................................. ...رجف یک دف روتعکں ےک دعب وگتفگ رکےن اک ایبؿ۔

 9789 ............................................ ...رجف یک دف روتعکں رپ ازتلاؾ رکےن اک ایبؿ افر ضعب ےن اؿ دفونں روتعکں وک لفن اہک۔

 9788 ...................................................................................... ...رجفیک دف روتعکں ںیم ایک زیچ ڑپیھ اجےئ

 9788 ............................................................................................ ...رفض ےک دعب امنز ڑپےنھ اک ایبؿ۔

 9788 ......................................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج رفض امنز ےک دعب لفن ہن ڑپےھ۔

 9788 .................................................................................................. یک امنز اک ایبؿ۔رفس ںیم اچتش

 9780 .................................................... ...سج ےن اچتش یک امنز ہن ڑپیھ افر ڑپےنھ افر ہن ڑپےنھ دفونں وک اجزئ اھجمس۔

 9782 .............................................. ...  اک ایبؿ افر اس وک  نابؿ  ن امکل ےن یبن یلص اہلل ہیلعرضح ںیم اچتش یک امنز ڑپےنھ

 9788 ........................................................................................ ...رہظ  ے ےلہپ دف رتعک ڑپےنھ اک ایبؿ۔

 9789 .......................................................................................... ... اک ایبؿ۔رغمب  ے ےلہپ امنز ڑپےنھ

 9788 .......................................... ... لفن امنزںی امجتع  ے ڑپےنھ اک ایبؿ اس وک اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع فاعہشئ ریض اہلل

 9788 .............................................................................................. ...اک ایبؿ۔ رھگ ںیم لفن امنز ڑپےنھ

 9788 ....................................................... ...ہکم )رکمہم( افر دمہنی )ونمرہ( یک دجسم ںیم امنز ڑپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ۔

 9780 ............................................................................................................ ...ابقیک دجسم اک ایبؿ

ر  وک آےئ۔
ح 

 

سی ی

 9782 ........................................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج دجسم ابقء ںیم رہ 

 9788 .................................................................................. ...دجسم ابق ںیم دیپؽ افر وسار وہ رک ےن اک ایبؿ۔

 9787 .................................................. ...ربق افر ربنم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک درایمؿ یک ہگج یک تلیضف اک ایبؿ۔

 9789 ................................................................................................ ...تیب ادقملس یک دجسم اک ایبؿ۔



 

 

 9788 ................................................ ... امنز ںیم تا ھ  ے دمد ےنیل اک ایبؿ  ب ہک فہ اکؾ امنز اک وہ افر ا ن سابس ریض اہلل

 9788 ............................................................................................. ...امنز ںیم الکؾ یک اممتعن اک ایبؿ۔

 9788 ...................................................................... ...رمدفں ےئلیک امنز ںیم احبسؿ اہلل افر ادمحل اہلل ک ےن اک ایبؿ۔

 9780 ............................................. ... اس صخش اک ایبؿ سج ےن یسک وقؾ اک انؾ ایل ای امنز ںیم ریغب اطخب ےئک وہےئ السؾ ایک

 9780 .............................................................................................. ...وعروتں ےک اتیل اجبےن اک ایبؿ۔

 9788 ........................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج اینپ امنزفں ںیم اےٹل اپں رھپ  ای یسک ک ش ےن فایل ارم یک انبء پ

 9787 ........................................................................................ ...امنز ںیم رکنکویں ےک اٹہےن اک ایبؿ۔)

 9787 ..................................................................................... ...امنز ںیم دجس  ےئلیک ڑپکا اھچبےن اک ایبؿ۔

 9789 .............................................................................................. ...امنز ںیم وکؿ اس لمع اجزئ ےہ۔

 9788 .............................................. ...ارگ امنز یک احتل ںیم یسک اک اجونر اھبگ اجےئ افر اتقدہ ےن اہک ہک ارگ وچر یسک اک ک

 9788 ................................................ ...امنز ںیم وھتےنک افر وھپےنکن اک اجزئ وہان، افر دبعاہلل  ن رمعف  ے وقنمؽ ےہ ہک یبن

 9788 ........................................... ... ب امنزی  ے اہک اجےئ ہک آےگ ڑبھ ای ااظتنر رک، افر اس ےن ااظتنر ایک وت وکیئ اضمقئ

 9780 ............................................................................................. ...امنز ںیم السؾ اک وجاب ہن د ۔

 9788 ........................................................... ...وکیئ رضفرت ک ش آےن رپ امنز ںیم اےنپ تاوھتں ےک ااھٹےن اک ایبؿ۔

 9787 ............................................................................................... ...امنز ںیم رمک رپ تا ھ رےنھک اک ایبؿ

 9788 .................................................. ... امنز ںیم یسک زیچ ےک وسےنچ اک ایبؿ، افر رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ںیم اانپ رکشل

 9788 ...................................... ...) اؿ رفاوتیں اک ایبؿ وج دجسہ وہسےک قلعتم فارد وہیئ ںیہ  ب ہک رفض یک دف روتعکں  ے

 9788 ............................................................................................ ...اپچن رںیتعک ڑپھ ےل ےن اک ایبؿ ۔

 9788 ................................... ...  ب دف ای نیت روتعکں ںیم السؾ ریھپ ےل وت امنز ےک دجسفں یک رطح ای اس  ے وطلی دجس 

 9780 .......................................... ... ، اسن افر ب ناس صخش اک ایبؿ سج ےن دجسہ وہس ںیم دہشت ںیہن ڑپاھ افر السؾ ریھپ ایل

 9788 ........................................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج وہس ےک دجسفں ںیم ریبکت ےہک ۔

 9709 ............................................ ...، نیت ای اچر وت دف دجس  ھٹیب ب ہی ولعمؾ ہن وہ )اید ہن رےہ( ہک ینتک رتعک ڑپیھ ںیہ

 9708 ............................................... ...رفض افر لفن ںیم دجسہ وہس اک ایبؿ افر ا ن سابس ےن فرت ےک دعب دف دجس  ےئک ۔

 9708 .................................................... ...ز ںیم وگتفگ رک  اےنپ تا ھ  ے ااشرہ رک  افر اس وک ےنس ۔ ب احتل امن

 9708 ........................................... ... امنز ںیم ااشرہ رکےن اک ایبؿ، اس وک رکبی ےن اؾ ہملس  ے افر اوہنں ےن یبن یلص اہلل



 

 

 9700 ..................................................................................................... انجزفں اک ایبؿ : ابب

 9700 .............................................. ... انجزفں اک ایبؿ افر اس صخش اک ایبؿ سج اک آرخی الکؾ ال اہل اال اہلل وہ افر فبہ  ن

 9708 .......................................................................................... ...انجزفں ےک ےھچیپ ےھچیپ اجےن اک مکح ۔

 9727 ........................................................ ...تیم ےک اپس  ب فہ نفک ںیم رھک دای ایگ وہ ومت ےک دعب اجےن اک مکح ۔

 9728 .............................................................. ...رھگ فاولں وک اس یک ومت یک ربخ وخد د  دےنی اک ایبؿ۔ تیم ےک

 9728 ........................................... ...انجزہ یک ربخ دےنی اک ایبؿ افر اوبراعف ےن رضحت اوبرہریہ  ے رفاتی ایک اوہنں ےن ایب

 9728 ...................................... ...اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ سج اک ہچب رماجےئ افر فہ ربص رک  افر اہلل زبرگ فربرتےن رف

 9722 ................................................................... ...ابب یسک صخش اک وعرت  ے ربق ےک اپس ہی انہک ہک ربص رکف۔

 9728 ...................................... ...تیم وک اپین افر ریبی ےک وتپں  ے لسغ دےنی اک ایبؿ، افر ا ن رمع ےن دیعس ن زدی ےک ب

 9787 ........................................................................................... ...اطؼ رمہبت لسغ دانی بحتسم ےہ ۔

 9789 ........................................................................ ...تیم ےک داںیئ رطػ  ے لسغ رشفع رکےن اک ایبؿ۔

 9788 .............................................................................. ...تیم ےک اقمامت فوض  ے ادتباء رکےن اک ایبؿ۔

 9788 ............................................................................. ...ایک وعرت رمد ےک ہت دنب اک نفک انہپیئ اجیتکس ےہ ۔

 9788 ................................................................................................. ...آرخ ںیم اکوفر المےن اک ایبؿ ۔

 9788 ..................................... ...ایبؿ ا ن ریسنی ےن ایبؿ ایک ہک تیم ےک ابؽ وھکےنل ںیم کوعرت ےک ابولں ےک وھکےنل اک 

 9788 ................................... ... تیم ےک ااعشر سک رطح ایک اجےئ افر ب ن ےن ایبؿ ایک ہک اپوچنںی ڑپک   ے دفونں راونں

 9788 ....................................................................... ...ایک وعرت ےک ابولں وک نیت وصحں ںیم میسقت ایک اجےئ ۔

 9780 ............................................................................... ...وعروتں ےک ابؽ اؿ یک ھٹیپ رپ ڈاؽ دےیئ اجںیئ ۔

 9782 ............................................................................................ ...نفک ےک ےئل دیفس ڑپکفں اک ایبؿ ۔

 9782 ............................................................................................. ...دف ڑپکفں ںیم نفک دےنی اک ایبؿ ۔

 9788 ......................................................................................... ...تیم ےک ےئل ونحط )وخوبش( اک ایبؿ ۔

 9977 ............................................................................................ ...رحمؾ وک سک رطح نفک دای اجےئ ۔

 9978 ........................................ ...ےلس وہےئ ای ریغب ےلس وہےئ رکےت ںیم نفک دےنی اک ایبؿ افر رکےت ےک العفہ نفک دےیئ ج

 9978 ............................................................................................ ...ریغب رکےت ےک نفک دےنی اک ایبؿ ۔

 9978 ................................................................................................... ...ریغب امعہم ےک نفک اک ایبؿ۔



 

 

 9978 ............................................. ...امتؾ امؽ  ے نفک دےنی اک ایبؿ، اطعء زرہی، رمعف  ن دانیر افر اتقدہ ایس ےک اقلئ ںیہ

 9978 ............................................................................... ... ب اکی ڑپک  ےک وساء افر وکیئ ڑپکا ہن ےلم ۔

 9970 ............................................................................ ... ب رصػ ااسی نفک ہن ےلم سج  ے ےر ای دفونں اپف

 9972 ............................................. ... یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم سج ےن نفک ایتر راھک وت آپ ےن اس وک ربا ںیہن

 9978 .................................................................................. ...ابب وعروتں اک انجزہ ےک ےھچیپ اجےن اک ایبؿ ۔

 9997....................................................................... ...وعرت اک وشرہ ےک العفہ یسک افر رپ وسگ رکےن اک ایبؿ ۔

 9998..................................................................................................... ...ربقفں یک زایرت اک ایبؿ

 9998 ....................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اراشد اک ایبؿ ہک تیم وک اس ےک رھگ فاولں یک رطػ  ے رفےن

 9992 ............................................ ...ونہح رکےن یک رکاتہ اک ایبؿ افر رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای اؿ وعروتں وک رف تیم رپ

 9987 .......................................................................................... ...(ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ)

 9989............................................................................ ...مہ ںیم  ے ںیہن وج رگةیؿ اچک رک  ۔فہ صخش 

 9989......................................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دعس  ن وخہل ریض اہلل ہنع ےک ےئل رمہیث اہک۔

 9988 .............................................................................. ...ںیم  ے ںیہن وج اےنپ اگولں وک ےٹیپ ۔فہ صخش مہ 

 9988 ............................................... ...تبیصم ےک فتق فافالی اچمےن افر اجتیلہ یک یس ابںیت رکےن یک اممتعن اک ایبؿ۔

 9988 .................................................... ...ےک فتق اس رطح ھٹیب اجےن اک ایبؿ ہک مغ ےک ارثات اظرہ وہں ۔ تبیصم

 9988 ....................................... ... اس صخش اک ایبؿ سج ےن تبیصم ےک فتق مغ وک اظرہ ہن ایک افر دمحم  ن بعک آریظ ےن اہک

 9980 ......................................... ... ربص دصہم ےک ادتباء ںیم ربتعم ےہ، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک سک دقر دمعہ

 9982 ................................................ ...رضیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک مہ اہمتری دجایئ ےک ابثع زمغدہ ںیہ افر رمع 

 9988 .............................................................................................. ...رمضی ےک اپس رفےن اک ایبؿ ۔

 9987 ......................................................................... ...ونہح افر رفےن یک اممتعن افر اس  ے رفےنک اک ایبؿ ۔

 9988 .......................................................................................... ...انجزہ ےک ےئل ڑھک  وہےن اک ایبؿ

 9988 ........................................................................................ ... ب انجزہ دھکی رک ڑھکا وہ وت بک ےھٹیب ؟

 9988 ................................... ...انجز  ےک اس ھ اجےئ وت  ب کت انجزہ ولوگں ےک اکدنوھں  ے ہن ااترا اجےئ ہن یبوج صخش 

 9988 .............................................................................. ...وہیدی ےک انجزہ ےک ےئل ڑھک  وہےن اک ایبؿ ۔

 9980 .................................................................................انجزہ وعروتں وک ںیہن ہکلب رمدفں وک ااھٹان اچےیہ ۔

 9980 ......................................... ...انجزہ ںیم دلجی رکےن اک ایبؿ، اسن ےن اہک مت انجزہ ےک اس ھ لچ رےہ وہ مت اےکس آےگ ا



 

 

 9982 ................................................................ ...تیم اک  ب فہ انجزہ رپ وہ ہی ک ےن اک ایبؿ ہک ےھجم دلجی ےل ولچ۔

 9988 ............................................................................ ...اامؾ ےک ےھچیپ انجزہ رپ دف ای نیت ںیفص انبےن اک ایبؿ ۔

 9987 .............................................................................................. ...انجزفں ےک ےئل وفصں اک ایبؿ ۔

 9988 ............................................................. ...انجز  ںیم رمدفں ےک اس ھ وچبں ےک فص اقمئ رکےن اک ایبؿ ۔

 9988 .............................................. ...امنز ےک رطےقی اک ایبؿ ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج ےن انجزہ رپانجز  رپ 

 9988 ........................................ ...انجز  ےک ےھچیپ ےنلچ یک تلیضف اک ایبؿ ۔زدی  ن اثتب ےن اہک ہک  ب مت ےن امنز ڑپھ یل

 9988 ........................................................................................... ...دنف ےئک اجےن کت ااظتنر اک ایبؿ۔

 9988 ..................................................................... ...انجز  رپ ولوگں ےک اس ھ وچبں ےک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

 9988 ............................................................................. ...یلصم افر دجسم ںیم انجز  رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

 9982 .......................................... ... ربقفں رپ دجسمںی انبےن یک رکاتہ اک ایبؿ ۔ افر  ب ب ن  ن ب ن  یل ےن ااقتنؽ ایک وت

 9982 .................................................... ...افنس فایل وعرت رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ  ب ہک فہ احتل افنس ںیم رماجےئ ۔

 9988 ................................................................................ ...وعرت افر رمد ےک انجز  ںیم اہکں ڑھکا وہ؟

 9987 ................................................ ...انجزہ یک اچر ریبکتفں اک ایبؿ ۔ دیمح ےن اہک ہک مہ وک اسن ریض اہلل ہنع ےن امنز ڑپھ

 9989 .............................................. ...انجزہ رپ وسرۃ افہحت ڑپےنھ اک ایبؿ افر ب ن ےن اہک ہک ہچب رپ وسرۃ افہحت ڑپےھ افر ک

 9988 ............................................................................. ...دنف ےئک اجےن ےک دعب ربق رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

 9988 ................................................................................................ ...رمدہ وجوتں یک آفاز اتنس ےہ ۔

 9988 .............................................. ...اس صخش اک ایبؿ وج ارض دقمہس ای اس ےک العفہ وہگجں ںیم دنف وہان دنسپ رک  ۔

 9988 .............................................. ...ایبؿ افر رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع رات وک دنف ےئک ےئگ ۔ رات وک دنف رکےن اک

 9988 .................................................................................................... ...ربق رپ دجسم انبےن اک ایبؿ ۔

 9980 .............................................................................................. ...وعرت یک ربق ںیم وکؿ ارت  ۔

 9982 .................................................................................................. ...دیہش رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

 9987 .......................................................................... ...اکی ربق ںیم دف ای نیت آدویمں وک دنف رکےن اک ایبؿ ۔

 9989................................................................... ...اء اک لسغ اجزئ ںیہن ۔اس صخش اک ایبؿ سج ےک زندکی دہش

 9989......................................... ...دحل ںیم ےلہپ وکؿ راھک اجےئ ۔ )افر دحل اس ےئل اہک اجات ےہ ہک اکی انکر   ے یٹہ وہئ

 9988 ........................................................................................... ... ای ساھس ڈاےنل اک ایبؿ ۔ربق ںیم اذرخ

 9988 ....................................................................... ...ایک تیم وک یسک ذعر یک انبء رپ ربق ای دحل  ے اکنال اجاتکس ےہ ؟



 

 

 9988 ................................................................................................... ...۔ ربق ںیم دحل افر قش اک ایبؿ

 9980 ......................................... ... ب ہچب االسؾ ےل آےئ افر رماجےئ وت ایک اس رپ امنز ڑپیھ اجےئ یگ افر ایک ےچب رپ ال

 9908 .............................................................................. ...اہلل ےہک ۔  ب رشمک ومت ےک آربی ال اہل اال

 9908 .............................................. ...ربق رپ اشخ اگلےن اک ایبؿ ۔ ربدیہ ایملس ےن فتیص یک ہک اؿ یک ربق رپ دف اشںیخ اگڑ د

 9908 ................................... ... رکان افر اسویھتں اک اس ےک اچرفں رطػ خی۔انھ۔نوجوجؿ نم اؽربق ےک اپس دحمث اک تحیصن

 9908 ................................................................................................ ...وخد یشک رکےن فاےل اک ایبؿ ۔

 9900 ....................................... ...رشمنیک ےک ےئل داع فرفغمت رکےن یک رکاتہ اک ایبؿ ا ن مع انمنیقف رپ امنز ڑپےنھ، افر

 9902 ..................................................................................... ...تیم رپ ولوگں یک رعتفی رکےن اک ایبؿ ۔

 9927 ........................................ ...  ںیثی وقنمؽ ںیہ ۔ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ےہ ہک  ب اظمل ومتذعاب ربق ےک قلعتم وج دح

 9928 ............................................................................................. ...ذعاب ربق  ے انپہ امےنگن اک ایبؿ ۔

 9922 ........................................................................... ...ےک ذعاب وہےن اک ایبؿ ۔ تبیغ افر اشیپب  ے ربق

 9928 ...............................................................................تیم رپ حبص ف اشؾ ےک فتق ک ش ےئک اجےن اک ایبؿ ۔

 9987 ......................................................................................... ...انجزہ رپ تیم ےک الکؾ رکےن اک ایبؿ ۔

 9989........................................ ... املسمونں یک افالد ےک قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہ ۔ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن

 9988 .............................................................................................. ...رشمنیک یک انابغل افالد اک ایبؿ۔

 9988 ................................................................................................ ...ہی رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

 9980 ............................................................................................... ...دفہبنش ےک دؿ رمےن اک ایبؿ۔

 9982 ....................................................................................................... ...ااچکن ومت اک ایبؿ۔

 9988 ................................................... ... یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر اوبرکب ریض اہلل ہنع افر رمع ریض اہلل ہنع یک ربقفں اک

 9878 ..................................................................................... ...ا الھب ک ےن یک اممتعن اک ایبؿ۔رمدفں وک رب

 9878 ..................................................................................................... ...رمدفں یک ربایئ اک ایبؿ ۔

 9878 ......................................................................................................... زوکۃ اک ایبؿ : ابب

 9878 ................................................. ...زوکۃ ےک فا ب وہےن اک ایبؿ، افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک امنز اقمئ رکف افر زوکۃ دف اف

 9899................................................ ... افر زوکاۃ دےنی رپ تعیب رکےن اک ایبؿ )اہلل اعتیل ےن رفامای ہک( ارگ فہ وتہب رکںیل

 9898 ................................................ ... زوکاۃ ہن دےنی فاےل ےک انگہ اک ایبؿ ۔ اہلل اعتیل اک وقؽ ہک وج ولگ وسان افر اچدنی



 

 

 9898 ............................................. ...  فہ  زن ںیہن ےہ اس ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےنسج امؽ یک زوکۃ دی اجیت ےہ وت

 9892 .................................................................................... ...امؽ اک اس ےک قح ںیم رخچ رکےن اک ایبؿ ۔

 9898 ............................................... ...ےن اک ایبؿ اس ےئل ہک اہلل اعتیل ےن رفامای اہلل اعتیل وسد وکاپک امکیئ  ے ریخات رک

 9887 .................................................... ...اس زامہن  ے ےلہپ دصہق رکےن اک ایبؿ  ب وکیئ ریخات ےنیل فاال ہن رےہ اگ ۔

وور اک ڑکٹا وہ ای وھتڑا اس دصہق د  رک آگ  ے وچب افر اؿ ولوگں یک اثمؽ وج
 ھ
ح
ک

 9888 ........................................... ... ارگہچ 

 9888 .................................... ... لیخب ےک دنتریتس یک احتل ںیم دصہق رکےن یک تلیضف ےک ایبؿ، اس ےئل ہک اہلل اعتیل ےن

 9880 ................................................................................................ ...ہی رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

 9882 ........................................................................ ... ب یسک امؽ دار آدیم وک دصہق د  افر فہ ہن اجاتن وہ۔

 9888 ............................................. ... اےنپ ےٹیب وک ریخات دےنی اک ایبؿ اس امؽ ںیم ہک ا ے ربخ ہن وہ۔ )ہیفنح ےک تاں یلفن

 9887 ......................................................................................... ...داںیئ تا ھ  ے دصہق رکےن اک ایبؿ ۔

 9888 ............................................ ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن اےنپ اخدؾ وک دصہق دےنی اک مکح دای افر وخد ںیہن دای افر اوبؾ

 9888 ................................. ...احؽ ؾ دصہق ایس وصرت ںیم اجزئ ےہ ہک اس یک امدلاری اقمئ رےہ افر سج ےن ریخات ایک اس

 9888 ................................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج دصہق دےنی ںیم تلجع وک دنسپ رکات ےہ ۔

 9888 ...................................................................... ...دصہق رپ رلد  دالےن افر اس یک افسرش رکےن اک ایبؿ ۔

 9888 ..................................................................................... ...اہجں کت وہےکس ریخات رکےن اک ایبؿ ۔

 9887 ............................................................................................. ...دصہق انگوہں اک یافرہ وہات ےہ ۔

 9889 ....................................................... ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن احتل رشک ںیم دصہق ایک رھپ املسمؿ وہایگ۔

 9888 .................................. ...اخدؾ ےک ارج اک ایبؿ  ب فہ اےنپ امکل ےک مکح  ے ریخات رک  رشبےط ہک رھگ ےب اگڑےن یک

 9888 ............................................ ...اس وعرت ےک ارج اک ایبؿ سج ےن اےنپ وشرہ ےک رھگ  ے یسک وک اھکان الھکای ای دصہق دای

 9888 ........................................... ...ایھچ ابوتں یک دصتقی یک ت اہلل زبرگ فربرت اک وقؽ ہک سج ےن دای افر اہلل  ے ڈر، افر

 9888 ........................................................................................ ...دصہق دےنی فاےل افر لیخب یک اثمؽ ۔

 9880 ............................................. ...وت فہ کین لمع رک  ۔رہ املسمؿ رپ دصہق فا ب ےہ ۔ وج صخش )وکیئ زیچ( ہن اپےئ 

 9882 ...................................... ...زٰوکۃ افر دصہق ںیم  ے انتک دای اجےئ افر اس صخش اک ایبؿ سج ےن اکی رکبی دصہق ںیم د

 9888 ...................................................................................................... ...ۃ اک ایبؿ۔اچدنی یک زٰوک

 9887 .......................................................................................... ...زٰوکۃ ںیم اابسب ےنیل اک ایبؿ، افر اطف

 9888 ........................................................فر ہب دنس اسمل،رفتمؼ امؽ وک اجکی ہن ایک اجےئ افر ہن اجکی امؽ وک رفتمؼ ایک اجےئ ا



 

 

 9888 ............................................. ...یسک امؽ ںیم دف صخش رشکی وہں وت دفونں زٰوکۃ د  رک اس ںیم ربارب ھجمس ںیل، اطف

 9888 ............................................... ...اس وک اوبرکب ریض اہلل ہنع افر اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن یبنافٹن یک زٰوکۃ اک ایبؿ 

 9888 ..................................... ...اس صخش اک ایبؿ سج رپ تنب اخمض )اکی اسؽ یک افینٹن( فا ب وہ افر فہ اس ےک اپس ہن وہ

 9888 ..................................................................................................... ...رکبویں یک زٰوکۃ اک ایبؿ ۔

 9880 ............................................ ... زٰوکۃ ںیم وبڑیھ افر ہن بیع دار رکبی افر ہن رنایل اجےئ رگم ہی ہک زٰوکۃ فوصؽ رکےن

 9882 ............................................................................................ ...زٰوکۃ ںیم رکبی اک ہچب ےنیل اک ایبؿ ۔

 9888 ........................................................................ ...زٰوکۃ ںیم ولوگں ےک دمعہ اوماؽ ںیہن ےئل اجںیئ ےگ ۔

 9887 ........................................................................................... ...  ے مک ںیم زٰوکۃ ںیہن ۔اپچن افٹن

 9887 ..................................................... ...اگےئ یک زٰوکۃ اک ایبؿ ۔ اوب دیعس اک ایبؿ ےہ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای، ا

 9889 ................................................ ...فں وک زٰوکہ دےنی اک مکح افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اس ےک ےئل درہتش دار

 9888 .......................................................................... ...املسمؿ رپ اس ےک وھگڑ  رپ زوکۃ رفض ںیہن ےہ۔

 9888 ...............................................................................املسمؿ رپ اس ےک الغؾ ںیم زٰوکۃ رفض ںیہن ےہ ۔

 9888 .............................................................................................. ...ومیتیں رپ دصہق رکےن اک ایبؿ ۔

 9880 ................................................ ...دےنی اک ایبؿ اس وک اوبدیعس ےن یبن یلص اہلل وشرہ افر زری رتتیب میتی وچبں وک زٰوکۃ

 9888 ........................................... ...اہلل زبرگ فربرت اک وقؽ، افر رگدؿ ڑھچاےن افر آردضارفں افر اہلل یک راہ ںیم رخچ ایک

 9807 ...................................................................................................... ...وساؽ  ے ےنچب اک ایبؿ۔

 9808 ............................................ ... (اس صخش اک ایبؿ سج وک اہلل اعتیل ھچک ریغب وساؽ افر عمط ےک دالد  )وتانیل اجزئ ےہ

 9808 ............................................................ ...اس صخش اک ایبؿ وج امؽ ڑباھےن ےک ےئل ولوگں  ے وساؽ رک  ۔

 9808 ............................................. ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک ولگ  ے ٹمچ رک ںیہن امےتگن افر اس اک ایبؿ ہک ےنتک امؽ  ے آدؾ

وور اک ادنازہ رکےنیل اک ایبؿ ۔
 ھ
ح
ک

... ............................................................................................... 9827 

 9828 ..................................... ...آامسؿ ےک اپین افر اجری اپین  ے ریساب یک اجےن فایل زنیم ںیم دوساں ہصح فا ب ےہ افر

وور(  ے مک ںیم زٰوکۃ ںیہن ےہ ۔
 ھ
ح
ک

 9828 ............................................................................... ...اپچن افقس )

وور یک زٰوکۃ ےنیل اک ایبؿ افر ایکاجزئ ےہ ہک ہچب وک وھچڑ دای اجےئ
 ھ
ح
ک

 9828 .............................................. ...لھپ وتڑےت فتق 

 9828 ............................................ ...سج ےن اےنپ لھپ، درتخ، زنیم ای یتیھک وک اچیب افر اس ںیم رشع ای زٰوکۃ فا ب یھت، وت

 9820 ....................................... ...وکیئ اضمئ ایک اےنپ دصہق ےک امؽ وک رخدی اتکس ےہ ؟ افر ریغفں ےک دصہق وک رخدیےن ںیم

 9828 .......................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ یک آؽ ےک ےئل دصہق ےک قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہ ۔



 

 

 9828 .......................................................... ...ہیلع فملس ےک الغومں وک دصہق دےنی اک ایبؿ ۔ ازفاج یبن ارکؾ یلص اہلل

 9889 ................................................................................... ... ب دصہق اتحمج ےک وحاےل رکدای اجےئ ۔

 9888 ......................................................... ...رقفاء وک دای اجےئ اہجں یھب وہں ۔امدلارفں  ے دصہق ےنیل اک ایبؿ افر 

 9888 .......................................... ... اامؾ اک دصہق دےنی فاےل ےک ےئل داعےئ ریخفربتک رکےن اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ

 9888 ............................................ ... راکز ںیم اپوچناں ہصح ےہ امکل افر ا ن ادرسی ےن اہک ہک راکز اجتیلہ اک دہنیف ےہ مک

 9888 ........................................... ...اہلل اعتیل اک وقؽ فااعلنیلم ےلعاھ افر دصہق فوصؽ رکےن رکےن فاےل  ے اامؾ اک احمہبس

 9888 ......................................................... ...دصہق ےک افٹن افر اس ےک دفدھ  ے اسمرففں ےک اکؾ ےنیل اک ایبؿ۔

 9880 ............................................................... ...دصہق ےک افوٹنں اک اامؾ اک اےنپ تاوھتں  ے اشنؿ اگلےن اک ایبؿ ۔

 9882 ........................................ ...دصہق رطف ےک رفض وہےن اک ایبؿ ۔ اوبااعلہیل، اطعئ، افر ا ن ریسنی ےن دصہق رطف وک رف

 9882 ............................................................ ...وہےن اک ایبؿ ۔دصہق رطف ےک آزاد افر الغؾ امتؾ املسمونں رپ فا ب 

 9888 .......................................................................................... ...دصہق رطف ںیم وج اکی اصع د  ۔

 9877 ........................................................................................ ...دصہق رطف ںیم اکی اصع اھکان د ۔

وور د  ۔
 ھ
ح
ک

 9877 ...................................................................................... ...دصہق رطف ںیم اکی اصع 

 9879 ................................................................................................ ...یقنم اکی اصع دےنی اک ایبؿ ۔

 9878 ..................................................................................... ...ہق دےنی اک ایبؿ ۔دیع یک امنز  ے ےلہپ دص

 9878 ..................................... ...آزاد افر الغؾ رپ دصہق رطف فا ب وہےن اک ایبؿ، افر زرہی ےن اہک، اجترت ےک الغومں  ے

 9878 ........................................ ...دصہق رطف فا ب وہےن اک ایبؿ، اوبرمعف ےن اہک، رمع ریض اہلل ہنع، لع رہ وھچےٹ ڑب  رپ

 9878 ............................................................................................................ جح اک ایبؿ : ابب

 9878 ........................................... ...ایبؿ، افر اہلل اعتیل اک وقؽ افر اہلل ےک ےئل ؽ جح ےک فا ب وہےن افر اس یک تلیضف اک

 9878 ........................................... ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس دیپؽ افر افٹن رپ تہب دفر د

 9870 ........................................... ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس دیپؽ افر افٹن رپ تہب دفر د

 9872 ............................................... ...اپالؿ رپ وسار وہ رک جح رکےن اک ایبؿ، افر اابؿ ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے ا ن دانیر ےن

 9878 ....................................................................................................جح وبقمؽ یک تلیضف اک ایبؿ ۔

 9898 ............................................................................................... ...جح افر رمعہ یک اقیموتں اک ایبؿ ۔

 9898 .................................................................................. ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک مت زادراہ اس ھ ےل رک اجف



 

 

 9898 .................................................................. ...جح افر رمعہ ےک ےئل الہ ہکم ےک ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج اک ایبؿ ۔

 9898 ................................................ ... الہ دمہنی یک اقیمت اک ایبؿ افر ہی ولگ ذفاہفیلحل ےنچنہپ  ے ےلہپ ارحاؾ ہن ابدنںیھ

 9898 ................................................................................... ...الہ اشؾ ےک ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج اک ایبؿ ۔

 9898 .................................................................................... ...الہ دجن ےک ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج اک ایبؿ ۔

 9890 ........................................................ ...اقیموتں  ے ادرھ ادرھ رےنہ فاولں ےک ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج اک ایبؿ ۔

 9890 ................................................................................... ...الہ نمی ےک ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج اک ایبؿ ۔

 9892 .................................................................................. ...الہ رعاؼ ےک ےئل اقیمت ذات رعؼ ےہ۔

 9898 ............................................................................................. ...۔ذفاہفیلحل ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ 

 9887 ................................................................ ...یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک رجشہ ےک راےتس  ے اجےن اک ایبؿ۔

 9889 .................................................................. ...فادی ےہ ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک قیقع اکی ابمرک

 9888 .................................................................................. ...ڑپک   ے ولخؼ وک نیت ابردوھےن اک ایبؿ ۔

 9888 ............................................. ...  وت ایک ےنہپ اارحاؾ ےک فتق وخوبش اگلےن اک ایبؿ افر  ب ارحاؾ ابدنےنھ اک ارادہ رک

 ی دذ رکےک ارحاؾ ابدنےنھ اک ایبؿ۔
لی

 

ت
... .......................................................................................... 9888 

 9888 ...................................................................................... ...ذی اہفیلحل ےک زندکی کیبل ک ےن اک ایبؿ ۔

 9880 ...................................................................................................... ...رحمؾ وکؿ اس ڑپکا ےنہپ ؟

 9880 ............................................................................. ...جح ںیم وسار وہےن افر یسک وک ےھچیپ اھٹبےن اک ایبؿ ۔

 9882 ............................................ ... رحمؾ ڑپک ، اچدر افر ہہت دنب ںیم  ے ایک ےنہپ؟ اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن مسک ںیم راگن

 9887 ........................................ ...اس صخش اک ایبؿ وج حبص کت ذی اہفیلحل ںیم رہھٹ  ۔ اس وک ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن بن

 9889 .............................................................................................. ...دنلب آفاز  ے کیبل ک ےن اک ایبؿ ۔

 9888 ........................................................................................................... ...کیبل ک ےن اک ایبؿ۔

 9888 ............................................... ...ک ےن  ے ےلہپ اجونر رپ وسار وہےن ےک فتق دیمحت، حیبست افر ریبکت ک ےن اک ایبؿ۔کیبل 

 9888 .......................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج اس فتق کیبل ےہک  ب ہک اس یک وساری دیسیھ ڑھکی وہاجےئ۔

 9888 ............................................. ...ہلبق رف وہ رک ارحاؾ ابدنےنھ اک ایبؿ ۔ اوبرمعم ےن اہک ہک مہ  ے دبعاولارث ےن وباطس

 9888 ..................................................................................... ...فادی ںیم ارتےت فتق کیبل ک ےن اک ایبؿ ۔

 9880 .........................................ضیح فافنس فایل وعرت سک رطح ارحاؾ ابدنےھ۔ الہ ملکت ہب )ینعی وگتفگ یک( ےک ینعم ںیم

 9882 ............................................ ... اہلل ہیلع فملساس صخش اک ایبؿ سج ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامےن ںیم یبن یلص 



 

 

 9889 ................................................ ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک جح ےک دنچ ےنیہم رقمر ںیہ سج ےن اؿ ونیہمں ںیم جح اک ارادہ یک

 9888 ............................................. ...رفاد جح اک ایبؿ افر اس صخش اک جح وک خسف رکدانی، سج ےک اپس آرابؿعتمت، آراؿ، افر ا

 9887 ........................................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج جح اک کیبل ےہک افر جح اک انؾ ےل ۔

 9889 .................................................................. ...یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامےن ںیم عتمت رکےن اک ایبؿ ۔

 9888 ......................................... ...اہلل زبرگ فربرت اک وقؽ ہک ہی اؿ ےک ےئل ےہ وج اخہن ہبعک ےک اپس رےتہ وہں، افر اوبک

 9888 ......................................... ...ہکم ںیم دالخ وہےن ےک فتق لسغ رکےن اک ایبؿ ۔ )احظف ا ن رجح ےن ا ن اذنملر اک ہی وق

 9888 .................................................................................... ...ہکم ںیم دؿ ای رات وک دالخ وہےن اک ایبؿ ۔

 9888 ............................................................................................ ...ہکم ںیم سک اجبن  ے دالخ وہ؟

 9888 .................................................................................................... ...ہکم  ے سک رطػ ےلکن؟

 9888 .............................................. ...ں اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک  ب مہ ےن اخہن عہکم یک تلیضف افر اس یک امعروت

 9888 ............................................... ...رحؾ یک تلیضف اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک ںیم مکح دای ایگ وہں ہک اس رہش ےک ر

 9888 ....................................... ...ہکم ےک رھگفں ںیم ےریاث اجری وہےن اک افر اس ےک رخدیےن افر ےنچیب اک ایبؿ۔ افر ہی ک

 9888 ................................................................................. ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہکم ںیم ارتےن اک ایبؿ ۔

 9880 ............................................. ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک اہلل اعتیل ےن تیب رحاؾ )ہبعک( وک ولوگں ےک رہھٹےن اک ذرہعی ب

 9807 ............................................................................................... ...ہبعک رپ الغػ ڑچاھےن اک ایبؿ۔

 9809 ............................................... ہبعک ےک دہنمؾ رکےن اک ایبؿ، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل

 9808 ..................................................................... ...اؿ رفاوتیں اک ایبؿ وج رجح اوسد ےک ابر  ںیم وقنمؽ ںیہ ۔

 9808 .............................................. ...اخہن ہبعک اک درفازہ دنب رکےن اک ایبؿ افر اخہن ہبعک ںیم سج رطػ اچےہ امنز ڑپےھ ۔

 9808 ................................................................................................. ...ہبعک ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

 9808 ............................................ ...اس صخش اک ایبؿ وج ہبعک ںیم دالخ ہن وہ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ارثک جح رکےت، کیل

 9808 .............................................................................. ...اس صخش اک ایبؿ وج ارطاػ ہبعک ںیم ریبکت ےہک ۔

 9808 .................................................................................................. ...ر ل یک ادتباء ویکرکن وہیئ؟

 9802 ........................................................................................... ...جح افر رمعہ ںیم ر ل رکےن اک ایبؿ ۔

 9827 ................................................................................ ...الیھٹ ےک ذرہعی رجح اوسد وک وبہس دےنی اک ایبؿ ۔

 9829 ....................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج رصػ دفونں رنک امیین وک وبہس د  افر دمحم  ن رکب ےن وباہطس ا ن ج

 9829 ............................................................................................... ...رجح اوسد وک وبہس دےنی اک ایبؿ ۔



 

 

 9828 ................................................................................... ...رجح اوسد ےک اپس آرک ااشرہ رکےن اک ایبؿ ۔

 9828 ....................................................................................... ...ریبکت ک ےن اک ایبؿ ۔ رجح اوسد ےک زندکی

 9828 .......................................... ... اس صخش اک ایبؿ، وج ہکم ںیم آےئ افر رھگ ولےنٹ  ے ےلہپ اخہن ہبعک اک وطاػ رک ، رھپ

 9820 ..................................... ...روتں ےک اس ھ وطاػ رکےن اک ایبؿ افر ھجم  ے رمع  ن  یل ےن وباہطس اوباعصرمدفں اک وع

 9822 ............................................................................................. ...وطاػ ںیم وگتفگ رکےن اک ایبؿ ۔

 9822 ............................................................... ... ای وکیئ رکمفہ زیچ دےھکی، وت اس وک اکٹ د  ۔ ب وطاػ ںیم ہمست

 9828 ..................................................................... ...وکیئ صخش اگنن وہ وطاػ ہن رک  افر ہن رشمک جح رک  ۔

 9887 ....................................... ...فملس ےن وطاػ ایک افر است ریھپ  دےنی ےک دعب دف رتعک امنز ڑپیھ، یبن یلص اہلل ہیلع 

 9889 ........................................... ... اس صخش اک ایبؿ وج ہبعک ےک اپس ہن ایگ، افر ہن وطاػ ایک، اہیں کت ہک رعافت الچ ایگ

 9888 ....................................... ... اس صخش اک ایبؿ سج ےن دجسم ےک ابرہ وطاػ یک دف رںیتعک ڑپںیھ، افر رمع ریض اہلل ہنع

 9888 .................................................. ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن اقمؾ اربامیہ ےک ےھچیپ وطاػ یک دف رںیتعک ڑپںیھ ۔

 9888 .......................................... ... رجف افر رصع ےک دعب وطاػ رکےن اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع وطاػ یک دف رںیتعک

 9888 .................................................................................... ...رمضی اک وسار وہ رکوطاػ رکےن اک ایبؿ ۔

 9880 ................................................................................................ ...احویجں وک اپین الپےن اک ایبؿ ۔

 9888 .......................................... ...اؿ رفاوتیں اک ایبؿ وج ززمؾ ےک قلعتم وقنمؽ ںیہ، افر دبعاؿ ےن وباہطس دبع اہلل، ویؿ

 9877 ....................................................................................... ...آراؿ رکےن فاےل ےک وطاػ اک ایبؿ ۔

 9878 ................................................................................................. ...ابفوض وطاػ رکےن اک ایبؿ ۔

 9878 ................................................... ...افص افر رمفہ ےک درایمؿ یعس اک فا ب وہان افر ہی اہلل اعتیل یک اشناینں انبیئ یئگ ہ

 9878 ............................................. ... افص افر رمفہ ےک درایمؿ یعس رکےن اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک

 9897 ....................................... ... احہضئ اخہن ہبعک ےک وطاػ ےک وسا امتؾ اراکؿ اجبالےئ افر  ب افص افر رمفہ ےک درایمؿ

 9898 ................................................................................. ...ویؾ رتفہی ںیم رہظ یک امنز سک اقمؾ رپ ڑپےھ۔

 9898 ................................................................................................. ...ٰینم ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

 9890 ............................................................................................ ...رعہف ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ۔

 9890 ................................................................... ...ٰینم  ے رعہف وک فایسپ ےک فتق کیبل ک ےن افر ریبکت اک ایبؿ ۔

 9892 ................................................................................... ...رعہف ےک دؿ دفرہپ وک رفاہن وہےن اک ایبؿ ۔

 9898 .................................................................................... ...رعہف ںیم وساری رپفوقػ رکےن اک ایبؿ ۔



 

 

 9887 .......................................................................................... ...رعہف ںیم ہبطخ رصتخم ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

 9889 .................................................................................................. ...رعہف ںیم رہھٹ ےن اک ایبؿ ۔

 9888 ............................................................................. ...رعہف  ے فایسپ ےک فتق ےنلچ یک تیفیک اک ایبؿ۔

 9888 ................................................................................. ...رعہف افر زمدہفل ےک درایمؿ ارتےن اک ایبؿ۔

 9888 ................................................ ...رعہف  ے ولےنٹ فتق یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اانیمطؿ  ے ےنلچ اک مکح دانی افر ولوگ

 9880 ............................................................................. ...زمدہفل ںیم دفونں امنزفں ےک عمج رکےن اک ایبؿ ۔

 9882 .......................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج اؿ دفونں امنزفں وک عمج رک  افر لفن ہن ڑپےھ۔

 9888 ............................................ ...اس صخش اک ایبؿ وج اؿ دفونں امنزفں ںیم  ے رہ اکی ےک ےئل اذاؿ فااقتم ےہک ۔

 9887 ......................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ رھگ ےک زمکفرفں وک رات وک جیھب د  اتہک زمدہفل ںیم رہھٹںی ا

 9888 ............................................................................ ...امنز ڑپےھ ۔اس صخش اک ایبؿ وج زمدہفل ںیم حبص یک 

 9888 .................................................................................................. ...زمدہفل  ے بک فاسپ وہ؟

 9880 ................................................... ...ویؾ رحن یک حبص وک ریم رمجہ ےک فتق ہیبلت افر ریبکت اک ایبؿ افر راہتس ےنلچ ںیم انپ

 9888 ................................................... ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک وج رمعہ ےک اس ھ جح وک الم رک عتمت رک  وت اس وک وج آرابین یم

 9887 ................................................ ...ایبؿ اس ےئل اہلل اعتیل ےن رفامای ہک آرابین ےک اجآرابین ےک اجونر رپ وسار وہےن اک 

 9889 ...................................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ اس ھ آرابین اک اجونر ےل اجےئ ۔

 9888 ........................................................................ ...ؿ وج آرابین اک اجونر راہتس ںیم رخدی ےل ۔اس صخش اک ایب

 9888 ........................................... ... اس صخش اک ایبؿ سج ےن ذی اہفیلحل ںیم ااعشر)اشنین( افر دیلقت )القدہ( یک رھپ ارحاؾ

 9888 ............................................................................ ...آرابین ےک اجونر افر اگویں ےک ےئل تار ےنٹب اک ایبؿ۔

 9880 ........................................ ...آرابین ےک اجونر ےک ااعشر رکےن اک ایبؿ افر رعفہ وسمر ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ہ

 9880 .............................................................................. ...اس صخش اک ایبؿ وج تارفں وک اےنپ تا ھ  ے ےٹب ۔

 9882 ...........................................................................................رکبویں ےک ےلگ ںیم تار ڈاےنل اک ایبؿ ۔

 9889 ........................................................................................................یئ ےک تار ےنٹب اک ایبؿ ۔رف

 9888 ................................................................................................... ...وجوتں اک تار انبےن اک ایبؿ ۔

 9888 ............................................ ... وھجؽ وک رصػ وکتاؿآرابین ےک اجونر وک وھجؽ ڈاےنل اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع

 9888 ..................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج آرابین اک اجونر راہتس  ے رخدی ےل افر اس وک تار انہپےئ ۔

 9888 ...................................................... ... ے اؿ یک ااجزت ےک ریغب اگےئ ذحب رکےن اک ایبؿ ۔اینپ ویبویں یک رطػ 



 

 

 9888 .................................................. ...ٰینم ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک آرابین رکےن یک ہگج رپ آرابین رکےن اک ایبؿ ۔

 9880 ................................................................................. ...اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ تا ھ  ے رحن رک  ۔

 9882 .......................................................................................... ...افٹن وک ابدنھ رکرحن رکےن اک ایبؿ ۔

مافٹن وک ڑھکا رکےک رحن رک ےن

ح
م

 9888 ................................................ ... اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک ہی 

 9887 ..................................................................................... ...اصقب وک آرابین  ے ھچک یھب ہن دای اجےئ ۔

 9889 .............................................................................. ...ریخات ےئک اجےن اک ایبؿ۔ آرابین یک اھکولں ےک

 9888 ................................................................. ...آرابین ےک اجونرفں یک وھجولں ےک ریخات ےئک اجےن اک ایبؿ ۔

 9888 ......................................... ...فں  ے ایک اھکےئ افر ایک ریخات رک ، افر دیبع ا اس ارم اک ایبؿ ہک آرابین ےک اجونر

 9888 ...................................................................................... ...ےر ڈنماےن  ے ےلہپ ذحب رکےن اک ایبؿ۔

ے فتق حاس صخش اک ایبؿ وجارحاؾ ےک فتق 

 

کلی

 

ن
 9882 ..................................... ...اےنپ ےر ےک ابولں وک امجےل افر ارحاؾ  ے 

 9888 ........................................................................ ...ارحاؾ وھکےتل فتق ےر ڈنماےن ای ابؽ رتکفاےن اک ایبؿ ۔

 9808 ......................................................................... ...اےل اک رمعہ ےک دعب ابؽ رتکفاےن اک ایبؿ ۔عتمت رکےن ف

ے

 

ض

ح

 9808 ....................................... ...آرابین ےک دؿ زایرت رکےن اک ایبؿ، افر اوبازلریب ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع افر 

 9808 ...................................... ...اشؾ وہےن ےک دعب وکیئ صخش ریم رک  ای وھبؽ رک ایانفاتیفق ںیم ذحب رکےن  ے ےلہپ ےر ؾ

 9808 ...................................................................... ...رمجہ ےک زندکی وسار وہ رک ولوگں وک ہلئسم اتبےن اک ایبؿ ۔

 9808 ............................................................................................. ...اایؾ ٰینم ںیم ہبطخ دےنی اک ایبؿ۔

 9828 ........................................................ ...ایک اپین فاےل ای دفےر  ولگ ٰینم یک راوتں ںیم ہکم ںیم رات سگارںی ؟

 9828 .............................................. ...ریم امجر)رکنکایں امرےن( اک ایبؿ افر اجرب ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص ا 

 9828 ................................................................ ...نطب فادی )ینعی فادی ےک بیشن(  ے ریم امجر رکےن اک ایبؿ۔

 9828 ............................................ ...است رکنکایں امرےن اک ایبؿ اس وک ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس س

 9828 ............................................... ...ػ رک  ۔اس صخش اک ایبؿ وج ریم رمجہ ةقع رک  افر اخہن ہبعک وک اےنپ ابںیئ رط

 9820 .............................................. ...رہ رکنکی ےک اس ھ ریبکت ک ےن اک ایبؿ ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن اس وک یبن یلص اہلل ع

 9822 ................................................... ...وتہلبق یک رطػ ہنم رکےک زنیم رپ ڑھکاوہ۔  ب دفونں رمجفں یک ریم رک 

 9828 ............................................................. ...آربی فاےل افر درایمین رمجہ ےک اپس دفونں تا ھ ااھٹےن اک ایبؿ ۔

 9887 .................................................. ...دعب وخوبش اگلےن افر وطاػ زایرت  ے ےلہپ ےر ڈنماےن اک ایبؿ ۔ریم امجر ےک 

 9887 ................................................................................................. ...وطاػ فداع رکےن اک ایبؿ ۔



 

 

 9888 ........................................................................ ...آاجےن اک ایبؿ ۔وطاػ زایرت ےک دعب وعرت وک ضیح 

 9888 ........................................................... ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن رفایگن ےک دؿ احطب ںیم رصع یک امنز ڑپیھ۔

صب  ںیم ارتےن اک ایبؿ۔
ح
م

... ................................................................................................... 9880 

 9882 ....................................... ...ہکم ںیم دالخ وہےن  ے ےلہپ ذی وطٰی ںیم افر ہکم  ے فایسپ ےک فتق اس احطبء ںیم ارتےن

 9877 ....................................... ...فں ںیم رخدی فرففتخ رکےن اک ایبؿ ۔جح ےک زامہن ںیم اجترت رکےن افر اجتیلہ ےک ابزار

صب   ے اریخ رات وک ےنلچ اک ایبؿ۔
ح
م

... ......................................................................................... 9877 

 9878 .......................................................................................................... رمعہ اک ایبؿ : ابب

 9878 ............................................... ...رمعہ اک ایبؿ، رمعہ اک فا ب وہان افر اس یک تلیضف افر رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ک

 9878 .................................................................................. ...اس صخش اک ایبؿ وج جح  ے ےلہپ رمعہ رک  ۔

 9878 ................................................................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےنتک رمع  ےئک؟

 9872 .................................................................................................راضمؿ ںیم رمعہ رکےن اک ایبؿ ۔

صب  یک رات ای اس ےک العفہ یسک افر فتق ںیم رمعہ رکےن اک ایبؿ ۔
ح
م

... ............................................................ 9878 

 9897 ................................................................................................. ...میعنت  ے رمعہ رکےن اک ایبؿ ۔

 9898 ................................................................................... ...ی ےک رمعہ رکےن اک ایبؿ ۔جح ےک دعب ریغب دہ

 9898 .......................................................................................... ...دقبر تقشم رمعہ ےک وثاب اک ایبؿ ۔

 9898 .................................... ...فداع یک رطػ  ے فہ اکیف ہرمعہ رکےن فاال  ب وطاػ رک  رھپ رفاہن وہاجےئ وت ایک وطاػ 

 9898 ...................................................................... ...وج اکؾ جح ںیم ےئک اجےت ںیہ فیہ اکؾ رمعہ ںیم یھب رک  ۔

 9892 ........................................ ... ےہ ؟ افر اطعء ےن اجرب ریض اہلل ہنع  ے لقن کرمعہ رکےن فاال بک ارحاؾ  ے ابرہ وہات

 9888 ................................................................................... ... ب جح ای رمعہ ای اہجد  ے فاسپ وہ وت ایک ےہک ؟

 9888 ............................................ ...ؽ رکےن اک ایبؿ افر نیت آدویمں اک اجونر رپ وسار وہان۔آےن فاےل احویجں ےک اابقتس

 9888 ................................................................................................. ...حبص رھگ فاسپ وہےن اک ایبؿ ۔

 9888 ..................................................................................................... ...اشؾ وک رھگ آےن اک ایبؿ ۔

 9888 ........................................................................... ... ب رہش ںیم ےچنہپ وت اےنپ رھگ ںیم رات وک ہن ارت ۔

 9888 .......................................................................... ...دمہنی ےک آربی ےتچنہپ رپ وساری وک زیت رکےن اک ایبؿ ۔

 9880 ........................................................................ ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک رھگفں ںیم اؿ ےک درفازفں  ے آف



 

 

 9882 ................................................................................................. ...رفس ذعاب اک اکی ڑکٹا ےہ۔

 9882 .................................................. ...اسمرففں اک ایبؿ  ب ہک اس وکےنلچ یک تلجع افر رھگ ےنچنہپ یک دلج رضفرت وہ۔

 9888 ......................................................................................... ... ب رمعہ رکےن فاےل وک رفاک اجےئ۔

 9888 ................................................................................................. ...جح ںیم رفےک اجےن اک ایبؿ ۔

 9888 ......................................................... ...رفےک اجےن یک وصرت ںیم ےر ڈنماےن  ے ےلہپ آرابین رکےن اک ایبؿ ۔

، اباؿ یک دلیل وج اس ےک 
 

 

ر  رپ دبہل فا ب ںیہن افر رفح ےن وباہطس ش
حص
م

 9888 ..................................... ...اقلئ ںیہ ہک 

 9888 ....................................... ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک مت ںیم  ے وج صخش رمضی وہ ای اس ےک ےر ںیم فیلکت وہ وترفزفں ک

 9888 .................................................................اہلل اعتیل ےک وقؽ اف دصۃق  ے رماد ھچ ونیکسمں وک اھکان الھکان ےہ ۔

 9880 .................................................................................... ...وکہی ںیم فصن اصع اھکان الھکےن اک ایبؿ۔

 9882 ......................................................................................... ...کسن  ے رماد رکبی یک آرابین ےہ۔

 9887 ..................................................................... ...اہلل اعتیل اک رفامان ہک جح ںیم ہن ربی ابت افر ہن ڑگھجا رک  ۔

 9889 .............................................. ... ریغ رحمؾ اکشر رک  افر یسک رحمؾ وک ہفحت ےجیھب وت فہ اس وک اھکےل افر ا ن سابس ارگ

 9888 ...............................................................................رحمؾ اکشر وک دھکی رک ںیسنہ افر ریغ رحمؾ ھجمس اجےئ۔

 9888 .......................................................... ...رحمؾ اکشر یک رطػ ریغ رحمؾ ےک اکشر رکےن ےک ےئل ااشرہ ہن رک  ۔

 9888 ................................................................................... ...ارگ رحمؾ وگررخ زدنہ ےجیھب وتوبقؽ ہن رک  ۔

 9880 ............................................................................................... ...رحمؾ وکؿ ےہ اجونر امراتکس ےہ

 9889 ............................................ ... رحؾ اک درتخ ہن اکاٹ اجےئ افر ا ن سابس ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے

 9888 ................................................................................................... ...رحؾ اک اکشر ہن اگھبای اجےئ ۔

 9888 .......................................... ...ہکم ںیم گنج رکان الحؽ ںیہن ےہ، اوبرشحی ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک ےہ

 9888 ................................................. ...ےک ےنھچپ وگلاےن اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن اےنپ ےٹیب وک داغ دولاای رحمؾ

 9888 ...................................................................................................... ...رحمؾ ےک اکنح اک ایبؿ ۔

 9888 ........................................ ...رت وک وخوبشاگلےن یک اممتعن اک ایبؿ افر رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےنرحمؾ رمد افر وع

 9882 ......................................... ... رحمؾ ےک لسغ رکےن اک ایبؿ افر ا ن سابس ریض اہلل ہنع ےن رفامای رحمؾ امحؾ ںیم دالخ

 9888 ............................................................ ...رحمؾ ےک ومز  ےننہپ اک ایبؿ  ب ہک اس ےک اپس وجایتں ہن وہں ۔

 9889 ................................................................................. ...سج ےک اپس ہت دنب ہن وہ فہ اپحئہم نہپ ےل ۔

 9889 ........................................... ...رحمؾ ےک ایھتہر ابدنےنھ اک ایبؿ افر رکعہم ےن اہک ہک  ب دنمش اک وخػ وہ وت ایھتہر ب



 

 

 9888 ............................................................ ...رحمؾ ےک ومز  ےننہپ اک ایبؿ  ب ہک اس ےک اپس وجایتں ہن وہں ۔

 9888 .......................................... ...رحؾ افر ہکم ںیم ریغب ارحاؾ ابدنےھ وہےئ دالخ وہےن اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل نع

ےص ےنہپ وہےئ ارحاؾ ابدنھ ےل، افر
م
ق

 9888 ......................................... ...اطعء ےن اہک ہک ارگ انفا انفاتیفق ںیم وکیئ صخش 

 9888 ............................................. ...رحمؾ اک ایبؿ وج رعافت ںیم رماجےئ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی مکح دای ہک اکس

 9888 ................................................................ ...رماجےئ وت اس یک زیہجت فنیفکت ےک رطوقیں اک ایبؿ ۔رحمؾ  ب 

 9880 ..................................... ...تیم یک رطػ  ے جح افر ذنرفں ےک وپرا رکےن اک ایبؿ افر رمد اک اینپ ویبی یک رطػ  ے ح

 9882 .............................................................. ...اس صخش یک رطػ  ے جح رکےن اک ایبؿ وج وساری رپ ھٹیب ہن ےکس ۔

 9888 ........................................................................... ...وعرت اک اےنپ وشرہ یک رطػ  ے جح رکےن اک ایبؿ ۔

 9807 .................................................................................................. ...وچبں ےک جح رکےن اک ایبؿ ۔

 9808 ............................................. ...وعروتں ےک جح رکےن اک ایبؿ افر ھجم  ے ادمح  ن دمحم ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے اربامیہ،

 9808 .................................................................................................. ...وچبں ےک جح رکےن اک ایبؿ ۔

 9808 ............................................. ...وعروتں ےک جح رکےن اک ایبؿ افر ھجم  ے ادمح  ن دمحم ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے اربامیہ،

 9808 ............................................................................... ...رطػ دیپؽ اجےن یک ذنرامےنن اک ایبؿ ۔ ہبعک یک

 9802 ...................................................................................................... ...دمہنی ےک رحؾ اک ایبؿ۔

 9829 .............................................................. ... ےہ ۔دمہنی یک تلیضف افر اس اک ایبؿ ہک فہ رب  آدیم وک اکنؽ داتی

 9828 ................................................ ...دمہنی اطہب ےہ ۔ )حیحص ملسم یک رفاتی ےک اطمقب اطہب دمہنی اک ہی انؾ وخد اہلل اعتیل

 9828 .................................................................................. ...اونں اک ایبؿ۔دمہنی ےک دفونں رھتپےلی دیم

 9828 ................................................................................. ...اس صخش اک ایبؿ وج دمہنی  ے رفنت رک  ۔

 9828 ...................................................................................... ...اامیؿ دمہنی یک رطػ ٹمس رک آےئ اگ۔

 9828 ........................................................................... ...الہ دمہنی  ے رفبی رکےن فاولں ےک انگہ اک ایبؿ ۔

 9828 ..................................................................................................... ...دمہنی ےک ولحمں اک ایبؿ ۔

 9820 ...............................................................................................داجؽ دمہنی ںیم دالخ ںیہن وہاگ۔

 9887 ............................................................................................ ...دمہنی رب  آدیم وک دفر رکات ےہ۔

 9888 .......................................................................................... ...اس ابب ںیم وکیئ اوناؿ ںیہن ےہ۔

 9888 ................................................................. ...دمہنی وھچڑےن وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اکاندنسپ رفامےن اک ایبؿ ۔

 9888 ........................................................................................... ...ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔



 

 

 9880 ..................................................................................................... رفز  اک ایبؿ : ابب

 9880 ....................................... ... راضمؿ ےک رفزفں ےک رفض وہےن اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ےک ا  اامیؿ فاولں ! مت

 9888 .................................................................................................. ...رفزفں یک تلیضف اک ایبؿ ۔

 9877 ................................................................................................... ...رفزہ انگوہں اک یافرہ ےہ ۔

 9879 ............................................................................................. ...رفزہ دارفں ےک ےئل رایؿ ےہ۔

 9878 .......................................... ...راضمؿ اہک اجےئ ای امہ راضمؿ اہک اجےئ افر ضعب ےن دفونں وک اجزئ اھجمس ےہ افر یبن ص

 9878 .......................................................................................................... ...رفتی الہؽ اک ایبؿ

 9878 .......................... ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن اامیؿ ےک اس ھ وثاب یک رغض  ے تین رکےک راضمؿ ےک رفز  رےھک اف

 9878 ................................................................ ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس راضمؿ ںیم تہب زایدہ یخس وہاج ےت ےھت ۔

 9870 .............................................. ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن رفز  ںیم وھجٹ وبانل افر اس رپ لمع رکان رتک ہن ایک۔

 9872 .............................................................. ...ںیم رفزہ دار وہں ۔ارگ یسک وک اگیل دی اجےئ وت ایک ہی ہک اتکس ےہ ہک 

 9878 ..................................... ...اس صخش ےک رفزہ رےنھک اک ایبؿ وج ریغ اشدی دشہ وہےن ےک ببس  ے زان ںیم التبم وہےن س

 9878 ................................................... ... فآہل فملس اک رفامان ہک  ب مت اچدن دوت و وترفزہ روھک، افر  ب اچیبن یلص اہلل ہیلع

 9898 .......................................... ...دیع ےک دفونں ےنیہم مک ںیہن وہےت اوبدبع اہلل )اخبری( اک ایبؿ ےہ ہک ااحسؼ ےن اہک ک

 9898 ............................................................ ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک مہ ولگ اسحب اتکب ںیہن اجےتن ۔

 9898 .............................................................................. ...راضمؿ  ے اکی ای دف دؿ ےلہپ رفز  ہن رےھک ۔

ھا ر  ےئل رفزفں یک رات ںیم اینپ ویبویں  ے تبحص رکؿ

م

 

ت

 9898 ........................................ ...اہلل زبرگ فربرت اک رفامان ہک 

 9890 ............................................ ...رپ کاہلل اعتیل اک رفامان ہک اھکےت ےتیپ روہ  ب کت ہک دیفس داھہگ ایسہ داھےگ  ے مت 

 9898 ................................................ ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک البؽ یک اذاؿ ںیہمت رحسی اھکےن  ے ہن رفےک ۔

 9887 .............................................................................................. ...رحسی ںیم اتریخ رکےن اک ایبؿ ۔

 9889 .............................................................................. ...رحسی افر رجف یک امنز ںیم سک دقر لصف وہات اھت ۔

 9889 ........................................... ...ہیلع فملس افررحسی یک ربتک اک ایبؿ رگم ہی ہک فا ب ںیہن ےہ اس ےئل ہک یبن یلص اہلل 

 9888 ............................................ ...رفز  یک تین دؿ وک رکےنیل اک ایبؿ افر اؾ درداء ایبؿ رکیت ںیہ ہک اوبدرداء وپےتھچ ک

 9888 ........................................................................ ...فزہ دار ےک حبص ےک اےنھٹ اک ایبؿ ۔انجتب یک احتل ںیم ر

 9888 .......................................... ...رفزہ دار ےک ابمرشت رکےن اک ایبؿ افر رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک رفزہ دا



 

 

 9888 ........................................ ...رفزہ دار وک وبہس انیل افر اجرب  ن زدی ےن اہک ہک ارگ فہ وعرت یک رطػ )وہشت  ے( دکی

 9880 ............................................. ...رفزہ دار ےک لسغ رکےن اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن اکی ڑپکا رت ایک افر انپ

 9888 ........................................... ...رفزہ دار ےک وھبؽ ےک اھکےن ای ےنیپ ےک ایبؿ ںیم افر اطعء ےن اہک ہک ارگ انک ںیم اپؿ

 9887 ....................................... ...ہعیب  ے وقنمؽ ےہ اوہنں ےنرفزہ دار وک رت افر کشخ وسماک رکےن اک ایبؿ افر اعرم  ن ر

 9889 ................................. ... ب وکیئ صخش راضمؿ ںیم )دصقاً( امجع رکےل اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رموفاع رفاتی ےہ

 9888 ................................... ... صخش راضمؿ ںیم امجع رکےل افر اس ےک اپس وکیئ زیچ ہن وہ رھپ اس ےک اپس دصہقارگ وکیئ

 9888 ............................................... ...ایک راضمؿ ںیم دصقا امجع رکےن فاال اےنپ رھگ فاولں وک یافرہ اک اھکان الھکاتکس ےہ ج

ٰی  ن اسمل ےن وباہطس

 

 9888 .......................................... ... رفزہ دار ےک ےنھچپ وگلاےن افر ےق رکےن اک ایبؿ افر ھجم  ے حی

 9880 ................................................................................... ...رفس ںیم رفزہ رےنھک افر ااطفر رکےن اک ایبؿ ۔

 9888 ............................................................................ ...راضمؿ ےک دنچ رفز  رھک رک رفس رکےن اک ایبؿ ۔

 9887 .......................................... ... یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اس صخش  ے سج رپ رگیم یک زایدیت ےک ببس  ے اسہی ایک ایگ

 9889 ........................................ ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ااحصب اکی دفےر  وک رفزہ رےنھک افر ااطفر رکےن رپ بیع گل

 9888 ............................................................ ...ہک ولوگں وک داھکےئ ۔اس صخش اک ایبؿ سج ےن رفس ںیم ااطفر ایک ات

 9888 .......................................... ... اؿ ولوگں رپ وج اطتق رےتھک ںیہ وکہی ےہ، ا ن رمع ریض اہلل ہنع افر ہملس  ن اوکع ےن

 9888 .................................. ... ء رفز  بک وپر  ےیک اجںیئ، افر ا ن سابس ےن اہک ہک اگل اگل رفزہ رےنھکراضمؿ ےک اضق

 9888 ......................................... ... احہضئ امنز افر رفز  وھچڑ د  افر اوب ازلاند ےن اہک ہک ںیتنس افر قح ےک رطےقی ارثک

 9888 .................................. ... اس صخش اک ایبؿ وج رماجےئ افر اس رپ رفز  فا ب وہں افر ب ن  یری ےن رفامای ارگ سیت

 9880 ..................................... ...ہنع ےن ااطفررفزہ دار ےک ےئل سک فتق ااطفر رکان درتس ےہ افر اوبدیعس ادری ریض اہلل 

 9888 ....................................................................... ...اپین فریغہ وج آاسین  ے  ل اجےئ اس  ے ااطفر رک  ۔

 9887 .............................................................................................. ...ااطفر ںیم دلجی رکےن اک ایبؿ۔

 9889 ............................................................ ...ارگ وکیئ صخش راضمؿ ںیم ااطفر رک ےل رھپ وسرج ولطع وہاجےئ۔

 9888 ........................................ ...وچبں ےک رفز  رےنھک اک ایبؿ افر رمع ریض اہلل ہنع ےن اکی ہشن ابز  ے راضمؿ رفامای ک

 9888 ............................................ ...وتمارت رفز  رےنھک اک ایبؿ افر اؿ اک ایبؿ وج اس ےک اقلئ ںیہ ہک رات وک رفزہ ںیہن ا

 9888 ........................................... ...دےنی اک ایبؿ اس وک اسن ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اارثک وصؾ فاصؽ رےنھک فاےل وک زسا 

 9880 ........................................................................................... ...حبص کت وصؾ فاصؽ رےنھک اک ایبؿ ۔

 9882 ................................... ...ڑےن ےک ےئل  مس د  افر اس رپ اضق فا ب ںیہن  ب کوکیئ صخش اےنپ اھبیئ وک لفن رفزہ وت



 

 

 9888 .....................................................................................................ةعشؿ ےک رفز  اک ایبؿ ۔

 9889 .................................................... ... قلعتم وج رفاںیتی ذموکر ںیہ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفز  افر ااطفر ےک

 9888 ................................................................................... ...رفز  ںیم امہمؿ اک قح ادا رکےن اک ایبؿ۔

 9888 ............................................................................................ ...رفز  ںیم مسج ےک قح اک ایبؿ ۔

 9888 ..................................................................................................... ...ہشیمہ رفزہ رےنھک اک ایبؿ۔

 ی فۃ ےن اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی یک
ح
ح

 9888 ......................................... ...رفز  ںیم ویبی وچبں اک قح ےہ اوب

 9880 ......................................................................... ...اکی دؿ رفزہ رےنھک افر اکی دؿ ااطفر رکےن اک ایبؿ۔

 9882 ......................................................................................................................... ...داف

 9807 ........................................................... ... رہ ہنیہم یک ریتہ وچدہ افر ردنرہ وک رفز  رےنھک اک ایبؿ۔اایؾ ضیب ینعی

 9809 .......................................................... ...اس اک ایبؿ وج یسک یک الماقت وک اجےئ افر فتاں اانپ رفزہ یلفن ہن وتڑ ۔

 9808 ......................................................................................... ...آرخ ہنیہم ںیم رفز  رےنھک اک ایبؿ ۔

ے

 

 9808 .............................................. ...ہعمج ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ارگ وکیئ ہعمج اک رفزہ رےھک وت اس رپ فا ب ےہ ہک اف

 9808 ............................................................................. ...ایکرفز  ےک ےئل وکیئ دؿ وصخمص رکاتکس ےہ ؟

 9808 ............................................................................................ ...رعہف ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ۔

 9802 ......................................................................................... ... ایبؿ ۔دیعارطفل ےک دؿ رفزہ رےنھک اک

 9827 ............................................................................................ ...آرابین ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ۔

ٰی اشہ

 

 9828 ............................................. ... ؾ، رعفہاایؾ رشتقی ےک رفزفں اک ایبؿ افر ھجم  ے دمحم  ن ٰینثم ےن وباہطس حی

 9828 ........................................................................................... ...اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ۔

 9828 ................................................................... ...اس صخش یک تلیضف ایبؿ وج راضمؿ )راوتں( ںیم ڑھکا وہ۔

 9888 ............................................ ...بش دقر یک تلیضف اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک مہ ےن اس وک بش دقر ںیم ااترا، ا

 9888 ............................................................. ...ؿ۔بش دقر وک راضمؿ یک آرخی است راوتں ںیم ڈوھڈنےن اک ایب

 9888 ...................................... ...بش دقر آرخی رشع  یک اطؼ راوتں ںیم ڈوھڈنےن اک ایبؿ اس ںیم سابدہ یھب رافی ںیہ ۔

 9077 .................................. ... ے بش دقر یک رعمتف ااھٹےئ اجےن ےک ابر  ںیم ۔ہی ابب ےہ ولوگں ےک ڑگھجےن یک فہج 

 9079 ...................................................................... ...راضمؿ ےک آرخی رشع  ںیم زایدہ اکؾ رکےن اک ایبؿ ۔

 9078 ................................... ...رکےن افر امتؾ دجسمفں ںیم ااکتعػ رکےن اک ایبؿ اس ےئل ہک اہللآرخی رشع  ںیم ااکتعػ 

 9078 ................................................................. ...ااکتعػ فاےل رمد ےک ےر ںیم احہضئ ےک یھگنک رکےن اک ایبؿ۔



 

 

 9078 .................................................................. ...ااکتعػ رکےن فاال ریغب یسک رضفرت ےک رھگ ںیم دالخ ہن وہ۔

 9078 ............................................................................................. ...فکتعم ےک لسغ رکےن اک ایبؿ۔

 9078 .............................................................................................. ...رات وک ااکتعػ رکےن اک ایبؿ۔

 9070 .......................................................................................... ...وعروتں ےک ااکتعػ رکےن اک ایبؿ۔

 9072 ................................................................................................. ...دجسم ںیم ےمیخ اگلےن اک ایبؿ۔

 9078 ............................................... ...ایک ااکتعػ رکےن فاال اینپ رضفروتں ےک ےئل دجسم ےک درفاز  کت آاتکس ےہ ۔

 9097 ................................................ ...ااکتعػ اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس وسیبںی یک حبص وک ااکتعػ رکےن اک ایبؿ ۔

 9099.......................................................................................... ...احتسمہض ےک ااکتعػ رکےن اک ایبؿ۔

 9098 .................................................. ...وعرت اک اےنپ وشرہ  ے اس ےک ااکتعػ یک احتل ںیم الماقت رکےن اک ایبؿ۔

 9098 .................................................................. ...ایک ااکتعػ رکےن فاال اینپ رطػ  ے دبامگین دفر رکاتکس ےہ؟

 9098 ................................................................. ...اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ ااکتعػ  ے حبص ےک فتق ابرہ آےئ۔

 9098 ............................................................................................ ...وشاؽ ںیم ااکتعػ رکےن اک ایبؿ۔

 9098 ................................................. ...اؿ ولوگں اک ایبؿ وہنجں ےن ااکتعػ رکےن فاےل رپ رفزہ رضفری ںیہن اھجمس۔

 9090 .................................................. ...ارگ وکیئ صخش اجتیلہ ےک زامہن ںیم ااکتعػ یک ذنر امےن رھپ املسمؿ وہاجےئ۔

 9092 ...................................................................... ...راضمؿ ےک درایمین رشع  ںیم ااکتعػ رکےن اک ایبؿ ۔

 9098 .......................................... ...ارگ وکیئ صخش ااکتعػ رک  افر ا ے انمبس ولعمؾ وہ ہک ااکتعػ  ے ابرہ وہاجےئ۔

 9087 ........................................................................ ...فکتعم ارگ اانپ ےر لسغ ےک ےئل رھگ ںیم دالخ رک ۔

 9089 ........................................................................................ رخدی فرففتخ ےک ایبؿ : ابب

 9089 ................................................................ ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک  ب امنز وپری وہاجےئ وت زنیم ںیم لیھپ اجف

 9088 ................................................. ...ؽ اظرہ ےہ افر رحاؾ اظرہ ےہ افر اؿ دفونں ےک درایمؿ چ ہبت زیچںی ںیہ ۔الح

 ہ ا ت یک ریسفت اک ایبؿ، افر اسحؿ  ن ایب انسؿ ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رپزیہاگری  ے
ی

 

س
م

... ......................................... 9088 

 ہ ۃ زیچفں  ے رپزیہ اک ایبؿ
ی

 

ی

 

ش
م

... .............................................................................................. 9088 

 ہ ۃ زیچفں ںیم ںیہن اھجمس
ی

 

ی

 

ش
م
 9087 ..................................................... ...اؿ ولوگں اک ایبؿ وہنجں ےن فوسہس فریغہ وک 

 9089 ........................................... ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک  ب فہ ولگ اجترت ای لیھک یک زیچ دےتھکی وت اس یک رطػ دفڑ ڑپےت

 9088 ....................................................... ...اس صخش اک ایبؿ ہک سج وک ھچک رپفا ہن وہ ہک اہکں  ے امؽ احلص ایک ےہ ؟



 

 

 9088 ........................................... ...یکشخ ںیم اجترت رکےن اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک فہ ولگ ںیہنج اجترت افر رخی

 9088 ..............................................................ؽ ہک زنیم ںیم لیھپ اجفاجترت ےک ےئل ےنلکن اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وق

 9088 ............................................................................................. ...دنمسر ںیم اجترت رکےن اک ایبؿ

 9088 ............................................ ...ػ دفڑ ڑپےت ںیہ افراہلل اعتیل اک وقؽ( افر  ب اجترت ای لیھک یک دےتھکی وت اس یک رط)

 9088 ......................................................................... ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک اینپ اپزیکہ امکیئ ںیم  ے رخچ رکف۔

 9082 ................................................................................. ...اس صخش اک ایبؿ وج رزؼ ںیم فتعس اچےہ۔

 9082 .................................................................................یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اداھر رخدیےن اک ایبؿ ۔

 9087 ............................................................................. ...آدیم اک امکان افر اےنپ تا ھ  ے تنحم رکےن اک ایبؿ۔

 9088 ................................... ...رخدی فرففتخ ںیم وہستل افر ایفیض رکےن اک ایبؿ افر وج صخش قح بلط رک  وت یتخس  ے چب

 9088 ................................................................................................ ...امدلار وک تلہم دےنی اک ایبؿ۔

 9088 ......................................................................................... ...گنت دوتسں وک تلہم دےنی اک ایبؿ ۔

 9080 ................................... ... ب ےنچیب فاےل افر رخدیےن فاےل اصػ اصػ ایبؿ رکدںی افر وکیئ بیع ہن اپھچںیئ افر دفؿ

 9082 ...................................................................................................... ...وجھکر الم رک ےنچیب اک ایبؿ۔

 9082 ..................................................... ...اؿ رفاایت اک ایبؿ وج وگتش ےنچیب فاےل افر اصقص ےک قلعتم وقنمؽ ںیہ ۔

 9088 ............................................................... ...عیب ںیم بیع اپھچےن افر وھجٹ وبےنل  ے ربتک یلچ اجیت ےہ ۔

 9087 ................................................................... ...اہلل اعتیل اک وقؽ، ہک ا  اامیؿ فاول!وسد یئک انگ رکےک ہن اھکف

 9089 ............................................. ...وسد اھکےن فاےل اس یک وگایہ دےنی فاےل افر اس وک ےنھکل فاےل اک ایبؿ افر اہلل اعتیل

 9088 ......................................... ...   ے ڈرفوسد اھکےن فاےل ےک انگہ اک ایبؿ دبلیل اراشد ادافدنی ہک ا  اامیؿ فاول اہلل

ے

  

 9088 .............................................. ...اہلل وسد وک اٹمداتی ےہ، افر دصاقت وک ڑباھات ےہ افر اہلل رہانرکش  انگہ اگر وک پ

 9088 ........................................................................................ ...اتہ اک ایبؿ ۔عیب ںیم  مس اھکےن یک رک

 9088 ............................................................................. ...انسر ےک ہشیپ ےک قلعتم وج رفاںیتی آیئ ںیہ افر اطف

 9080 ............................................................................................................ ...ولتارفں اک ایبؿ ۔

 9082 .............................................................................................................. ...درزی اک ایبؿ ۔

 9088 ............................................................................................................ ...وجالےہ اک ایبؿ ۔

 9087 .............................................................................................................. ...ڑبیئھ اک ایبؿ۔

 9089 ...............................................رضفرت یک زیچںی وخد رخدیےن اک ایبؿ افر ا ن رمعےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فس



 

 

 9088 ........................................ ...افٹن رخدیےن افر یبوچاپویں افر دگوھں ےک رخدی ےن اک ایبؿ افر  ب وکیئ صخش اجونر ای 

 9088 ............................................. ...اؿ ابزارفں اک ایبؿ وج اجتیلہ ےک زامہن ںیم ےھت افر االسؾ ےک زامہن ںیم یھب ولگ فتا

 9088 .......................................... ...ء اک رمض وہایگ وہ ای اخریش افٹن یک رخدی فرففتخ اک ایبؿ، تامئ ےکسج افٹن وک ااقستس

 9088 ............................................. ...ہنتف اسفد فریغہ ےک زامہن ںیم ایھتہرفں ےک ےنچیب اک ایبؿ افر رمعاؿ  ن نیصح ےن ہنتف

 9088 ................................................................................................ ...اطعر اک افر کشم ےنچیب اک ایبؿ۔

 9080 ................................................................................................... ...ےنھچپ اگلےن فاےل اک ایبؿ۔

 9082 ................................................. ...ؿ نج اک  اننہ رمدفں افر وعروتں ےک ےئل رکمفہ ےہ ۔اؿ زیچفں یک اجترت اک ایب

 9007 ............................................................................... ...امؽ اک امکل تمیق ایبؿ رکےن اک زایدہ قحتسم ےہ ۔

 9009 .......................................................................................... ... اک اایتخر ےہ ؟بک کت عیب خسف رکےن

 9008 ................................................................................. ...ارگ اایتخر یک نیعت ہن رک  وت ایک عیب اجزئ ےہ ؟

 9008 ....................................... ... فونں دجا ہن وہےئ وہں، ا ن رمعےنچیب فاےل افر رخدیےن فاےل وک اایتخر ےہ  ب کت ہک د

 9008 ...................................... ... ب )ابعئ افر رتشمی ںیم  ے( اکی دفےر  وک عیب ےک دعب اایتخر د  وت عیب وپری وہیئگ۔

 9008 ................................................................................... ...ابعئ ےک ےئل اایتخر وہ وت ایک عیب اجزئ ےہ ؟ ارگ

 9000 .................................... ... ب وکیئ زیچ رخدی  افر دجا وہےن  ے ےلہپ ایس فتق یسک وک ہبہ رکد  ابعئ رتشمی اک اکن

 9002 ...................................................................................... ...عیب ںیم دوھہک دےنی یک رکاتہ اک ایبؿ۔

 9008 ......................................... ...ابزارفں ےک قلعتم وج اہک ایگ اس اک ایبؿ افر دبعارلنمح  ن وعػ ےن ایبؿ ایک ہک  ب مہ

 9027 ......................................... ...ابزارفں ےک قلعتم وج اہک ایگ اس اک ایبؿ افر دبعارلنمح  ن وعػ ےن ایبؿ ایک ہک  ب مہ

 9028 .................................................................................. ...ابزار ںیم وشر فلغ اچمےن یک رکاتہ اک ایبؿ۔

 9028 ............................................ ...انےنپ یک ارجت ےنچیب فاےل افر دےنی فاےل رپےہ اس ےئل ہک اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک ج

 9020 ....................................................................................................... ...ہلغ اکانانپ بحتسم ےہ۔

 9022 ........................................ ... یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اصع افر دم ںیم ربتک اک ایبؿ اس ابب ںیم رضحت اعہشئ ریض

 9028 ................................................................. ...اؿ رفاایت اک ایبؿ وج ہلغ ےنچیب افر ااکتحر ےک قلعتم وقنمؽ ںیہ ۔

 9088 ...................................................... ...ہضبق رکےن  ے ےلہپ ہلغ ےنچیب اک ایبؿ افر اس زیچ اک ایبؿ وج اپس وموجد ہن وہ۔

 9088 ................................. ...ےچیب  ب کت ک  ب وکیئ صخش ہلغ ادنازہ  ے رخدی ، وتضعب ولوگں اک ایخؽ ےہ ہک اس وک ہن

 9088 ......................................... ... ب وکیئ اسامؿ ای اجونر رخدی  وت اس وک ابعئ ےک اپس رےنہ ای ہضبق رکےن  ے ےلہپ رماج

 9088 ......................................... ...  عیب ہن رک  افر ہن اےنپ اھبیئ ےک ومؽ رپ ومؽ رک   ب کت ہک فہاےنپ اھبیئ یک عیب رپ



 

 

 9080 ................................................. ... الینؾ یک عیب اک ایبؿ افر اطعء ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن ولوگں وک داھکی ہک امؽ تمینغ

 9082 ............................................. ...شجن اک ایبؿ افر ضعب اک ایخؽ ےہ ہک ہی عیب اجزئ ںیہن ےہ افر ا ن افیف ےن اہک ہک شجن

ی لۃ یک عیب اک ایبؿ۔
ح
ل

 9082 ..................................................................................... ...دوھہک یک عیب افر لبح ا

 9088 ..................................................عیب المہسم اک ایبؿ افر رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فس

 9277 ............................................... ...یلص اہلل ہیلع فسعیب انمذبہ اک ایبؿ افر رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن 

 9278 .......................................... ...ابعئ ےک ےئل عنم ےہ ہک افٹن اگےئ افر رکبی وک ہن دفےہ )اتہک دفدھ زایدہ ولعمؾ وہ( ا

 9278 .........................................ۃ اجونر وک فاسپ رک  افر اس ےک دفدھ ےک وعض اکی اصع وجھکر د ۔ارگ اچےہ وت رصما

 9278 .............................................. ... زاین الغؾ یک عیب اک ایبانفر رشحی ےن اہک ہک ارگ اچےہ وت زان ےک ببس  ے اس وک فاسپ

 9278 ................................................................................... ...وعروتں  ے رخدی فرففتخ رکےن اک ایبؿ۔

 9272 ........................................ ...ایکرہشی داہییت ےک ےئل ریغب ارجت ےک چیب اتکس ےہ افر ایک اس یک دمد ایریخوخایہ رککس

 9297 .................................................... ...ضعب ولوگں ےن داہییت ےک ےئل رہشی یک عیب وک ریغب ارج ےک رکمفہ اھجمس ےہ ۔

 9297 ......................................... ... رہشی داہییت ےک ےئل دالیل ےک اس ھ ہن ےچیب، افر ا ن ریسنی ےن ابعئ افر رتشمی دفونں

 9298 ......................................... ...آےگ اج رک اقہلف فاولں  ے ےنلم یک اممتعن، افر اس یک عیب رمدفد ےہ، اس ےئل ہک اس اک

 9298 ............................................................................... ...ع ےہ ؟امؽ فاولں یک وشیپایئ سک اقمؾ کت ونمم

 9298 ..........................................................................عیب ںیم ایسی رشوطں ےک اگلےن اک ایبؿ وج اجزئ ںیہن ںیہ ۔

 9292 ............................................................................................ ...وجھکر ےک وعض وجھکر ےنچیب اک ایبؿ ۔

 9292 ......................................................................... ...یقنم ےک وعض یقنم افر ہلغ ےک وعض ہلغ ےنچیب اک ایبؿ ۔

 9287 ................................................................................................. ...وج ےک وعض وج ےنچیب اک ایبؿ ۔

 9289 ............................................................................................ ...وسےن ےک وعض وسان ےچیب اک ایبؿ ۔

 9289 ........................................................................................ ...اچدنی ےک وعض اچدنی ےنچیب اک ایبؿ ۔

 9288 ...................................................................................... ...ر ےنچیب اک ایبؿدانیر ےک وعض دانیر وک اداھ

 9288 ................................................................................... ...وسےن ےک وعض اچدنی اداھر ےنچیب اک ایبؿ ۔

 9288 ........................................................................................... ...اچدنی ےک وعض وسان ےنچیب اک ایبؿ ۔

 9288 ........................................ ...عیب زماہنب اک ایبؿ زماہنب ہی ےہ ہک کشخ وجھکر ےک وعض درتخ  ے یگل وہیئ وجھکر افر ک

 9288 ........................................................................... ...وسان ےک وعض درتخ رپ یگل وہیئ وجھکر ےنچیب اک ایبؿ ۔

 9289 ........................................... ... رعاای یک ریسفت اامؾ امکل ےن اہک رعہی ہی ےہ ہک اکی صخش یسک وک وجھکر اک درتخ ددی 



 

 

 9288 ............................................. ...اک ایبؿ افر ثیل ےن اوب ازلاند  ے لقن ایک اقلب اافتنع وہےن  ے ےلہپ ولھپں ےک ےنچیب

 9288 .................................................................................. ...اقلب اافتنع وہےن  ے ےلہپ وجھکر ےنچیب اک ایبؿ

 9288 ......................................... ... ع وہےن  ے ےلہپ چیب دای رھپ اس رپ وکیئ آتف آاجےئ وت ب یسک ےن ولھپں وک اقلب اافتن

 9288 ................................................................................. ...اکی دمت ےک فدع  رپ ہلغ رخدی ےن اک ایبؿ

 9280 ......................................................................... ...وکیئ رخاب وجھکر انچیب اچےہ ۔ ایھچ وجھکر ےک وعض ارگ

 9282 ............................................ ...اس صخش اک ایبؿ وج ویپدن یک وہیئ وجھکر ای زنیم سج ںیم لصف یگل وہیئ وہ چیب د  ای ٹ

 9288 .......................................................................... ... اک ہلغ ےک وعض انپ ےک اسحب  ے ےنچیب اک ایبؿیتیھک

 9287 ............................................................................................. ...درتخ اک ڑج تیمس ےنچیب اک ایبؿ ۔

 9287 .......................................................................................................... ...عیب اخمرضہ اک ایبؿ ۔

 9288 ................................................................................... ...وجھکر اگھب ےنچیب افر اس ےک اھکےن اک ایبؿ ۔

 9288 .................................. ...رخدیفرففتخ ہکیھٹ افر انپ وتؽ ںیم رہ رہش ےک ولوگں ےک رعػ اؿ ےک رمس فرفاج وتینں اف

 9288 .................................. ...رخدیفرففتخ ہکیھٹ افر انپ وتؽ ںیم رہ رہش ےک ولوگں ےک رعػ اؿ ےک رمس فرفاج وتینں اف

 9288 .................................. ... ےک ولوگں ےک رعػ اؿ ےک رمس فرفاج وتینں افرخدیفرففتخ ہکیھٹ افر انپ وتؽ ںیم رہ رہش

 9288 ........................................................................... ...اکی رشکی اک دفےر  رشکی ےک تا ھ ےنچیب اک ایبؿ

 9288 .............................................................. ...ؿ ےک ےنچیب اک ایبؿ وج میسقت ہن وہاوہرتشمک زنیم اکم انت افر اسام

 9280 ........................................... ...ارگ وکیئ زیچ دفےر  ےک ےئل اس ےک ااجزت ےک ریغب رخدی  رھپ فہ رایض وہ اجےئ

 9282 ..................................................... ... افر دار برب ےک رےنہ فاولں  ے رخدی ف رففتخ رک ےن اک ایبؿ ۔رشمنیک

 9288 ........................................... ...رحیب  ے الغؾ رخدیےن اس ےک ہبہ رکےن افر آزاد رکےن اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع ف

 9288 ...................................................................................... ...دابتغ  ے ےلہپ رمدار یک اھکؽ اک ایبؿ ۔

 9288 ................................................... ...وسر امڈاےنل اک ایبؿ افر اجربہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل لع

 9288 .......................................... ...رمدار یک رچیب ہن الھگپیئ اجےئ افر ہن اس یک انکچیئ رففتخ یک اجےئ اس وک اجرب ےن بن

 9288 ..................................... ... رحاؾ ےہ اؿ زیچفں یک وصتریںی اک ایبؿ سج ںیم اجؿ ںیہن وہیت افر اس ںیم وک یسن وصرت

 9280 ................................................ ...رشاب یک اجترت اک رحاؾ وہان افر اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص ا

 9282 .................................................................................... ... آزاد وک چیب دایاس صخش اک انگہ سج ےن یسک

 9288 ...................................................................... ...ویحاؿ ےک وعض ویحاؿ افر الغؾ ےک اداھر ےنچیب اک ایبؿ۔

 9287 ........................................... ...  ایبؿ افر ا ن رمعےن اکی افینٹن اچرویحاؿ ےک وعض ویحاؿ افر الغؾ ےک اداھر ےنچیب اک



 

 

 9287 .....................................................................................................................دمرب اک ایبؿ

 9288 ................................... ...فر ب ن  یری ےن بایک ولڈنی ےک اس ھ لبق اس ےک ہک اس اک اربتسا رک  رفس رک اتکس ےہ ا

 9288 ............................................................................................. ...رمدار افر وتبں ےک ےنچیب اک ایبؿ۔

 9288 ................................................ ... اگےن فایل وعرت زان اکر ولڈنی یک امکیئ اک ایبؿ افر اربامیہ ےن ونہح رکےن فایل افر

 9288 ....................................... ...ےتک یک تمیق اک ایبؿ دبعاہلل  ن ویفس امکل ا ن اہشب اوبرکب  ن دبعارلنمح رضحت اوب ؾ

 9280 .................................................................................................... ۔ایبؿ  عیب ملس اک : ابب

 9280 ...................................................................................... ...اکی نیعم انپ ںیم ملس رکےن اک ایبؿ ۔

 9282 ........................................................................................... ...نیعم فزؿ ںیم ملس رکےن اک ایبؿ ۔

 9209 ................................................................ ...اس صخش  ے ملس رک ےن اک ایبؿ سج ےک اپس الص امؽ ہن وہ ۔

 9208 ............................................................................................ ...وھچتارفں ںیم ملس رک ےن اک ایبؿ ۔

 9208 .................................................................................................. ...ملس ںیم اامتن دےین اک ایبؿ

 9208 ................................................................................................ ...ملس ںیم رگفی رےنھک اک ایبؿ ۔

 9200 ..................................... ...د افر ب ن  یری ےن یہی اہکاکی دمت ےک فدع  رپ ملس رکان اچےیہ ا ن سابس اوب دیعس اوس

 9208 .................................................................................... ...افینٹن ےک ہچب ےننج کت ملس رکےن اک ایبؿ ۔

 9208 ........................................................................................................ ہعفش اک ایبؿ : ابب

 9227 ......................................... ...ہعفش اس زنیم ںیم ےہ وج میسقت ہن وہیئ وہ افر  ب دح دنبی وہ اجےئ وت ہعفش ںیہن ےہ ۔

 9227 ............................................... ... ارگ ےنچیب  ے پےنچیب  ے ےلہپ ہعفش وک عیفش رپ ک ش رکےن اک ایبؿ افر احمک ےن اہک ہک

 9229 ................................................................................................ ...وکاسن ڑپفیس زایدہ آربی ےہ ۔

 9228 ........................................................................................................ وحاہل اک ایبؿ : ابب

 9228 .............................................. ...زمدفری ای رکاہی اک ایبؿ ۔ رمد اصحل اک زمدفری رپ اگلان افر اہلل اک وقؽ ہک نج  ے ت

 9228 .................................................................................. ...دنچ ریقاط ےک وعض رکبایں رچاےن اک ایبؿ ۔

 دفری رکاےن اک ایبؿ افر یبن لص

 

 

 9228 ................................. ...رضفرت ےک فتق ای  ب وکیئ املسمں ہن ےلم رشموکں  ے ن

 9228 ......................................... ...ب ارگ وکیئ آدیم یسک زمدفر وک زمدری رپ اگلےئ ہک نیت دؿ ای اکی ہنیہم ای اکی اسؽ ےک

 9228 ..................................................................................... ...اہجد ںیم زمدفر اس ھ ےل اجےن اک ایبؿ ۔



 

 

 9220 ...................................... ...  آربیارگ وکیئ صخش یسک زمدفر وک اس اکؾ رپ اگلےئ ہک دویار دیس یھ رک د  وج رگےن ےک

 9222 ..................................................................................... ...دفرہپ کت ےک ےئل زمدفر اگلےن اک ایبؿ۔

 9228 ................................................................................... ...امنز رصع ےک فتق کت زمدفر اگلےن اک ایبؿ

 9287 .......................................................................... ...اس صخش ےک انگ اک ایبؿ وج زمدفر یک زمدفری ہن د 

 9289 ............................................................................... ...رصع  ے رات کت ےک ےیل زمدفر اگلےن اک ایبؿ

 9288 .............................................. ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن یسک زمدفر وک اکؾ رپ اگل ای افر فہ اینپ ارجت وھچڑ رک الچ اجئ

 9288 ........................................... ... اس صخش اک ایبؿ سج ےن اےنپ آپ وک اس اکؾ رپ اگلای ہک ھٹیپ رپ وبھج ال د  رھپ اس وک

 9288 ............................................ ...دالیل یک ارجت اک ایبؿ افر ا ن ریسنی اطعء اربامیہ افر ب ن ےن دالیل یک ارجت ںیم وک

 9288 ............................................................ ...املسمؿ رک اتکس ےہ ؟ایک دارا برب ںیم یسک رشمک یک زمدفری وکیئ 

 9280 ......................................... ...ابقلئ رعب وک وسرۃ افہحت ڑپھ رک وھپ ےنکن ےک وعض ارجت دےئ اجےن اک ایبؿ افر ا ن ساب

 9288 ......................................................................... ...ڈنویں  ے اکی رقمرہ ر م ےنیل اک ایبؿالغؾ  ے افر ول

 9877 .......................................................................................... ...ےنھچپ اگلےن فاےل یک ارجت اک ایبؿ ۔

فاس صخش اک ایبؿ سج ےن الغؾ ےک اموکلں  ے اس 

 

ح

 

ت

 9878 ............................... ...ابت یک افسرش یک ہک اس ےک وصحمؽ ںیم 

 9878 ................................................ ... زان اکر ولڈنی یک امکیئ اک ایبؿ افر اربامیہ ےن ونہح رکےن فایل افر اگےن فایل وعرت

 9878 .......................................................................................... ...رن یک یتفج رکاےن یک ارجت اک ایبؿ ۔

 9878 ..................................... ...  ب وکیئ صخش زنیم ااجرہ رپ ےل افر اؿ ںیم  ے وکیئ صخش رم اجےئ ا ن ریسنی ےن اہک ہک

ل رکےن( اک ایبؿ افر ایک وحاہل ںیم روجع رک اتکس ےہ افر ح

 

ی
ق

 

می

 9878 ........................................ ...وحاہل آرض یسک یک رطػ 

 9878 ...................................................... ... ب آرض( امدلار ےک وحاہل رک دای اجےئ وت اس وک رد رکےن اک اایتخر ںیہن ۔

 9870 ................................................................ ...ارگ تیم اک آرض یسک آدیم یک رطػ لقتنم رک د  وت اجزئ ےہ ۔

 9872 ................................................ ...اہلل اعتیل اک وقؽ، ہک نج  ے مت ےن  مس اھک رک دہع ایک وت اؿ وک اؿ اک ہصح د  دف ۔

 9897 ................................. ... وج صخش رمد  یک رطػ  ے آرض یک امضتن ےل وت اس وک روجع رک ےن اک اایتخر ںیہن ےہ افر

 9898 .......................................... ... رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رشمک کیبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع ںیم

 9898 .............................................................................................................. ...آرض اک ایبؿ ۔

 9898 ........................................................................................................ فاکہل اک ایبؿ : ابب

 9898 ...................................... ...میسقت فریغہ ںیم اکی رشکی اک دفےر  رشکی ےک فلیک وہےن اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل  یل



 

 

 9890 .................................................. ...املسمؿ یسک رحیب وک دارا برب ای داراالالسؾ ںیم فلیک رقمر رک  وت اجزئ ےہ ۔

 9898 .................................... ...رصػ ںیم افر فزؿ  ے رففتخ وہےن فایل زیچفں ںیم فلیک ابنےن اک ایبؿ افر رضحت رمع افر

 9887 .................................................. ... ا دےھکی ای وکیئ زیچ تڑگیت وہیئ دےھکی، وت فہ اس ب رچفاتا ای فلیک رکبی وک رمات وہ

 9889 ................................................ ...احرض افر اغبئ وک فلیک انبان اجزئ ےہ، افر دبعاہلل  ن رمع ےن اےنپ فلیک وک ھکل جیھب

 9888 ........................................................................................ ...اداےئ آرض ںیم فلیک انبےن اک ایبؿ ۔

 9888 ......................................... ...  ب فلیک ای یسک وقؾ ےک افسریش وک وکیئ زیچ ہبہ رک ، وت اجزئ ےہ، اس ےئل ہک یبن یلص

 9888 ............................................ ...اکی صخش ےن یسک وک ھچک دےنی ےک ےئل فلیک انبای افر ہی ںیہن ایبؿ ایک، ہک انتک د  اف

 9888 ................................................................................. ...اکنح ںیم وعرت اک اامؾ وک فلیک انبےن اک ایبؿ ۔

 9888 ............................................................. ... ب فلیک یسک رخاب زیچ وک چیب د  وت اس یک عیب وبقمؽ ںیہن ےہ ۔

 9880 ..................................... ... ففق ںیم فلیک وہےن افر فلیک ےک رخچ افر اےنپ دفتس وک الھک ےن افر وخد یھب دوتسر ےک

 9882 .................................................................................................... ...دحفد ںیم فاکتل اک ایبؿ ۔

 9888 .......................................................................... ...آرابین ےک افوٹنں ںیم فاکتل افر ایکن رگناین اک ایبؿ ۔

 9887 ..................................... ... ب وکیئ صخش اےنپ فلیک  ے ےہک ہک اس وک رخچ رکف، اہجں مت وک انمبس ولعمؾ وہ افر فیک

 9888 ............................................................................... ...زخاہن فریغہ ںیم اامدتنار ےک فلیک انبےن اک ایبؿ

 9888 ......................................................................................... یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم : ابب

 9888 .......................................... ...یتیھک افر ویمہ دار درتخ اگلےن یک تلیضف،  ب ہک ولگ اس  ے اھکںیئ افر اہلل اعتیل اک

 9888 ................................................ ...یتیھک ےک آالت ںیم رصمفػ وہےن ای دح  ے زایدہ اجتفز رکےن یک ربایئ اک ایبؿ ۔

 9888 ................................................................................... ...تیھک یک افح تظ ےک ےئل اتک اپےنل اک ایبؿ ۔

 9888 ............................................................................. ...اگےئ لیب وک یتیھک ےک ےئل اامعتسؽ رکےن اک ایبؿ ۔

 9880 ................................... ... ب وکیئ صخش ےہک ہک ےری  وھچتار  فریغہ ےک دروتخں ںیم وت تنحم رک افر لھپ ںیم مہ دف

 9880 ....................................................................... ...وجھکرفں افر لھپ فاےل دروتخں ےک اکےنٹ اک ایبؿ۔ اخل

 9882 ........................................................................................... ...ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ ۔

 9888 ........................................فصن ای اس ےک آربی دیپافار رپ اکتش رکےن اک ایبؿ افر سیق  ن ملسم ےن اوب رفعج  ے قن

 9887 ..................................................................................... ...ارگ زمارتع ںیم اسؽ ہن نیعتم رک  ۔

 9889 .......................................................................................... ...(ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ)



 

 

 9888 .................................................................................... ...وہید  ے زمارتع )اٹبیئ( رکےن اک ایبؿ ۔

 9888 ............................................................................... ...ںیم رکمفہ ںیہ ۔اؿ رشوطں اک ایبؿ وج زمارتع 

 9888 ..................................... ... یسک وقؾ ےک رفہیپ  ے ریغب اؿ یک ااجزت ےک اکاکتشری رک ، افر اس ںیم اؿ یک رتہبی وہ

 9888 ................................................ ہیلع فآہل فملس ےک افاقػ افر رخاج یک زنیم افر اؿ ںیم اٹبیئ افرااحصب یبن یلص اہلل

 9888 .............................................. ... رجنب افر ریغ آابد زنیم وک آابد رکےن فاےل اک ایبؿ ۔ رضحت  یل ےن وکہف یک ریغ آابد

 9880 .......................................................................................... ...(ہی ابب رتۃمجاابلب  ے اخیل ےہ )

 9882 ......................................... ...ارگ زنیم اک امکل ےہک، ہک ںیم ھجت وک اس رپ اس فتق کت اقمئ روھکں اگ  ب کت اہلل ھجت

 9888 ......................................... ... ااحصب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکتشری افر ولھپں ںیم اکی دفےر  یک دمد رکےت

 9888 ........................................... ...اکؾ ک وسان اچدنی ےک وعض زنیم وک رکاہی رپ دےنی اک ایبؿ، ا ن سابس ےن رفامای، ہک وج

 9888 ......................................................................................... ...(ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ ۔)

 9888 ...................................................................................................... ...درتخ اگل ےن اک ایبؿ۔

 9882 ................................................................................................... اسماقت اک ایبؿ : ابب

 9882 ........................................... ...اپین یک میسقت اک ایبؿ افر ضعب ولگ اس ےک اقلئ ںیہ اپین اک ریخات رکان افر اس اک بہ

 9888 ........................................... ...اپین یک میسقت اک ایبؿ افر ضعب ولگ اس ےک اقلئ ںیہ اپین اک ریخات رکان افر اس اک بہ

 9887 ............................................. ...اؿ ولوگں اک ایبؿ وج اس ےک اقلئ ںیہ ہک اپین اک امکل اپین اک زایدہ قحتسم ےہ اہیں ت

 9887 .......................................................................................... ...وسیھک ساھس افر ڑکلی ےنچیب اک ایبؿ ۔

 9889 ......................................... ...سج صخش ےن اےنپ کلم ںیم ونکاں وھکدا افر اس ںیم وکیئ رگ رک رم اجےئ وت اتفاؿ ںیہن ہ

 9888 .................................................................... ...ونکںی ےک قلعتم ڑگھجےن افر اس ںیم ہلصیف رک ےن اک ایبؿ ۔

 9888 ......................................................................... ...اس صخش ےک انگہ اک ایبؿ وج اسمرففں وک اپین ہن د  ۔

 9888 ..................................................................................................... ...رہن اک اپین رفےنک اک ایبؿ ۔

 9888 ...................................................................... ...دنلب زنیم اک ےچین یک زنیم  ے ےلہپ ریس اب رکےن اک ایبؿ ۔

 9888 ........................................................................................ ...دنلب تیھک فاال ونخٹں کت اپین رھبےل ۔

 9880 ........................................................................................................... ...اپین الپےن اک وثاب

 9888 ......................................... ... اک امکل اس ےک اپین اک زایدہ قحتسم ہاس صخش اک ایبؿ سج ےن ایخؽ ایک ہک وحض افر کشم

 9808 ....................................................... ...رچااگہ رقمر رک انیل اہلل افر اس ےک روسؽ ےک وسایسک ےک ےئل اجزئ ںیہن ۔



 

 

 9808 ............................................................................ ... ے آدیم افر وچاپویں ےک اپین ےنیپ اک ایبؿ ۔رہنفں 

 9808 .......................................................................................... ...وسیھک ساھس افر ڑکلی ےنچیب اک ایبؿ ۔

 9802 ...................................................................................................... ...اجریگںی دےنی اک ایبؿ ۔

 9808 ....................................................................................... ...اپین ےک اپس افوینٹنں وک دفےنہ اک ایبؿ ۔

 9827 ................................................ ...وجھکر ےک ابغ ںیم یسک صخش ےک سگرےن اک راہتس وہ ای اپین اک وکیئ ہمشچ وہ، یبن یلص ا

 9828 .................................................................... ۔ آرض ےنیل افر آرض ادا رکےن اک ایبؿ : ابب

 9828 .............................................. ...وکیئ صخش آرض وکیئ زیچ رخدی  افر اےکس اپس تمیق ہن وہ ای اوستق وموجد ہن وہ ۔

 9828 .............................................. ...اس صخش اک ایبؿ وج ولوگں اک امؽ اس ےک ادا رک ےن ای اضعئ رکےن یک تین  ے ےل ۔

 9828 ................................................ ... رفامای ہک اہلل ںیہمت مکح داتی ےہ ہکآروضں ےک ادا رکےن اک ایبؿ افر اہلل اعتیل ےن 

 9822 .................................................................................................... ...افٹن آرض ےنیل اک ایبؿ ۔

 9828 ................................................................................................ ...رنیم  ے اقتاض رکےن اک ایبؿ ۔

 9887 ............................................................ ...ایک آرض ےک افٹن ےک وعض اس  ے زایدہ نسم افٹن دای اجےئ ۔

 9889 .......................................................................................... ...ایھچ رطح آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔

 9888 ........................................... ...افر وکیئ صخش آرض وخاہ ےک قح  ے مک ادا رک  ای اس وک اعمػ رک د  وت اجزئ ےہ ۔

 9888 ....................................... ...ارگ وکیئ صخش آرض وخاہ  ے وگتفگ رک ، ای آرض ںیم وجھکر ای یسک افر زیچ ےک وعض ادناز

 9888 ..................................................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج آرض  ے انپہ امےگن ۔

 9888 ......................................................................... ...اس صخش رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ سج ےن آرض وھچڑا ۔

 9880 .............................................................................................. ...امدلار اک اٹؽ وٹمؽ رکان ملظ ےہ ۔

 9880 .......................................... ...اصبح قح وک اقتےض اک قح ےہ، افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وقنمؽ ےہ ہک امدلار

 9882 ................................................ عیب، آرض افر اامتن ںیم ارگ وکیئ صخش اانپ امؽ سلفم ےک اپس اپےئ وت فہ اس اک زایدہ

 9888 ..................................... ...میسقت رک سج صخش ےن سلفم ای دگنتتس اک امؽ چیب ڈاال افر اس وک آرض وخاوہں ےک درایمؿ

 8777 ................................................................................ ...آرض ںیم یمک رک ےن یک افسرش رکےن اک ایبؿ ۔

 8778 .................................................. ... اسفد وک دنسپ ںیہنامؽ اضعئ رکےن یک اممتعن اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک اہلل 

 8778 ...........................................الغؾ اےنپ آاق ےک امؽ اک رگناؿ ےہ افر اس یک ااجزت ےک ریغب اس ںیم رصتػ ہن رک  ۔

 8778 .................................................................................................. ۔ ؿڑگھجفں اک ایب : ابب



 

 

 8778 ...................................... ... آرض دار وک اکی ہگج  ے دفےری ہگج لقتنم رک ےن افر املسمؿ افر وہیدی ںیم ڑگھجا وہےن

 8772 ............................................ےک اعمہلم وک رد رک دای، ارگہچ اامؾ ےن اس وک رصتافتضعب ولوگں ےن مک لقع افر انداں 

 8797 ....................................................... ...ڑگھجےن فاولں ںیم  ے اکی اک دفےر  ےک قلعتم وگتفگ رک ےن اک ایبؿ ۔

 8798 ........................................ ... احؽ ولعمؾ وہےن ےک دعب انگہ رک ےن فاولں افر ڑگھجا رکےن فاولں وک رھگ  ے اکنؽ دےنی

 8798 ..................................................................................... ...تیم ےک فیص ےک دوعی رکےن اک ایبؿ ۔

 8798 ................................... ...سج صخش یک رطػ  ے رشارت اک ادن ہشی وہ اس ےک ابدنےنھ اک ایبؿ، افر ا ن سابس ےن رکعؾ

 8798 .................................................رحؾ ںیم یسک وک ابدنےنھ افر دیق رکےن اک ایبؿ افر انعف  ن دبعااحلرث ےن ہکم ںیم وفص

 8798 .............................................................................................. ...آرض دار اک اھچیپ رکےن اک ایبؿ ۔

 8790 ........................................................................................................ ...اقتاض رکےن اک ایبؿ ۔

 8792 .................................................................................. ی زیچ ااھٹےن اک ایبؿرگی ڑپ : ابب

 8792 ............................................ ... رگی ڑپی زیچ ااھٹ ےن اک ایبؿ افر  ب اس اک امکل اس یک اشناینں اتب د  وت اوکس فاسپ

 8798 ................................................................................................. ... اک ایبؿ ۔وھکےئ وہےئ افٹن

 8787 ....................................................................................................... ...مگ دشہ رکبی اک ایبؿ ۔

 8789 ............................................................ ...ارگ ہطقل اک امکل اکی اسؽ کت ہن ےلم، وت فہ اس اک ےہ وج اس وک اپےئ ۔

 8788 ................................................................................................ ...راہتس ںیم وجھکر اپےن اک ایبؿ ۔

 8788 .......................................... ...الہ ہکم ےک ہطقل اک سک رطح االعؿ ایک اجےئ افر اطؤس، ا ن سابس  ے فہ یبن یلص اہلل ع

 8788 .............................................................................. ...یسک اک اجونر اس یک ااجزت ےک ریغب ہن دفتا اجےئ ۔

 8788 .................................... ...( ب ہطقل اک امکل اکی اسؽ دعب آےئ وت اس وک فاسپ رک د  اس ےئل ہک فہ اس ) اپےن فاےل

 8788 ........................................ ...ایک اجزئ ےہ ہک ہطقل ااھٹ ےل افر اس وک اضعئ وہےن ےک ےئل ہن وھچڑ  اتہک وکیئ ریغ سم

 8782 ............................................................. ... ایک افر احمک ےک درپد ہن ایک ۔اس صخش اک ایبؿ سج ےن ہطقل وک رہتشم

 8788 ......................................................................................... ...(ہی ابب رتہمج اابلب  ے اخیل ےہ )

 8787 ................................................................................................... ...اظممل ےک اصقص اک ایبؿ ۔

 8789 .......................................................................... ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک نس ول اظوملں رپ اہلل یک تنعل ےہ ۔

 8788 ................................................... ...اکی املسمؿ دفےر  املسمؿ رپ ملظ ہن رک  افر ہن یسک وک ملظ رکےن د  ۔

 8788 .......................................................................................... ...اےنپ اظمل ای ولظمؾ اھبیئ یک دمد رکف۔



 

 

 8788 ................................................................................................. ...ولظمؾ یک دمد رک ےن اک ایبؿ ۔

 8788 .............................................................................. ...ملظ ایقتم ےک دؿ اترویکیں یک لکش ںیم وہاگ ۔

 8788 ................................................................................... ...ولظمؾ یک دب داع  ے ےنچب افر ڈرےن اک ایبؿ ۔

 8780 ......................................... ... افر ولظمؾ اس وک اعمػ رک د  وت ایک اس ےک ملظ وک ایبؿ رکاکی صخش ےن یسک رپ ملظ ایک

 8782 ............................................................. ...ارگ وکیئ صخش یسک ےک ملظ وک اعمػ رک د  وت روجع ںیہن رک اتکس ۔

 8788 ..................................... ... ارگ وکیئ صخش یسک وک ااجزت د  ای اس وک اعمػ رکد  رگم ہی ہن ایبؿ رک  ہک انتک اعمػ

 8787 ................................................................................. ...اس صخش اک انگہ وج یسک یک زنیم املظ َ َےل ےل ۔

 8788 .......................................................................... ...ارگ وکیئ صخش یسک وک یسک یک ااجزت د  وت اجزئ ےہ ۔

 8788 ...................................................................................... ...اہلل اعتیل اک وقؽ فہ ڑبا تخس ڑگھجا ول ےہ ۔

 8788 ........................................................................... ... اک ایبؿ وج اجؿ وبھج رک انقح ڑگھجا رک ۔اس صخش

 8788 ........................................................................................ڑگھج  ےک فتق دب زابین رکےن اک ایبؿ ۔

 8788 .............................................. ...فہ اانپ دبہل ےل اتکس ےہ۔ ا ن ریسنی ےن اہک اپ ولظمؾ وک ارگ اظمل اک امؽ  ل اجےئ وت

 8782 ................................................ ...اسابئؿ ںیم  ےنھٹی اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ ےک احصہب )ریض ا

 8788 ......................................................... ...وکیئ صخش اےنپ ڑپفیس وک اینپ دویار ںیم وھکایٹنں اگڑےن  ے ہن رفےک ۔

 8788 ............................................................................................. ...راہتس ںیم رشاب اہبےن اک ایبؿ۔

 8787 ............................................ ...ےک نحص افر فتاں  ےنھٹی افر راہتس ںیم  ےنھٹی اک ایبؿ، رضحت اعہشئ ریض اہلل ت رھگفں

 8789 ........................................................... ...راہتس ںیم ونکاں وھکدےن اک ایبؿ  ب ہک اس  ے یسک وک فیلکت ہن وہ ۔

 8788 .............................................................. ...ابال اخونں ںیم دنلب افر تسپ رھجفوکں افر رفدنشاؿ انب ےن اک ایبؿ ۔

 8782 ......................................... ... اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ افٹن البط ) دجسم ےک درفاز  رپ ےھچب وہےئ رھتپ( ای دجسم ےک

 8788 ............................................ ...یسک وقؾ ےک وھگر  ) ندنیگ ےک ڈریھ( ےک اپس رہھٹےن افر اشیپب رکےن اک ایبؿ۔

 8787 ........................................ ...وک راےتس  ے ااھٹ رک نیھپ اس صخش اک ایبؿ وج اشوخں افر ولوگں ےک ےئل فیلکت دہ زیچفں

 8787 .................................... ...اعؾ راےتس ںیم وج فعیس دیماؿ وہ،  ب ولگ االتخػ رکںی رھپ اس ےک امکل فتاں اکمؿ انبؿ

 8789 ................................................ ...ااجزت ےک ریغب ولےنٹ اک ایبؿ سابدہ ےن اہک ہک مہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل امکل یک

 8788 ...................................................................................... ...بیلص وتڑےن افر وسر امر ڈاےنل اک ایبؿ۔

 8788 ...................................... ...  ےکٹ وتڑ داےل اجںیئ، سج ںیم رشاب ریھک اجیت ےہ، کشم اھپڑ دی اجےئ افر وکیئ صخشایک

 8788 ....................................................................اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ امؽ یک افحتظ ےک ےیل گنج رک ۔



 

 

 8788 ............................................................................... ...ارگ وکیئ صخش یسک اک ایپہل ای افر وکیئ زیچ وتڑ د ،

 8780 .................................................................................... ...ارگ یسک یک دویار رگاد  وت فیسی انب د ۔

 8788 ............................................ ...ر زادراہ افر اابسب ںیم رشتک اک ایبؿ، افر انپ وتؽ رک یچیب اجےن فاےل زیچ ااھکےن اف

 8708 .......................................................وج امؽ دف رشوکیں ںیم رتشمک وہ، وت زٰوکۃ ںیم دفونں آسپ ںیم رجما رک ںیل ۔

 8708 ............................................................................................ ...رکبویں ےک میسقت رکےن اک ایبؿ۔

 8708 ................................................. ...دف وجھکرںی الم رک اھکان عنم ےہ،  ب کت اس ےک اسیھت اس وک ااجزت ہن د ۔

 8708 ................................................................. ...رشوکیں ےک درایمؿ اایشء یک کیھٹ کیھٹ تمیق اگلےن اک ایبؿ۔

 8700 ........................................................................ ...ایک میسقت ںیم افر ہصح ےنیل ںیم آرہع ادنازی یک اجےئ؟

 8702 ....................................................................................... ...میتی افر الہ ےریاث یک رشتک اک ایبؿ۔

 8727 ............................................................................................. ...زنیم فریغہ ںیم رشتک اک ایبؿ۔

 8727 ................................................... ...ںیہن روجع اک قح ںیہن افر ہن ہعفش ےہ ب رشاکء رھگ فریغہ وک میسقت رک ںیل وت ا

 8729 .................................................................. ...وسان اچدنی افر سج زیچ ںیم رصػ وہیت ےہ، رشتک اک ایبؿ۔

 8728 ........................................................................... ...یک رشتک اک ایبؿ۔ زمارتع ںیم ذیم افر رشمنیک

 8728 ................................................................................. ...رکبویں اک میسقت رکان افر اس ںیم ااصنػ رکان۔

 8728 ......................................... ...  اکی صخش ےن یسک زیچ اک ومؽاھکےن فریغہ ںیم رشتک اک ایبؿ افر ایبؿ ایک اجات ےہ، ہک

 8728 ............................................................................................. ...ولڈنی الغؾ ںیم رشتک اک ایبؿ۔

 8728 ........................................ ... وکیئ صخش یسک وک دہی ںیمآرابین ےک اجونر افر افوٹنں ںیم رشکی وہےن اک ایبؿ افر  ب 

 8720 ............................................................. ...میسقت ںیم اکی افٹن وک دس رکبویں ےک ربارب ےنھجمس فاےل اک ایبؿ۔

 8728 ........................................................................................................ رنہ اک ایبؿ : ابب

 8728 ................................................... ... رضح ںیم رگفی رےنھک اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک ارگ مت رفس ںیم وہ افر وکیئ

 8728 ...............................................ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فسرضفرت یک زیچںی وخد رخدیےن اک ایبؿ افر ا ن رمع

 8787 ...................................................................................................... ...زرہ رگفی رےنھک اک ایبؿ

 8789 ........................................... ...فر ریغمہ ےن اربامیہ  ے قنرگفی یک زیچ رپ وساری یک اجےئ افر اس اک دفدھ دفتا اجےئ ا

 8788 ............................................................................................ ...وہید فریغہ ےک اپس رگفی رانھک۔

 8788 ............................................. ... رکان افر دماع ہیلع رپرانہ افر رمنہت ںیم ارگ االتخػ وہ وت دمیع ےک ذہم وگایہ ک ش 



 

 

 8788 ......................................................................................... الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ : ابب

 8788 .....................................................رکان ای وھبک ک الغؾ آزاد رکان افر تلیضف اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ الغؾ آزاد

 8788 ......................................................................................... ...سک  مس اک الغؾ آزاد رکان الضف ےہ۔

 8780 ............................................................وسرج رگنہ افر دفےری اشنوینں ےک فتق الغؾ آزاد رکان بحتسم ےہ۔

 8782 .................................. ...دف آدویمں ےک درایمؿ یسک رتشمک الغؾ ای دنچ رشوکیں ےک درایمؿ رتشمک ولڈنی وک وکیئ ش

 8978 ............................................. ...آزاد رک دای افر اس ےک اپس امؽ ہن وہ وت الغؾارگ اکی صخش ےن یسک الغؾ ںیم اانپ ہصح 

 8978 ....................................... ...آزادی افر الطؼ فریغہ ںیم وھبےنل افر یطلغ رکےن اک ایبؿ افر آزادی رصػ ادا یک وخونش

 8978 .......................................... ... ارگ وکیئ صخش اےنپ الغؾ  ے ےہک ہک فہ اہلل ےک ےیل ےہ افر آزادی افر آزادی ںیم وگاہ

 8972 .............................................. ...اؾ فدل اک ایبؿ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ک

 8978 .......................................................................................................... ...دمرب یک عیب اک ایبؿ ۔

 8997 ............................................................................................ ...فالء یک عیب افر اس ےک ہبہ اک ایبؿ۔

 8999.............................................. ...ارگ یسک صخش اک اھبیئ ای اچچ دیق وہ ایگ وت ایک رشمک وہےن یک وصرت ںیم اس وک وکہی د

 8998 ............................................................................................... ...رشمک وک آزاد رکےن اک ایبؿ۔

 8998 ...................................... ...رعیب الغؾ اک امکل وہ اجےئ افر اس وک ہبہ رک د  چیب د  امجع رک  وکہی د  افر چبارگ 

 8990 ..................................................... ...اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ وج اینپ ولڈنی وک ادب اھکسےئ افر میلعت د ۔

 8992 ..................................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک الغؾ اہمتر  اھبیئ ںیہ وج مت وخد اھکؤ فیہ اہن

 8998 ......................................... ...وخاہ اس الغؾ اک ایبؿ وج اےنپ رپفرداگر یک سابدت ایھچ رطح رک  افر اےنپ امکل یک ریخ

 8988 ..............................................الغؾ رپ دتس درازی رکےن یک رکاتہ اک ایبؿ۔ افر ےریا الغؾ ای ےریی ولڈنی ہہک رک اکپر

 8988 .......................................................................................... ...رک ۔ اخدؾ اھکان ےل رک آےئ وت ایک

 8980 ............................................. ...الغؾ اےنپ آاق ےک امؽ اک رگناؿ ےہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن امؽ وک آاق یک رطػ

 8982 .................................................................... ...ر  وت رہچہ رپ امرےن  ے ےچب۔ارگ وکیئ صخش اےنپ الغؾ وک ام

 8988 .......................................................................................... اکمبت رکےن اک ایبؿ۔ : ابب

 8988 ........................................ ...ےن ایسی رشط اگلیئ اکمبت  ے وکؿ یس رشط رکان اجزئ ےہ افر اس ارم اک ایبؿ ہک یسک صخش

 8989 .................................................................... ...اکمبت ےک دمد اچےنہ افر ولوگں  ے وساؽ رکےن اک ایبؿ۔

 8988 ......................................... ... ن رمع ےن رفامای ہک فہ الغؾ ےہ  ب کتاکمبت یک عیب اک ایبؿ  ب ہک فہ رایض وہ اجےئ ا



 

 

 8988 .................................................. ...اکمبت ارگ ےہک ہک ھجم وک رخدی رک آزاد رکد  افر فہ اس رغض  ے رخدی ےل۔

 8988 ................................................................................................. رکےن اک ایبؿ ہبہ : ابب

 8988 ......................................................................... ...ہبہ افر اس یک تلیضف افر اس رپ رلد  دالےن اک ایبؿ

 8988 ................................................................................................ ...وھتڑی زیچ ہبہ رکےن اک ایبؿ۔

 8980 .............................................. ... اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ دفوتسں  ے وکیئ زیچ امےگن افر اوب دیعس ےن ایبؿ ایک ہک یبن

 8988 ........................................... ... یبن یلص اہلل ہیلع فاس صخش اک ایبؿ وج اپین بلط رک  افر لہس ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے

 8987 ................................................... ... اکشر اک دہہی وبقؽ رکےن اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اوب اتقدہ ریض اہلل

 8988 ...................................................................................................... ...ےن اک ایبؿدہہی وبقؽ رک

 8988 ...................................... ... اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ دفتس وک ہفحت ےنجیھب ںیم اخص اس دؿ اک ااظتنر رک   ب اس یک

 8987 ...................................................................................................... ...۔دہہی فاسپ ہن ایک اجےئ

 8987 ........................................................................ ...ضعب ولوگں ےن اغبئ زیچ ےک ہبہ اک اجزئ ایخؽ ایک ےہ۔

 8989 ..................................................................................................... ...ہبہ اک دبہل دےنی اک ایبؿ۔

 8988 ................................................ ... اینپ افالد وک وکیئ زیچ ہبہ رکےن اک ایبؿ افر ارگ اےنپ اکی ڑلےک وک وکیئ زیچ د  وت

 8988 ................................................................................................ہبہ ںیم وگاہ رقمر رکےن اک ایبؿ۔

 8988 ..................................................... ...وشرہ اک اینپ ویبی وک افر ویبی اک اےنپ وشرہ وک ہبہ رکان اربامیہ ےن اجزئ اہک افر ع

 8988 .............................................. ... س اک وشرہوعرت اک اےنپ وشرہ ےک العفہ یسک وک ہبہ رکان افر اس اک آزاد رکان  ب ہک ا

 8988 ....................................... ...دہہی یک ادتباء نک ولوگں  ے یک اجےئ افر رکب ےن وباہطس رمعف ریکب رکبی )ا ن سابس رض

 8987 .....................................................دہہی وبقؽ ہن رکےن اک ایبؿ افر رمع  ن دبعازعلسی ےن اہک ہک ریسک وبجمری یک انبء رپ 

 8989 ....................................... ...ارگ وکیئ صخش ہبہ رک  ای فدعہ رک  رھپ لبق اس ےک ہک فہ زیچ اس ےک اپس ےچنہپ فہ )ہبہ

 8988 .............................................. ...الغؾ افر اسامؿ رپ سک رطح ہضبق ایک اجےئ افر ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک

 8988 .......................................... ...ہکارگ وکیئ صخش یسک وک وکیئ زیچ د  افر دفےرا صخش اس رپ ہضبق رک ےل نکیل ہی ہن ےہک 

 8988 .......................................... ...ارگ وکیئ صخش اانپ آرض یسک وک ہبہ رک د  ہبعش ےن وباہطس مکح لقن ایک ہک اجزئ ےہ افر

 8988 ................................................. ... ےن اک ایبؿ افر اامسء ےن اقمس  ن دمحم افر ا ن ایباکی زیچ اک دنچ آدویمں وک ہبہ رک

 8980 ................................................... ...ہضبق یک وہیئ ای ریغب ہضبق یک وہیئ افر میسقت یک وہیئ افر ریغب میسقت یک وہیئ زیچ ک

 8988 ..................................................................................... ...ارگ دنچ آدیم اکی امجتع وک ہبہ رکدںی ۔



 

 

 8909 ......................................... ...ارگ یسک صخش وک وکیئ دہہی دای اجےئ افر اس ےک اپس ھچک ولگ ےھٹیب وہےئ وہں وت فیہ اس

 8908 .................................................................................... ...سج زیچ اک  اننہ رکمفہ ےہ اس اک دہہی انجیھب۔

 8908 .............................................. ...رشموکں ےک دہہی اک وبقؽ رکان افر اوبرہریہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے لقن ایک ہک

ھگ
 
ح

 8902 ........................................... ...رشمنیک وک دہہی دےنی اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک وہنجں ےن مت  ے دنی ںیم 

 8927 ........................................................... ...یسک ےک ےیل اجزئ ںیہن ےہ ہک اےنپ ہبہ افر دصہق ںیم روجع رک ۔

 8928 .......................................................................................... ...(ہی ابت رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ)

ئ اک ایبؿ )( ارمعہت ادلار ےک ینعم ںیہ ںیم ےن مت وک رمع رھب ےک ےیل ؾ  
قی

 8928 ................................................ ...رمعٰی افر ر

 8928 ................................................................................ ...اس صخش اک ایبؿ وج یسک  ے وھگڑا اعتسمر ےل۔

 8928 ................................................................... ...دنہل ےک ےیل زافػ ےک فتق وکیئ زیچ اعتسمر ےنیل اک ایبؿ۔

خۃ یک تلیضف اک ایبؿ۔
ی 

 

می
... ..................................................................................................... 8928 

 8989 ..................................... ... ارگ وکیئ صخش ہی ےہک ہک ںیم ےن ےھجت ہی ولڈنی ادتم ےک ےیل دی سج وطر رپ ہک رفاج وہ

 8988 ...................................... ...ارگ وکیئ صخش یسک وک وھگڑا وساری ےک ےیل د  وت فہ رمعٰی افر دصہق یک رطح ےہ افر ضعب

 8988 ................................................................................................... وگاویہں اک ایبؿ : ابب

 8988 ........................................... ...ارگ وکیئ صخش یسک یک کین ینلچ ایبؿ رکےت وہےئ اس وطر رپ ےہک ہک مہ وت اس وک الھب یہ

 8988 ............................................. ...ےپھچ وہےئ آدیم یک وگایہ اک ایبؿ افر اس وک رمعف  ن رحثی ےن اجزئ اہک ےہ افر اہک ہک

ل
مع

 8988 ...................................... ... ب اکی ای دنچ وگاعہ یسک زیچ یک وگایہ دںی افر دفےر  ںیہک ہک مہ وک اس ےک قلعتم 

 8980 ................................................... ...وقؽ ہک مت دف اعدؽ آدویمں وک وگاہ انب ول ج اعدؽ وگاوہں اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک

 8982 ................................................................................ ...ےنتک آدویمں یک کین ینلچ یک اہشدت اکیف ےہ۔

 8877 ......................................... ... ومت یک وگایہ دےنی افر اس رپ اقمئ رےنہ اک ایبؿ افر بسن افر وہشمر راضتع افر رپاین

 8878 .................................................. ...زان یک تمہت اگلےن فاےل وچر افر زاین یک اہشدت اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک ا

 8878 ......................................................................... ...ملظ یک ابت رپ وگایہ ہن د  ارگ ا ے وگاہ انبای اجےئ ۔

 8870 ................................................ ...وھجیٹ وگایہ ےک قلعتم وج رفاںیتی ایبؿ یک یئگ ںیہ اہلل اعتٰیل ےن رفامای افر وج ولگ

 8878 ............................................... ...ادنےھ یک اہشدت اک ایبؿ افر اس اک مکح دانی افر اس اک اانپ اکنح ای یسک دفےر  اک کن

 8898 ................................................. ...  اکی رمد افروعروتں یک اہشدت اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ارگ دف رمد ہن وہں وت

 8898 ........................................... ...الغومں ولڈنویں یک اہشدت اک ایبؿ افر اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک الغؾ یک اہشدت



 

 

 8898 .......................................................................................... ...اہشدت اک ایبؿ۔ دفدھ الپےن فایل یک

 8898 .............................................................................. ...وعروتں اک اکی دفےر  یک دعاتل اک ایبؿ رکان۔

 8888 ............................................. ... اہک ںیم ےن اکی ڑلاک ڑپااکی رمد یسک رمد یک اپیک ایبؿ رک  وت اکیف ےہ اوب ہلیمج ےن

 8888 ....................................................یسک یک رعتفی ںیم ابمہغل  ے اکؾ انیل رکمفہ ےہ ہکلب سج دقر اجاتن وہ اانت یہ ےہک۔

 8888 ............................................ ...غل وہےن افر اؿ یک اہشدت اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک  ب مت ںیم  ےوچبں ےک اب

 8888 ....................................................................... ...احمک اک دمیع  ے وپانھچ ہک ایک ریت  اپس وکیئ وگاہ ےہ؟

 8888 ............................................... ...اوماؽ افر دحفد ںیم دماع ہیلع  ے  مس ےنیل اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ػ

 8880 ......................................................................................... ...ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ( ۔)

 8882 ........................................ ...ارگ وکیئ صخش دوعٰی رک  ای تمہت اگلےئ وت اس وک اایتخر ےہ ہک وگاہ التش رک  افر وگا

 8888 ............................................................................................. ...رصع ےک دعب  مس اھکےن اک ایبؿ۔

 8887 ............................................ ... دماع ہیلع  مس فںیہ رپ اھکےئ اہجں رپ اس  ے  مس یل اجےئ افر دفےری ہگج رپ ہن لقتنم

 8889 ............................................................ ...ارگ دنچ آدیم اکی دفےر   ے  مس اھکےن ںیم تقبس رکان اچںیہ ۔

ی ل ے
قل
  

 
 

م ث

ھ

 

ت

ھدذ اہلل ف اامی

ن ع

 فؿ 

  

 

 8888 ................................................................... ...اہلل اعتٰیل اک وقؽ اؿ اذلنی ی

 8888 ........................................ ... مس سک رطح یل اجےئ اہلل اعتٰیل ےن رفامای فہ ںیہمت رایض رکےن ےک ےیل ںیمسق اھکےت ہ

 8888 ........................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج  مس ےک دعب وگاہ ک ش رک  افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ش

 8888 ..................................... ... د  افر ب ن  یری ےن ہی اہک ےہ افر رضحت اساس صخش اک ایبؿ وج فدعہ وپرا رکےن اک مکح

 8888 .................................... ...رشموکں  ے وگایہ فریغہ ےک قلعتم ہن وپاھچ اجےئ افر یبعش ےن اہک ہک اکی ذمبہ فاولں ک

 8887 ............................................. ... الکشمت ےک فتق آرہع ادنازی اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک  ب فہ اےنپ اےنپ ملق

 8888 .......................................................................................................... حلص اک ایبؿ : ابب

 8888 ......................................... ... درایمؿ حلص رکا دےنی ےک قلعتم وج وقنمؽ ےہ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اؿ کولوگں ےک

 8882 ..................................... ...فہ صخش وھجاٹ ںیہن )اہک اجےئ اگ( وج ولوگں ےک درایمؿ حلص رکاےن ےک ےیل وھجٹ وبےل۔

 8882 ................................................................... ...اامؾ اک اےنپ اسویھتں  ے انہک امہر  اس ھ ولچ حلص رکادںی ۔

 8888 ..........................................................اہلل اعتٰیل اک وقؽ ارگ فہ دفونں آسپ ںیم حلص رک ںیل افر حلص زایدہ رتہب ےہ۔

 8887 .................................................................. ...ارگ ولگ ملظ یک ابت رپ حلص رک ںیل وت فہ حلص وبقمؽ ںیہن ےہ۔

ذا ام اصحل الفں  ن الفں ف الفں  ن الفں )ہی

 

 8888 ......................................... ...فہ حلص ؿ سک رطح )حلص انہم( اھکل اجےئ ھد



 

 

 8888 ............................................رشمنیک ےک اس ھ حلص رکےن اک ایبؿ ایس ومضمؿ ںیم اوب  نایؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ر

 8880 ................................................................................................ ...ؿ۔دتی ںیم حلص رکےن اک ایب

 8882 ...................................................یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رضحت ب ن  ن  یل ےک قلعتم رفامای ہی ےریا اٹیب ےہ ہی ےرد

 8888 .............................................................................................. ...ےہ۔ایک اامؾ حلص اک ااشرہ رک اتکس 

 8889 ..............................................ولوگں ےک درایمؿ حلص رکاےن افر اؿ ےک درایمؿ ااصنػ رکےن یک تلیضف اک ایبؿ۔

 8888 ...................................... ...ااکنر رک  وت اقدع  ےک اطمقب ہلصیف رک د ۔  ب اامؾ یسک وک حلص اک ااشرہ رک  افر فہ

 8888 .................................... ...آرض وخاوہں افر ےریاث فاولں ںیم حلص رکاےن افر آرض اک ادناز   ے ادا رکےن اک ایبؿ ا

 8888 ............................................................................... ...آرض افر دقن امؽ ےک وعض حلص رکےن اک ایبؿ۔

 8888 .................................................................................................... رشوطں اک ایبؿ : ابب

 8888 ......................................... ... سک  مس یک رشج ں اجزئ ںیہ ۔املسمؿ وہےن ےک فتق افر ااکحؾ افر رخدی ف رففتخ ںیم

 8888 ................................................................... ...ارگ وکیئ صخش ویپدن اگلےن ےک دعب وجھکر ےک درتخ وک ےچیب ۔

 8888 ..................................................................................................... ...عیب ںیم رشوطں اک ایبؿ ۔

 8807 ............................................ ...اجونر ےنچیب فاال ارگ ہی رشط رک  ہک فہ اکی اخص اقمؾ کت اس رپ وسار وہاگ وت ہی اجزئ

 8808 ......................................................................................... ...اعمالمت ںیم رشج ں اگلےن اک ایبؿ۔

 8808 ........................................... ...دقع اکنح ےک فتق رہم ںیم رشط اگلےن اک ایبؿ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک

 8808 ........................................................................................... ...زمارتع ںیم رشط اگلےن اک ایبؿ۔

 8808 ................................................................................ ...اؿ رشوطں اک ایبؿ وج اکنح ںیم اجزئ ںیہن ںیہ ۔

 8808 ............................................................................... ...اؿ رشوطں اک ایبؿ وج دحفد ںیم اجزئ ںیہن ںیہ ۔
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 فیح اک ایبؿ : ابب

 ...روسؽ اہلل رپ زنفؽ فیح سک رطح رشفع وہیئ، افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک مہ ےن مت رپ فیح

 فیح اک ایبؿ :   ابب

  فیح  یجیھ سج رطح رضحت ونح ہیلع االسلؾ افر اؿ ےک دعب وربمغیفں رپ فیح  یجیھ ۔روسؽ اہلل رپ زنفؽ فیح سک رطح رشفع وہیئ، افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک مہ ےن مت رپ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1    حس

ہ ب٩ وٗاؾ ٟیثی :  راوی اہی٥ تییم، ٤٘٠ً ی، ٣ح٤س ب٩ ابز ؼار ی، سٔیا ٪، یحٌی ب٩ سٌیس ان  ح٤یس

٤َِیٔسی   ُح ِٟ ا ٨ََا  ث ا٢َ حَ  َحسَّ ا٢َ َٗ َٗ رٔی   ا َِنَؼ ِْل یٕس ا ٌٔ َس ٌَی ب٩ُِ  یَِح ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث یٔم   سَّ َِّی اٟت َِزاصٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إٔب َّ٤ نٔي ٣َُح بََر أَِخ

ثٔیَّ  ِی ا٠َّٟ إؾ  َّٗ ٤ََة ب٩َِ َو َ٘ ٠ِ ًَ  ٍَ ٔ ٤ َّطُ َس ٧َ ٤َزَ  أ ُت ًُ ٌِ ٔ ٤ َس و٢ُ  ُ٘ ا َي لَي  ًَ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر أب  َدلَّ ِٟ ا ٔ ب٩َِ  بَر ٨ِٔ ٤ و٢ُ  ِٟ ُ٘ اهَّللٔ  َي و٢َ  ُس ُت َر ٌِ ٔ َس٤

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  و٢ُ  َػل ُ٘ ٔ  َي ا أَِو إ َُض ا ُئؼيب ٧َُِی َي ز ٔل ُُط إ َزت َِت صِٔح َا٧ ٩ِ٤َ ک َٓ ی  ٧ََو ا  ٕٔئ ٣َ ز ا ِٔل٣ِ ٤ََّ ٧ٔ أت َوإ یَّ ِّ٨ ٔاٟ ا٢ُ ب ٤َ ًِ َ ِْل ا ا  ٤ََّ ٧ٔ َزأَةٕ إ ا٣ِ َي  ل

ٔلَي  ُُط إ َزت ضِٔح َٓ َضا  ُح ٜٔ ٨ِ ٔ َی ِیط َٟ ٔ َز إ اَج ا َص ٣َ 

دیمحی،  نایؿ، ییحی  ن دیعس ااصنری، دمحم  ن اربامیہ یمیت، ہمقلع  ن فاقص یثیل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ رفامےت ںیہ ںیم ےن 

اتنجئ رضحت رمع  ن اطخب وک ربنم رپ رفامےت وہےئ انس ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک اامعؽ ےک 

وتینں رپ وموقػ ںیہ افر رہ آدیم وک فیہ ےلم اگ سج یک اس ےن تین یک،انچہچن سج یک رجہت داین ےک ےئل وہ ہک فہ ا ے اپےئ اگ، ای 

 یسک وعرت ےک ےئل وہ، ہک اس  ے اکنح رک  وت اس یک رجہت ایس زیچ یک رطػ امشر وہیگ سج ےک ےئل رجہت یک وہ

  ااصنری، دمحم  ن اربامیہ یمیت، ہمقلع  ن فاقص یثیلدیمحی،  نای ؿ، ییحی  ن دیعس :  رافی

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

  

 فیح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ت ونح ہیلع االسلؾ افر اؿ ےک دعب وربمغیفں رپ فیح  یجیھ ۔روسؽ اہلل رپ زنفؽ فیح سک رطح رشفع وہیئ، افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک مہ ےن مت رپ فیح  یجیھ سج رطح رضح

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2    حس

ہ :  راوی ا٤ٟو٨٣ین حرضت ًائظ ک، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، ا٦  ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َضا  َحسَّ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٔیَن َر ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا َة أ٦ُِّ  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ

َرُس  َا  ٢َ ی ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢َ اهَّللٔ  َرُس َسأ٢ََ  ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی   ٕ ا٦ رَٔث ب٩َِ صَٔظ ا َح ِٟ ا اأَ٪َّ  َک  یَأِتٔی  َٕ ِی َٛ  ٔ اهَّلل َووُِي و٢َ  ِٟ

ُظ  ََطس  َزٔض َوصَُو أ َح ِٟ ا َػ٠َِؼ٠َةٔ  ىٔی ٣ِٔث١َ  َیأِتٔی ا٧ّا  ٥َ أَِحَی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ َّي اهَّلل َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  ا٢َ َر َ٘ ُت َٓ ِی ًَ ِس َو َٗ ِّی َو ى ًَ َؼ٥ُ  ِٔ ُی َٓ لَيَّ  ًَ

 َٓ ٤ُىٔی  ک٠َِّ ُی َٓ ًّل  َرُج ٠َ٤َُک  ِٟ ا ٔي  ل  ١ُ ٤َثَّ یََت ٧ّا  ٢َ َوأَِحَیا ا َٗ ُط ٣َا  ٨ِ ًَ ٢ُٔ ٨ِز َی ُط  ُِت َی ِس َرأ َ٘ َٟ ا َو ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ُة  ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َٗ  ٢ُ و ُ٘ ا َي ي ٣َ َعٔ أ

ا ّٗ ُس رَعَ ؼَّ َٔ َت َي َٟ ُط  ٨َ ٨ِطُ َوإٔ٪َّ َجبٔي ًَ ٔؼ٥ُ  ِٔ َی َٓ  ٔ بَرِز ِٟ ا ٔسیٔس  اٟظَّ  ٔ ِو٦ َی ِٟ ا ٔي  ُي ف َووِ ِٟ ا  ٔ ط ٠َِی ًَ 

ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک احرث  ن اشہؾ  رضحت اعہشئدبعاہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، اؾ اوملنینم 

ےن روسؽ اہلل  ے درایتف ایک ہک ای روسؽ اہلل آپ ےک اپس فیح سک رطح آیت ےہ؟ وت روسؽ اہلل ےن رفامای ہک یھبک ےری  اپس ےٹنھگ 

وہں وج اس ےن اہک وت فہ احتل ھجم  ے دفر وہ یک آفاز یک رطح آیت ےہ افر فہ ھجم رپ تہب تخس وہیت ےہ افر  ب ںیم ا ے اید رکاتیل 

اجیت ےہ افر یھبک رفہتش آدیم یک وصرت ںیم ےری  اپس آات ےہ افر ھجم  ے الکؾ رکات ےہ افر وج فہ اتہک ےہ ا ے ںیم اید رکاتیل وہں۔ 

فیح وموقػ وہاجیت وت رضحت اعہشئ ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن تخس ےردی ےک دونں ںیم آپ رپ فیح انزؽ وہےت وہےئ داھکی رھپ  ب 

 آپ یک اشیپین  ے ہنیسپ ےنہب اتگل۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 فیح اک ایبؿ :   ابب

  یجیھ ۔ یح سک رطح رشفع وہیئ، افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک مہ ےن مت رپ فیح  یجیھ سج رطح رضحت ونح ہیلع االسلؾ افر اؿ ےک دعب وربمغیفں رپ فیحروسؽ اہلل رپ زنفؽ ف



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      3    حس

٤ٟ :  راوی ، رعوہ ب٩ زبیر ا٦ ا ٨ًہایحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ رضت ًا ین ح ٨٣  و

ا٢َ  َٗ  ٕ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ا  ٨ََ ث ٔیَن  َحسَّ ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا ائَٔظَة أ٦ُِّ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ َوَة ب٩ِٔ  ٩ِ رُعِ ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ٧َا  بََر   أَِخ

ا بُسٔ  ٢ُ ٣َ ِت أَوَّ َٟ ا َٗ ا  ََّض ا أ٧َ َض ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َاَ٪ َر ک َٓ  ٔ ِو٦ ا٨َّٟ ُة فٔي  أَٟح اٟؼَّ َا  ِؤی ز  اٟ ٔي  َووِ ِٟ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس  ٔ َئ بٔط

 َٓ ٕئ  ا رٔ ِٔحَ ا َِ ٔ ُو ب َیِد٠ َاَ٪  ُئ َوک َدًَل ِٟ ا  ٔ ط ِی َٟ ٔ َب إ ٔح ث٥َُّ حُبِّ ِب اٟؼ   ٔٙ ٠َ َٓ َِت ٣ِٔث١َ  ائ یَا إِٔلَّ َج ِؤ ی ُر َز َی ُث َِل  َّ٨ َتَح ُس َي ب  ٌَ اٟتَّ َُو  ٔ َوص ط ٓٔی

يَ  َٓ َة  یَح َي َخسٔ ٔل ٍُ إ یَزِٔج َٔک ث٥َُّ  زُ َٟٔذٟ زَوَّ َت َی ٔ َو َي أَص٠ِٔط ٔل ََ إ ٔ ٨ِز َی ِب١َ أَِ٪  َٗ  ٔ َسز ٌَ ِٟ ا أت  َذَو َٔي  ال َی ٙ  َوصَُو فٔي ا٠َّٟ َح ِٟ ا ائَطُ  َّی َج ً ا َح ٤ِٔٔث٠َٔض زُ ٟ زَوَّ َت

 ِ أ ِْقَ ا  ٢َ ا َ٘ َٓ ُک  ٠َ٤َ ِٟ ا َُط  ائ َح َٓ إئ  رٔ ِٔحَ ا ا٢َ  َُ َ٘ ٠ُِت  َٓ ُ٘ ىٔی  َٓ َِرَس٠َ ِضَس ث٥َُّ أ َح ِٟ ا ِّی  ى ٣ٔ َّ َّی ب٠ََ ً ىٔی َح لَّ َِ َٓ ٔي  أََخَذن َٓ ا٢َ  َٗ ٕٔئ  ار َ٘ ٔ َا ب ا أ٧َ ٣َ

 ٔ ى َس٠َ َِر ِضَس ث٥َُّ أ َح ِٟ ا ِّی  ى ٣ٔ َّ َّی ب٠ََ ً َة َح ٧َٔی ا اٟثَّ ىٔی  لَّ َِ َٓ نٔي  أََخَذ َٓ ٕئ  رٔ ا َ٘ ٔ َا ب ُت ٣َا أ٧َ ٠ِ ُٗ  ِ أ ِْقَ ا  ٢َ ا َ٘ ِْقَ َٓ ٢َ ا ا َ٘ َٓ ٧ََا ی  ا أ ُت ٣َ ٠ِ ُ٘ َٓ  ِ أ

رٔئٕ  ا َ٘ ٔ ا٢َ  ب نٔي َٗ أََخَذ ِْقَ  َٓ ٕٙ ا ٠َ ًَ اَ٪ ٩ِ٣ٔ  ِٔنَش اِْل  َٙ َٙ َخ٠َ ی َخ٠َ ٔذ َّٟ ا َربَِّک  ِس٥ٔ  ٔا ِ ب أ ِْقَ ا  ٢َ ا َ٘ َٓ ىٔی  َس٠َ أَٟثَة ث٥َُّ أَِر اٟثَّ ىٔی  لَّ َِ أِ َٓ

 ٔ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َر َٔضا  ٍَ ب َج ََفَ  ٦ُ ِْلَِْکَ َرب َک ا اهَّللُ  َو َرضَٔی  ی٠ِٕٔس  َو ٨ِٔٔت ُخ یَحَة ب لَي َخٔس ًَ َسَخ١َ  َٓ زُُظ  َؤا ُٓ  ُٕ َزُِج ٥َ ی َس٠َّ َو

 َ ب َد ِٟ ا ا بََرَص یَحَة َوأَِخ ٢َ َٟٔدٔس ا َ٘ َٓ  َُ زَِّو اٟ ٨ِطُ  ًَ َذَصَب  َّی  ً ُظ َح و ُ٠ ز٣ََّ َٓ ٔي  ُون ٠ ٔي َز٣ِّ ُون ٠ ٢َ َز٣ِّ ا َ٘ َٓ َضا  ٨ِ ِت ًَ َٟ ا َ٘ َٓ ٔسی  ِٔ َن لَي  ًَ ِس َخٔظیُت  َ٘ َٟ َر 

ُسو ٌِ ٤َ ِٟ ا ُب  ِٜٔش ک١ََّ َوَت ِٟ ا  ١ُٔ٤ اٟزَّح٥َٔ َوَتِح َتٔؼ١ُ  َٟ ََّک  ٧ٔ ا إ ُ أَبَّس اهَّلل َک  زٔی یُِد ا  ٣َ ٔ اهَّلل ُة ّلََکَّ َو یَح َي َخٔس ل ًَ یُن  ٌٔ ُت َٕ َو ِی َـّ اٟ ی  َتِْقٔ ٦َ َو

 ِ ١ٔ ب َٓ َِو َة ب٩َِ ٧ َٗ َر ٔ َو ٔط َّی أََتِت ب ً ُة َح یَح ٔ َخٔس ٔط ِت ب َ٘ َِل٠َ ٧ ا َٓ  ِّٙ َح ِٟ ا ٔٔب  ائ ّ ٧ََو َزأ ا٣ِ َاَ٪  ک یَحَة َو ٥ِّ َخٔس ًَ اب٩َِ  َّی  ز ٌُ ِٟ ا ِبٔس  ًَ ََسسٔ ب٩ِٔ   ٩ٔ أ

ٔة ٣َ  ٧ٔیَّ ا بَِر ٌٔ ِٟ ٔا ٧ِٔحٔی١ٔ ب اِْل ُب ٩ِ٣ٔ  َیُِٜت َٓ نٔيَّ  بَِرا ٌٔ ِٟ ا اَب  َت ٜٔ اِل ُِتُب  یَٜ َاَ٪  ٔة َوک َحاص٠ٔٔیَّ ِٟ ا ٔي  َ ف َّصَّ ٨َ َطِیّدا َت َاَ٪  ُتَب َوک َِٜ ُ أَِ٪ ی اهَّلل اَئ  ا َط

 ًَ ِس  َٗ ا  ٔیّر ب َٛ َٓ ی  ا َتَز َذ ٔي ٣َا اب٩َِ أَخ ا  َی ُة  َٗ َر طُ َو َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ َک  اب٩ِٔ أَخٔی  ٩ِ٣ٔ ٍِ ٤َ اِس  ِّ٥ ًَ اب٩َِ  ا  َی ُة  یَح ُط َخٔس َٟ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ و٢ُ یٔمَ  َرُس ُظ  أَِخبََر

 َّ ٧َز ی  ٔذ َّٟ ا ُض  ا٣ُو ا٨َّٟ ا  ُة صََذ َٗ َر ُط َو َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ َی  َرأ ا  بََر ٣َ ٥َ َخ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ا یَا اهَّللٔ  ًّ ا َجَذ ىٔی ٓٔیَض َت ِي َٟ ا  َی وَسی  َي ٣ُ ل ًَ ٢َ اهَّللُ 

 ُ يَّ ص ظٔ ٥َ أََو٣ُِْخٔ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس ا٢َ  َ٘ َٓ ِو٣َُک  َٗ َک  ُج یُِْخٔ ٔذِ  ا إ وُ٪ َحیًّ ُٛ َ ىٔی أ َت ِي م  َٟ َٗ َرُج١ْ  ٥ِ یَأِٔت  َٟ  ٥ِ ٌَ ٢َ َن ا َٗ  ٥ِ

ٔ إِٔلَّ  ٔط َت ب ئِ ا ٔج ٤ِٔٔث١ٔ ٣َ وَ ب ِٟ ا َََر  َٓ يَي َو ُُوف ُة أَِ٪ ت َٗ َر ِب َو ٥ِ ی٨ََِظ َٟ ا ث٥َُّ  ًّ ا ٣َُؤزَّ َِّصّ ََ َن َُّصِ َک أَِن ِو٣ُ َی ىٔی  ِٛ رٔ یُِس َٔی َوإِٔ٪  اب٩ُِ  ًُوز  ٢َ ا َٗ ُي  وِ

 َٗ رٔیَّ  ا َِنَؼ ِْل ا اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ َٔز ب٩َِ  اب ٩ٔ٤َ أَ٪َّ َج ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ ٤ََة ب٩ُِ  َس٠َ ٔي أَبُو  بََرن إب َوأَِخ َض ٢َ فٔي ٔط ا َ٘ َٓ ٔي  َووِ ِٟ ا  ٔ ََِرة َٓ  ٩ِ ًَ ُث  یَُحسِّ َُو  ٢َ َوص ا

 ٔ َىٔی ب ٔذی َجائ َّٟ ا ُک  ٠َ٤َ ِٟ ا ا  إَٔذ َٓ ی  ُت َبََّصٔ ٌِ َٓ ََفَ ٤َأئ  اٟشَّ ِوّتا ٩ِ٣ٔ  َػ ُت  ٌِ ٔ ٤ َس ٔذِ  ٔشی إ ٧ََا أ٣َِ ا أ ٔ بَِي٨َ ٔط یث لَي َحٔس ًَ ْٔص  اٟ إئ َج رِٔحَ



 

 

ِٔبُت  ً ََفُ ِْلَِرٔق  أئ َوا ٤َ اٟشَّ َیَِن  ٔسٓیٕ ب ٧َِٔذِر ُْکِ أ َٓ  ٥ِ ُٗ  ُ ِّز ث ٤ُسَّ ِٟ ا َضا  یَا أَی  لَي  ا ٌَ ٢ََ اهَّللُ َت ٧َِز أ َٓ نٔي  ٠ُو نٔي َز٣ِّ ٠ُو ٠ُِت َز٣ِّ ُ٘ َٓ ُت  ٌِ َج ََفَ ٨ِطُ  ٣ٔ

ِّر ب َٜ َٓ ََّک  َرب َٕ َو  َو ُوُس ی ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ طُ  ٌَ اَب ٍَ َت َ اب َت َووُِي َوَت ِٟ ا َحیٔمَ  َٓ  ِ اصُِحز َٓ  َ ِجز ز  اٟ ِ َو ز ضِّ َل َٓ ا بََک  ٢ُ ب٩ُِ َوثَٔی ًَٔل ُط ص ٌَ اَب ٕٔح َوَت اٟ ُو َػ أَب

ُٔرظُ  ز ََوا ْز ب ٤َ ٌِ ُُص َو٣َ یُو٧ ا٢َ  َٗ ٔیِّ َو ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ  ٕ ز ا زَّ  َر

ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ارتین رشفع وہیئ فہ اےھچ وخاب ےھت، وج احبتل دنین آپ یلص ےن رفامای ہک بس  ے یلہپ فیح وج 

 اہلل ہیلع فآہل فملس دےتھکی ےھت،انچہچن  ب یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وخاب دےتھکی وت فہ حبص یک رفینش یک رطح اظرہ وہاجات، رھپ

وک تبحم وہےن یگل افر اغر رحا ںیم اہنت رےنہ ےگل افر لبق اس ےک ہک رھگ فاولں ےک اپس آےن اک اہنتیئ  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

وشؼ وہ فتاں ثنحت ایک رکےت، ثنحت  ے رماد یئک راںیت سابدت رکان ےہ افر اس ےک ےئل وتہش اس ھ ےل اجےت رھپ رضحت ادہجی 

اجےت، اہیں کت ہک  ب فہ اغر رحا ںیم ےھت، قح آای،انچہچن اؿ ےک ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس فاسپ آےت افر ایس رطح وتہش ےل 

اپس رفہتش آای افر اہک ڑپھ، آپ ےن رفامای ہک ںیم ےن اہک ہک ںیم ڑپاھ وہا ںیہن وہں، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایبؿ رکےت ںیہ ہک 

ےھجم وھچڑ دای افر اہک ڑپھ! ںیم ےن اہک ںیم ڑپاھ وہا ںیہن  ےھجم رفےتش ےن ڑکپ رک زفر  ے دابای، اہیں کت ہک ےھجم فیلکت وسحمس وہیئ، رھپ

وہں، رھپ دفےری ابر ےھجم ڑکپا افر زفر  ے دابای، اہیں کت ہک ےریی اطتق وجاب دےنی یگل رھپ ےھجم وھچڑ دای افر اہک ڑپھ! ںیم ےن اہک 

 رک ےھجم زفر  ے دابای رھپ وھچڑ دای افر اہک ڑپھ! اےنپ ںیم ڑپاھ وہا ںیہن وہں، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ ہک رسیتی ابر ڑکپ

رب ےک انؾ  ے سج ےن ااسنؿ وک ےمج وہےئ وخؿ  ے دیپا ایک، ڑپھ افر ریتا رب بس  ے زبرگ ےہ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

آےئ افر رفامای ہک ےھجم لبمک  فملس ےن ا ے درہاای اس احؽ ہک آپ اک دؽ اکپن رتا اھتانچہچن آپ رضحت ادہجی تنب وخدلی ےک اپس

اڑاھ دف، ےھجم لبمک اڑاھ دف، وت ولوگں ےن لبمک اڑاھ دای، اہیں کت ہک آپ اک ڈر اجات رتا، رضحت ادہجی ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے اسرا 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  فاہعق ایبؿ رک ےک رفامای ہک ےھجم اینپ اجؿ اک ڈر ےہ، رضحت ادہجی ےن اہک رہسگ ںیہن، ادا یک  مس، اہلل اعتیل

 وک یھبک یھب روسا ںیہن رک  اگ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وت ہلص ریمح رکےت ںیہ، انوتاونں اک وبھج اےنپ افرپ ےتیل ںیہ، اتحموجں ےک

اہلل اعتٰیل ہنع آپ  ےئل امکےت ںیہ، امہمؿ یک امہمؿ ونازی رکےت ںیہ افر قح یک راہ ںیم ںیتبیصم ااھٹےت ںیہ، رھپ رضحت ادہجی ریض

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رکیل فرہق  ن ونلف  ن ادیس  ن دبعازعلی ےک اپس ںیئگ وج رضحت ادہجی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اچچ زاد 

ےت ےھت، اھبیئ ےھت، زامہن اجتیلہ ںیم رصناین وہےئگ ےھت افر ربعاین اتکب اھکل رکےت ےھت۔انچہچن الیجن وک ربعاین زابؿ ںیم اھکل رک

سج دقر اہلل اچاتہ، انانیب افر وبڑےھ وہےئگ ےھت، اؿ  ے رضحت ادہجی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ا  ےری  اچچ زاد اھبیئ اےنپ ےجیتھب 

ؿ یک ابت ونس آپ  ے فرہق ےن اہک ا  ےری  ےجیتھب مت ایک دےتھکی وہ؟ وت وج ھچک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داھکی اھت، ایب



 

 

رکدای، فرہق ےن آپ  ے اہک ہک یہی فہ انومس ےہ، وج اہلل اعتیل ےن رضحت ومٰیس رپ انزؽ رفامای اھت، اکش ںیم ونوجاؿ وہات، اکش ںیم 

اس فتق کت زدنہ راتہ،  ب اہمتری وقؾ ںیہمت اکنؽ د  یگ، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای! ایک فہ ےھجم اکنؽ دںی 

 وجاب دای، تاں! وج زیچ وت ےل رک آای ےہ اس رطح یک زیچ وج یھب ےل رک آای اس  ے د ینم یک یئگ، ارگ ںیم ریتا زامہن اپؤں ےگ؟ فرہق ےن

 اہشب وت ںیم ریتی وپری دمد رکفں اگ، رھپ زایدہ زامہن ںیہن ذگرا ہک فرہق اک ااقتنؽ وہایگ، افر فیح اک آان ھچک دونں ےک ےئل دنب وہایگ، ا ن

ھجم  ے اوبہملس  ن دبعارلنمح ےن ایبؿ ایک ہک اجرب  ن دبعاہلل ااصنری فیح ےک رےنک یک دحثی ایبؿ رک رےہ ےھت، وت اس  ےن اہک ہک

 دحثی ںیم ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایبؿ رفام رےہ ےھت ہک اکی ابر ںیم اج رتا اھت وت آامسؿ  ے اکی آفاز ینس، رظن

رفہتش اھت، وج ےری  اپس رحا ںیم آای اھت ، آامسؿ ف زنیم ےک درایمؿ رکیس رپ اھٹیب وہا اھت، ھجم رپ ربع اطری وہایگ ااھٹ رکداھکی وت فیہ 

 افر فاسپ ولٹ رک ںیم ےن اہک ےھجم لبمک اڑاھ دف ےھجم لبمک اڑاھ دف، وت اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ، ﴿ا  لبمک افڑےنھ فاےل اھٹ

اےنپ رب یک ڑبایئ ایبؿ رک افر اےنپ ڑپک  وک اپک رھک افر اناپیک وک وھچڑ د ﴾، رھپ فیح اک ہلسلس رگؾ وہایگ افر افر ولوگں وک ڈرا افر 

اگلاتر آےن یگل، دبعاہلل  ن ویفس افر اوباصحل ےن اس ےک اتمعب دحثی ایبؿ یک ےہ افر الہؽ  ن رفاد ےن زرہی  ے اتمتعب یک 

 رہ ایبؿ ایک۔ےہ، ویسن افر رمعم ےن وفادہ یک ہگج وباد

 ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 فیح اک ایبؿ :   ابب

 وہیئ، افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک مہ ےن مت رپ فیح  یجیھ سج رطح رضحت ونح ہیلع االسلؾ افر اؿ ےک دعب وربمغیفں رپ فیح  یجیھ ۔روسؽ اہلل رپ زنفؽ فیح سک رطح رشفع 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      4    حس

یر :  راوی ، سٌیس ب٩ جب ہ ئظ ًا بي  سٰی ب٩ ا ٣و  ، ہ ا٧ ًو ابو  ، اس٤ٌی١ سی ب٩   ٣و

ا ٨ََ ث أًی١َ  َحسَّ ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ٩ِ  ٣ُ ًَ  ٕ یِر َب یُس ب٩ُِ ُج ٌٔ ا َس ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ َة  ائَٔظ ًَ ٔي  وَسی ب٩ُِ أَب ا ٣ُ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ََة  ٧ َوا ًَ ُو  ٧ٔا أَب بََر ٢َ أَِخ ا َٗ

إض  بَّ ًَ ٔ  اب٩ِٔ  ٔط َح١َ ب ٌِ َٔت ََک ٟ ٧ ٔ َٟٔشا ٔط َِ ب َي َِل ترَُِحِّ ال ٌَ َت  ٔ ِؤٟط َٗ ا فٔي  ٨ُِض٤َ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٥َ َر َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٢ُ اهَّللٔ َػل ُسو َاَ٪ َر ک  ٢َ ا َٗ

 َ ٧َ أ َٓ ٤َا  ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ اب٩ُِ   ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ تَِیط َٔ َط  َُ یرَُِحِّ ا  َّ٤ َاَ٪ ٣ٔ ک ّة َو ٔطسَّ ٔی١ٔ  ز ٨َِّ اٟت أُٟخ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٢ُ ُي َرُسو ٤َا کَاَ٪  َٛ َک  َٟ ُض٤َا  ُٛ ا أَُِحِّ



 

 

 َ٠ ًَ َّي اهَّللُ  َػل إض اهَّللٔ  بَّ ًَ اب٩َِ  ُِت  َی َرأ ا  ٤َ َٛ ا  ٤َ ُض ُٛ َا أَُِحِّ ٧َ یْس أ ٌٔ َس  ٢َ ا َٗ ٤َا َو ُض ُٛ ٥َ یرَُِحِّ َس٠َّ ٔ َو ط ََ  ِی رَِحَّ َٓ ٤َا  ُض ُٛ یرَُِحِّ ا  ُض٤ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر

ُط  ٌَ ٤ِ ٨َا َج ٠َِي ًَ ٔ إٔ٪َّ  ٔط َح١َ ب ٌِ َٔت ٧ََک ٟ ا ٔ َٟٔش َِ بٔط الَي َِل ترَُِحِّ ٌَ ُ َت اهَّلل ٧َِز٢ََ  أ َٓ  ٔ ط تَِی َٔ إٔذَا َط َٓ َُظ  أ ََ َوَتِْقَ َر َػِس َک  َٟ طُ  ٌُ ا٢َ َج٤ِ َٗ ٧َطُ  آ ُْقِ َو

٨َا أَِ٪  ٠َِي ًَ ا٧َطُ ث٥َُّ إٔ٪َّ  ٨َا بََی ٠َِي ًَ َِنٔؼِت ث٥َُّ إٔ٪َّ  طُ َوأ َٟ  ٍِ ٔ ٤ ِسَت ا َٓ ا٢َ  َٗ آ٧َطُ  ٍِ ُْقِ ٔ ب اتَّ َٓ َاُظ  أ٧ِ اهَّللُ  َْقَ َّي  َػل  ٔ و٢ُ اهَّلل َرُس َاَ٪  ک َٓ أَُظ  َتِْقَ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َس٠َّ  ًَ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ أَُظ  َْقَ ٔی١ُ  بِر َٙ ٔج ا٧َِل٠َ ا  إَٔذ َٓ  ٍَ ٤َ ِسَت ٔی١ُ ا بِر ُظ ٔج ا َٔذا أََت َٔک إ َذٟ َس  ٌِ أَظُ َب َْقَ ٤َا  َٛ  ٥َ 

ل ہب )دلج ای
خ 
ع

 

لی

د رک ےنیل ےک ےئل ومیس  ن اامسلیع، اوبوعاہن، ومٰیس  ن ایب اعہشئ، دیعس  ن ریبج اہلل اعتیل ےک وقؽ ال رحتک ہب شلکن 

اینپ زابؿ وک ہن الہےیئ( ےک قلعتم رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک آرآؿ ارتےت 

فتق آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تخس تنحم ااھٹےت ےھت، ہلمجنم اؿ ےک اکی ہی اھت ہک آپ اےنپ دفونں وہٹن الہےت ےھت، 

سابس ےن رفامای ہک ںیم اؿ دفونں وک الہات وہں، سج رطح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الہےت ےھت افر دیعس ےن ایبؿ ایک  رضحت ا ن

ہک ںیم )دفونں وہٹن( الہات وہں سج رطح رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک شبنج دےتی وہےئ داھکی،انچہچن اےنپ دفونں 

یل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ ہک ا  دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آرآؿ وک دلج )اید( رکےن ےئلیک اینپ وہٹن الہ رک داھکےئ،انچہچن اہلل اعت

زابؿ وک ہن الہؤ، اس اک عمج رکان افر ڑپاھان امہر  ذہم ےہ، رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک آرآؿ اک اہمتر  ہنیس 

، رھپ  ب مہ اس وک ڑپھ ںیل وت اس ےک ڑپےنھ یک ریپفی رکف، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم عمج رکدانی افر اس وک اہمترا ڑپانھ

رفامےت ںیہ ینعی اس وک ونس افر پچ روہ، رھپ انیقی ااکس بلطم اھجمس دانی امہر  ذہم ےہ، رھپ البہبش ےری  ذہم ےہ ہک مت اس وک ڑپوھ، 

 ہیلع فملس رور  ے ےتنس، رھپ  ب ربجالیئ ہیلع االسلؾ  ےل اجےت، وت اس اس ےک دعب  ب ربجالیئ آپ ےک اپس آےت وت آپ یلص اہلل

 وک روسؽ اہلل ڑپےتھ ےھت سج رطح ربجالیئ ےن ڑپاھ اھت۔

 ومیس  ن الیعمس، اوبوعاہن، ومٰیس  ن ایب اعہشئ، دیعس  ن ریبج :  رافی

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

  

 فیح اک ایبؿ :   ابب

 دعب وربمغیفں رپ فیح  یجیھ ۔روسؽ اہلل رپ زنفؽ فیح سک رطح رشفع وہیئ، افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک مہ ےن مت رپ فیح  یجیھ سج رطح رضحت ونح ہیلع االسلؾ افر اؿ ےک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      5    حس



 

 

ی، ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل , حرضت  :  راوی ٤ٌ٣ز، زہز ی، برشب٩ ٣ح٤س، ًبساهَّلل یو٧ص و ص، زہز ًبس ا٪، ًبساهَّلل ، یو٧

ہ ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض   اب٩ 

٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ  ث ِزٔیِّ ح و َحسَّ ز ص اٟ  ٩ِ ًَ ُُص  یُو٧ َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبُس  ًَ بََر٧َا  ا٢َ أَِخ َٗ اُ٪  ِبَس ًَ ٨ََا  ث ا٢َ ٣ُ َحسَّ َٗ ٕس  َّ٤ اهَّللٔ  َح ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َحسَّ

٤َزْ  ٌِ ُو٧ُُص َو٣َ ٧َا ی بََر ا٢َ أَِخ ِزٔیِّ  َٗ ز ص اٟ  ٩ِ ًَ َوُظ  َاَ٪  ٧َِح ک ا٢َ  َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل نٔي ًُبَِیُس  بََر أَِخ

َس٠َّ  طٔ َو ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو ةٕ َر ِی٠َ َٟ ک١ُِّ  ٔي  ُظ ف ا َ٘ ی٠َِ َاَ٪  ٔی١ُ َوک بِر ُظ ٔج ا َ٘ َی٠ِ اَ٪ حٔیَن  ـَ َر٣َ ٔي  ُوُ٪ ف یَٜ ا  زُ ٣َ َو َاَ٪ أَِج ک ٔض َو ا َّ٨ اٟ َز   ٥َ أَِجَو

زِّ  اٟ  ٩ِ٣ٔ ٔ َدیِر ِٟ ٔا ُ ب َوز ٥َ أَِج َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو ََلَ َٓ آَ٪  ُْقِ ِٟ ا ُٔسطُ  ار ُیَس َٓ اَ٪  ـَ َر٣َ ٔح ٩ِ٣ٔ  زَِس٠َةٔ  ی ٤ُ ِٟ  ا

دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، رشب ن دمحم، دبعاہلل ویسن فرمعم، زرہی، دیبع اہلل  ن دبع اہلل, رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

رفاتی رکےت ںیہ، رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بس  ے زایدہ یخس ےھت افر اخص وطر رپ راضمؿ ںیم  ب ربجالیئ 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےتلم وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بس ولوگں  ے زایدہ یخس وہےت ےھت افر ربجالیئ آپ  ے آ

 راضمؿ یک رہ رات ںیم ےتلم افر آرآؿ اک دفر رکےت، یبن ہیلع االسلؾ الھبیئ اچنہپےن ںیم ڈنھٹی وہا  ے یھب زایدہ یخس ےھت۔

، زرہی، رشب ن دمحم، دبعاہلل ویسن فرمعم، زرہی، دیبع اہلل  ن دبعاہلل , رضحت ا ن سابس ریض اہلل دبع اؿ، دبعاہلل ، ویسن :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 فیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل اک وقؽ ہک مہ ےن مت رپ فیح  یجیھ سج رطح رضحت ونح ہیلع االسلؾ افر اؿ ےک دعب وربمغیفں رپ فیح  یجیھ ۔ روسؽ اہلل رپ زنفؽ فیح سک رطح رشفع وہیئ، افر

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      6    حس

ہ، اب٩ ٣شٌوز ر :  راوی ہزی، ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًتب ٍ، طٌیب، ز اٟامی٪ ، ح٥ٜ ب٩ ٧آ ٨ًہابو لٰي  تٌا اهَّلل   ضی 

 ٔ اهَّلل ٔي ًُبَِیُس  بََرن ا٢َ أَِخ َٗ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ُط َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٍٕ ٔ َآ ٧ ٥ُ ب٩ُِ  َٜ َح ِٟ ا  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث َة ب٩ِٔ َحسَّ َِب ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُت ًَ  ب٩ُِ 

بَرَُظ أَ٪َّ أَبَا إض أَِخ بَّ ًَ ٔ ب٩َِ  اهَّلل ِبَس  ًَ ٕ أَ٪َّ  وز ٌُ ُوا  ٣َِش َا٧ ِٕع َوک ی ُْقَ ٕب ٩ِ٣ٔ  ِٛ َر ٔ فٔي  ِیط َٟ ٔ َس١َ إ َِر ١َ أ ِٗ َٔز بََرُظ أَ٪َّ ص ٕب أَِخ اَ٪ ب٩َِ َِحِ َی ِٔ ُس



 

 

یَ  ِٔ ُس َا  ا أَب ازَّ ٓٔیَض ٥َ ٣َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل  ٢ُ َرُسو َاَ٪  ًٔی ک َّٟ ا  ٔ ة ٤ُسَّ ِٟ ا ٔي  ٔ ف أ٦ِ ٔاٟظَّ ّرا ب ا َ تَٔح أ َٓ یِٕع  ُْقَ اَر  َّٔ ُٛ ُظ َوص٥ُِ اَ٪ َو ِو َت

 ٥ُِٜ َی  ا٢َ أ َ٘ َٓ  ٔ َط ٧ ٤َا زُِج اَت ًَ َز اص٥ُِ َو ًَ ٔ ث٥َُّ َز و٦ ز  اٟ ُئ  ٤َا ُط ًَُو َٟ ِو ٔ َوَح ط اص٥ُِ فٔي ٣َِح٠ٔٔش ًَ َس َٓ َئ  ا ٔی٠َٔی ی بٔإ ٔذ َّٟ ا اٟزَُّج١ٔ  ا  َٔضَذ ا ب ُب َنَشّب َِْقَ أ

ُضُ  ب َِْقَ َا أ ٠ُِت أ٧َ ُ٘ َٓ اَ٪  َی ِٔ ُس ا٢َ أَبُو  َ٘ َٓ َٔيیٌّ  ٧ َُّط  ز٥ًُُِ أ٧َ ا٢َ َی َٗ ٔ ث٥َُّ  ٔظ ِضز ٨َِٔس َه ٠ُوص٥ُِ ً ٌَ اِج َٓ َُط  اب ا أَِػَح ُو ب َْقِّ ِّی َو ى ُظ ٣ٔ ٧ُو ا٢َ أَِز َ٘ َٓ ا  ّب َنَش  ٥ِ

حَ  ِٟ ا ِوَِل  َٟ  ٔ اهَّلل َو َٓ بُوُظ  ذِّ َٜ َٓ َىٔی  َذب َٛ إِٔ٪  َٓ اٟزَُّج١ٔ  ٩ِ َصَذا  ًَ ا  ائ١ْٔ َصَذ َس يي  ٔن ُض٥ِ إ َٟ  ١ِ ُٗ  ٔ ٧ٔط ٤َا ََٔرُِج ٟ ًَ ا  ٔزُو َیأِث ُئ ٩ِ٣ٔ أَِ٪  ا ٔذبّا َی َٛ َيَّ  ل

 َٗ َنَشٕب  ذُو  ا  ٨َ َُو ٓٔي ٠ُِت ص ُٗ  ٥ُِٜ ُُط ٓٔی َنَشب  َٕ ِی َٛ  ٢َ ا َٗ ُط أَِ٪  ٨ِ ًَ ىٔی  َٟ َ َسأ ا  ٢َ ٣َ َاَ٪ أَوَّ ُط ث٥َُّ ک ٨ِ ًَ ُِت  َذب َٜ ِو٢َ َل َ٘ ِٟ ا ا  ٢َ صََذ ا َٗ َض١ِ  َٓ  ٢َ ا

 ٩ِ٣ٔ ٣َ ٔ ٔط آبَائ َاَ٪ ٩ِ٣ٔ  ک َض١ِ  َٓ  ٢َ ا َٗ ُت َِل  ٠ِ ُٗ ُط  ِب٠َ َٗ م   َٗ ٥ُِٜ أََحْس  ٨ِ ُؤص٥ُِ ٣ٔ ا َٔ ٌَ ُؿ ُظ أ٦َِ  َو ٌُ ٔ ب اتَّ أض  ا٨َّٟ  ُٖ ا َِْشَ أ َٓ ا٢َ  َٗ ُت َِل  ٠ِ ُٗ ٕٔک  ٠

َس  ُض٥ِ  ٨ِ زَِتس  أََحْس ٣ٔ َی َض١ِ  َٓ  ٢َ ا َٗ ٔیُسوَ٪  ز َی ُت ب١َِ  ٠ِ ُٗ وَ٪  ُؼ ُ٘ ی٨َِ ٔیُسوَ٪ أ٦َِ  ز ََی ٢َ أ ا َٗ ُؤص٥ُِ  ا َٔ ٌَ ُؿ ُت ب١َِ  ٠ِ َس أَِ٪ ُٗ ٌِ ٔ َب ٔط ی٨ ّة ٟٔٔس َل ِد

٠ُِت َِل  ُٗ  ٔ ط ُت َِل َو یَِسُخ١َ ٓٔی ٠ِ ُٗ ٔسُر  ِِ َض١ِ َي َٓ ا٢َ  َٗ ُت َِل  ٠ِ ُٗ ا٢َ  َٗ ا  ٢َ ٣َ و ُ٘ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ ٔذٔب  َٜ ٔاِل َُط ب و٧ ض٤ُٔ ُت٥ِ َتتَّ ٨ِ ُٛ َض١ِ  َٓ ا٢َ  ٧َِح٩ُ َٗ

 ٔ ظ ُ َصٔذ َیِر ا ُ ّئ َطِی ا  َض ُِزخ١ُٔ ٓٔی ْة أ ٤َٔ ک٠َ ِّی  ى ٜٔ ٤ُِ ٥ِ ت َٟ ٢َ َو ا َٗ ا  َض ا١ًْٔ ٓٔی َٓ َُو  ا ص ٔی ٣َ ٧َِسر ٕ َِل  ة ٔي ٣ُسَّ ُط ف ٨ِ ُظ  ٣ٔ ٤ُو اَت٠ُِت َٗ َض١ِ  َٓ  ٢َ ا َٗ ٔة  ٤َٔ ک٠َ ِٟ ا

ا٢ُ  ٨ََ٧ ا َو َّ٨ ٢ُ ٣ٔ ٨ََا ا٢ْ ی ٔسَح ُط  ٨َ ٨َا َوبَِي ٨َ ُب بَِي رَِحِ ِٟ ا ٠ُِت  ُٗ َّاُظ  ٥ُِٜ إٔی اُل َٔت َاَ٪ ٗ ک  َٕ ِی َٜ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ُت َن ٠ِ ٠ُِت ُٗ ُٗ  ٥ِ ُٛ ُ ز یَأ٣ُِ ا  اَذ ٢َ ٣َ ا َٗ ٨ِطُ  ٣ٔ 

رِشٔ  ُت َ َوِحَسُظ َوَِل  اهَّلل بُُسوا  ًِ ا  ٢ُ و ُ٘ ٔة َي ٠َ اٟؼِّ ٖٔ َو ا َٔ ٌَ ِٟ ا ٚٔ َو ِس اٟؼِّ ٔ َو ًَلة ٔاٟؼَّ ٧َُا ب َیأ٣ُِز ٥ِ َو ُٛ ُؤ آبَا و٢ُ  ُ٘ ا ٣َا َي و ُٛ ُ ز اِت ا َو َطِیّئ  ٔ ا بٔط و ُٛ

ُث  ٌَ ُِب ُس١ُ ت ز  اٟ َٔک  َذٟ َٛ َنَشٕب َو ذُو   ٥ُِٜ َُّط ٓٔی ٧َ َت أ َذَْکِ َٓ  ٔ ٔط َنَشب  ٩ِ ًَ َک  ُت ِٟ َ ُط َسأ َٟ  ١ِ ُٗ أ٪  ٤َ َّرُِج َ ا٢َ ٠ٟٔ َ٘ َٓ َٗ ٔب  َضا  فٔي َنَش ِو٣ٔ

 َٗ  ٢َ ِو َ٘ ِٟ ا ا٢َ َصَذا  َٗ َاَ٪ أََحْس  ِو ک َٟ ٠ُِت  ُٗ َت أَِ٪ َِل  َْکِ َذ َٓ ِو٢َ  َ٘ ِٟ ا ا  ٥ُِٜ صََذ ا٢َ أََحْس ٨ِ٣ٔ َٗ ُتَک َص١ِ  ِٟ َ َسأ ٔسی َو َیأَِت ٠ُِت َرُج١ْ  ُ٘ َٟ ِب٠َطُ 

َت أَِ٪  َْکِ َذ َٓ ٕٔک  ٩ِ٣ٔ ٠٣َ ٔ ٔط َائ آب َاَ٪ ٩ِ٣ٔ  ک ُتَک َص١ِ  ِٟ َ َسأ ِب٠َطُ َو َٗ ِو٢ٕ ٗٔی١َ  َ٘ ٔ ٠ُِت  ب ُٗ ٕٔک  ٩ِ٣ٔ ٠٣َ ٔ ٔط َائ آب َاَ٪ ٩ِ٣ٔ  ک ِو  ٠َ َٓ ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ َِل 

ُتَک  ِٟ َ ٔ َوَسأ ط َک أَبٔی ُب ٠ِ٣ُ ِل٠ُ َی ٥ِ  َرُج١ْ  َٟ َُّط  ُٖ أ٧َ ِس أرَِعٔ َ٘ َٓ َت أَِ٪ َِل  َْکِ َذ َٓ  ٢َ ا َٗ ا  ٢َ ٣َ و ُ٘ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ ٔذٔب  َٜ َُط بٔاِل ٧ و ض٤ُٔ ُت٥ِ َتتَّ ٨ِ ُٛ َص١ِ 

َي  ل ًَ ٔذَب  َٜ اِل َر  ٩ُِٜ َٟٔیَذ ائَضُ َی َٔ ٌَ ُؿ َت أَ٪َّ  َْکِ َذ َٓ ُؤص٥ُِ  ا َٔ ٌَ ُؿ ُظ أ٦َِ  و ٌُ َب اتَّ ٔض  ا َّ٨ اٟ  ُٖ ا َِْشَ َک أ ُت ِٟ َ َسأ اهَّللٔ َو َي  ل ًَ َِٜٔذَب  ٔض َوی ا ٥ِ ا٨َّٟ

َٔک  َذٟ َٛ ٔیُسوَ٪ َو ز َی َُّض٥ِ  ٧َ َت أ َْکِ َذ َٓ ُؼوَ٪  ُ٘ ی٨َِ ٔیُسوَ٪ أ٦َِ  ز ََی ُتَک أ ِٟ َ َسأ ُس١ٔ َو ز  اٟ  َُ ا وُظ َوص٥ُِ أَِتَب ٌُ َب ُتَک أ٣َِ اتَّ ِٟ َ َسأ َّی یَت٥َّٔ َو أ٪ َحً ٤َ ِْلٔی ا  ُ ز

أُٟم بَ  ٔیَن تَُد اُ٪ ح ٤َ ِْلٔی ا َٔک  َذٟ َٛ َت أَِ٪ َِل َو َذَْکِ َٓ  ٔ ط یَِسُخ١َ ٓٔی َس أَِ٪  ٌِ ٔ َب ٨ٔط ی َسِدَلّة ٟٔٔس زَِتس  أََحْس  ََی ُتَک أ ِٟ َ َسأ ٠ُوَب َو ُ٘ ِٟ ا ُتطُ  اَط َظ

ُس  ز  اٟ َٔک  َذٟ َٛ َت أَِ٪ َِل َو َْکِ َذ َٓ ُر  ٔس ِِ اهَّلَل َوَِل َص١ِ َي ا  بُُسو ٌِ ٥ِ أَِ٪ َت ُٛ ُ ز َیأ٣ُِ َُّط  ٧َ َت أ َْکِ َذ َٓ  ٥ِ ُٛ ُ ز َیأ٣ُِ ا  َک ب٤َٔ ُت ِٟ َ َسأ ُر َو ٔس ِِ َت ١ُ َِل 

إِٔ٪  َٓ  ٖٔ ا َٔ ٌَ ِٟ ا ٚٔ َو ِس اٟؼِّ ٔ َو ًَلة ٔاٟؼَّ ٥ِ ب ُٛ ُ ز َیأ٣ُِ َأ٪ َو ِْلَِوث ٔ ا َزة َٔبا ً ٩ِ ًَ  ٥ِ ُٛ ا ٨ََِض ا َوی ّئ َطِی  ٔ ٔط ا ب و ُٛ رِشٔ ٢ُ حَ  ُت و ُ٘ َت ا  َاَ٪ ٣َ ُٔک ک ٠٤ِ َشَی َٓ ا  ًّ٘

رْٔد  َّطُ َخا ٧َ ٥ُ٠َ أ ًِ َ ٨ُِت أ ُٛ ِس  َٗ یِٔن َو اَت َسمَيَّ َص َٗ  ٍَ ٔؿ ِو ِو  ٣َ َٟ ائَطُ َو َ٘ ٔ ُت ٟ ٤ِ َتَحظَّ َٟ  ٔ ِیط َٟ ٔ يي أَِخ٠ُُؽ إ َن ٥ُ٠َ أ ًِ َ يي أ ٠َِو أَن َٓ  ٥ُِٜ ٨ِ َّطُ ٣ٔ ٩ِ أَُه٩  أ٧َ ُٛ َ ٥ِ أ َٟ َو



 

 

 ًَ َز ٔ ث٥َُّ  ط َس٣َِی َٗ  ٩ِ ًَ َش٠ُِت  َِ َٟ ُظ  ٨َِٔس ُت ً ٨ِ ُٛ ٔ َث بٔط ٌَ ی َب ٔذ َّٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ ُسو أب َر َت ٜٔ ٔ ک٠َِيیِّ  ا ب اٟ ٔة  زِٔحَی  ٍَ َي  ٣َ ٔل إ

ٔوی٥ُ  ًَ ُط  ٌَ َٓ َس َٓ ی  َُِّصَ ٔوی٥ٔ ب ی ًَ َُِّصَ ِبسٔ  ب ًَ ٕس  َّ٤ اٟزَّحٔی٥ٔ ٩ِ٣ٔ ٣َُح  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ اهَّللٔ  ٔ بِٔش٥ٔ  ط ا ٓٔی إَٔذ َٓ َُظ  أ َْقَ َٓ  ١َ ِٗ َٔز َي ص ٔل ٔلَي  إ ٔ إ ؤٟط ُس َر اهَّللٔ َو

َِس  ٔ أ ًَل٦ ِٔس اِْل ٔة  َی ا ًَ ََ بٔٔس َِزًُو يي أ ٔن إ َٓ ُس  ٌِ ا َب ی أ٣ََّ ُضَس ِٟ ا  ٍَ َب اتَّ َي ٩ِ٣َ  ل ًَ ًَل٦ْ  ٔ َس و٦ ز  اٟ ٔوی٥ٔ  ًَ  ١َ ِٗ َٔز ََ ص َز َٔک اهَّللُ أَِج َتِش٥ِ٠َ یُِؤت  ٥ِٔ٠

یَرٔئش  ِٟ ا َک إٔث٥َِ  ٠َِی ًَ إٔ٪َّ  َٓ ِیَت  َّٟ َو إِٔ٪ َت َٓ یِٔن  َت زَّ اهَّللَ ٣َ بَُس إِٔلَّ  ٌِ ٥ُِٜ أَِ٪ َِل َن ٨َ ٨َ٨َا َوبَِي إئ بَِي ک٤َٔ٠َٕة َسَو ٔلَي  ِوا إ َٟ ا ٌَ أب َت َت ٜٔ اِل یَا أَص١َِ  یَن َو  یِّ

ضَ  اِط ا  وُٟو ُ٘ َٓ ِوا  َّٟ َو إِٔ٪ َت َٓ زُؤ٪ اهَّللٔ  َابّا ٩ِ٣ٔ  َِرب ا أ ـّ ٌِ ٨َا َب ـُ ٌِ دَٔذ َب یَتَّ َطِیّئا َوَِل   ٔ ََ بٔط نرُِشٔ َ َوَِل  ُو ُسوا بٔأ ا٢َ أَب َٗ َّا ٣ُِش٤ُٔ٠وَ٪  ٧

َدُب  اٟؼَّ ُظ  ٨َِٔس ثَُر ً َٛ أب  َت ٜٔ اِل َٔة  ائ ْٔقَ  ٩ِ٣ٔ َ ْ ََفَ ا٢َ َو َٗ ا  ٢َ ٣َ ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ اَ٪  َی ِٔ بٔي  ُس َِػَحا ْٔل ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ ا  ِج٨َ اُت َوأُِْخٔ َِػَو اِْل ٔت  ٌَ َٔ َت ِر ا َٓ

َّطُ  ٧ٔ َة إ ِبَظ َٛ َبٔي  ُ اب٩ِٔ أ ِس أ٣ََٔز أ٣َِز َ٘ َٟ ٨َا  ِج ٔیَن أُِْخٔ لَيَّ  ح ًَ  ُ اهَّلل َِزَخ١َ  َّی أ ً ُ َح َضز َسَیِو َّطُ  ٧َ ٨ّٔا أ وٗ ُت ٣ُ ِٟ ٔ ٤َا ز َٓ َِػََفٔ  ِْل َىٔی ا ُٔک ب طُ ٠٣َ ُٓ ا َیَد

 ١َ ِٗ َٔز ُث أَ٪َّ ص یَُحسِّ  ٔ أ٦ِ اٟظَّ ی  اَر َنَؼ َي  ل ًَ  َّٕ ُ٘ ُس  ١َ ِٗ َٔز َئ َوص ا ٔی٠َٔی ُٔب إ َػاح رٔ  اكُو َّ٨ اٟ اب٩ُِ  َاَ٪  ک ًَل٦َ َو ِْلِٔس ٔی٠ٔیَ ا ٔس٦َ إ َٗ ٔیَن  اَئ  ح

َاَ٪  ک ٔ َو ُور اك ا٨َّٟ اب٩ُِ  ا٢َ  َٗ َا َصَیأَِتَک  ٧ ٨َََِکِ ِست ا ِس  َٗ  ٔ تٔط َٗ رٔ ا ََل ُف ب ٌِ ٢َ َب ا َ٘ َٓ ٔص  ِٔ َّ٨ اٟ َث  ا َخبٔی َِو٣ّ َبَح ی َِػ ٔي أ ُ ف ز ُو ٨َِ ّئ ی َّا ز ١ُ َح ِٗ َٔز  ص

  ٨ اٟ ٔي  زُِت ف ََو ٔیَن ٧ َة ح ِی٠َ ا٠َّٟ ُِت  َی يي َرأ ٔن ُظ إ و َسأَُٟ ٔیَن  ُض٥ِ ح َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ُحو٦  ٨ ٔ اٟ ُن ٩ِ٣ٔ َصٔذظ
ٔ

َ َت یَِد  ٩ِ٤َ َٓ َز  َض ِس َه َٗ أ٪  َٔت د ِٟ ا َٔک  ٠٣َ ٔ و٦ ُح

 ِ٘ َی َٓ َک  ٜٔ ی٩ٔٔ ٠ِ٣ُ ا َي ٣ََس ٔل ِب إ ُت ِٛ َطأ٧ُُِض٥ِ َوا َک  َّ٨ َّ٤ٔ یُض ًَل  َٓ زُ  و ُض َی ِٟ ا ُن إِٔلَّ 
ٔ

َ َیِدَت َص  ِی َٟ ا  ُو اٟ َٗ ٔة  ِْل٣َُّ بَِي٨َا ا َٓ  ٔ ز و ُض َی ِٟ ض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ا ا ٩ِ٣َ ٓٔی ُو ُت٠

 ٔ زٔص لَي أ٣َِ ًَ ٔ َوَس٠َّ ص٥ُِ  ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس  ٔ بَر ٩ِ َخ ًَ  ُ بٔر یُِد اَ٪  َُشَّ ٔ ٠٣َُٔک  َس١َ بٔط َِر ١ُ بَٔزُج١ٕ أ ِٗ َٔز ُتَٔي ص بَرَُظ ٥ِ أ َتِد ِس ا ا َّ٤ ٠َ َٓ  ٥َ

َّطُ  ٧َ ُظ أ ُو ث َحسَّ َٓ  ٔ ط ِی َٟ ٔ ا إ زُو َو ٨َ َٓ َُو أ٦َِ َِل  ْن ص
ٔ

َ َت ا أ٣َُِد زُو ُِو ا٧ َٓ ا  بُو ذَِص ٢َ ا ا َٗ  ١ُ ِٗ َٔز ُوَ٪  ص ٨ٔ َیِدتَت ٢َ ص٥ُِ  ا َ٘ َٓ َزٔب  ٌَ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ُط  َٟ َ َسأ ْن َو
ٔ

َ َت ٣ُِد

َؤ  ٧ َاَ٪  ک َة َو ٔزُو٣َٔی طُ ب َٟ احٕٔب  ٔلَي َػ ١ُ إ ِٗ َٔز َتَب ص َٛ َز ث٥َُّ  ِس َهَض َٗ ةٔ  ِْل٣َُّ ا  ٔ ظ ُک َصٔذ ١ُ َصَذا ٠ِ٣ُ ِٗ َٔز ا٢َ ص َ٘ ٔلَي َٓ ١ُ إ ِٗ َٔز َر ص َسا ٥ٔ٠ِ َو ٌٔ ِٟ ا ٔي  ُظ ف یَر

 ٔ ز٦ِٔ ح َی  ٥ِ٠َ َٓ ٤َِٔؽ  َس٠َّ ح ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ؤد  َي ُْخُ ل ًَ  ١َ ِٗ َٔز َرأَِی ص  ُٙ ٔ آ َُو ٔ ی ٔبٔط َػاح اْب ٩ِ٣ٔ  َٔت اُظ ٛ َّی أََت ً ٧َٔيیٌّ ٤َِؽ َح َّطُ  ٧َ ٥َ َوأ

 ُ ِت ث َ٘ ِّ٠ ُِ َٓ ا  ابَٔض َِو َز بٔأَب ٤َِؽ ث٥َُّ أ٣ََ ُط بٔحٔ َٟ  ٕ ة ِسََکَ َز ٔي  ٔ ف و٦ ز  اٟ ٔئ  ٤َا َو ٌُ ٔ ٟ ١ُ ِٗ َٔز َذَٔ٪ ص أ ٥ُِٜ فٔي َٓ ٔ ص١َِ َل و٦ ز  اٟ رَشَ  ٌِ َا ٣َ ٢َ ی ا َ٘ َٓ  ٍَ ٠ََّ اك  َّ٥

 َ ِْل ٔلَي ا ٔع إ َوِح ِٟ ا  ٔ ز ٤ُُ َة ح ا َحِیَؼ و اُػ َح َٓ ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ا  ا َصَذ و ٌُ ٔ اي تَُب َٓ  ٥ُُِٜ ٜ َُت ٠ِ٣ُ ب یَِث ِطسٔ َوأَِ٪  ز  اٟ ًَلحٔ َو َٔ ِٟ ِت ا َ٘ ِس ٠ُُِّ َٗ ا  َوَجُسوَص َٓ أب  َِو ب

تَ  َنَِفَ  ١ُ ِٗ َٔز َرأَی ص ا  َّ٤ ٠َ َٓ ٥ُِٜ َت ٔطسَّ ا  ُ بَٔض بٔر َت ا أَِخ ّٔ ٔ ن آ ًٔی  َٟ ا َ٘ ٠ُِت ٣َ ُٗ يي  ٔن ا٢َ إ َٗ َيَّ َو ل ًَ وص٥ُِ  ُرز   ٢َ ا َٗ أ٪  ٔی٤َ ِْل َیَٔص ٩ِ٣ٔ ا َي ُض٥ِ َوأ ل ًَ

 ١َ ِٗ َٔز َطأِٔ٪ ص آْٔخَ  َٔک  ذَٟ َاَ٪  ک َٓ ٨ِطُ  ًَ وا  َرُؿ طُ َو َٟ ا  َشَحُسو َٓ ُِت  َرأَی ِس  َ٘ َٓ  ٥ُِٜٔ ٔی٨ اظُ  ز َرَو  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ ُو ٢َ أب ا اَ٪  َٗ ِیَش َٛ ُٔح ب٩ُِ  اٟ َػ

ِزٔیِّ  ز ص اٟ  ٩ِ ًَ ْز  ٤َ ٌِ ُُص َو٣َ ُو٧ ی  َو

اوباامیلؿ ، مکح  ن انعف، بیعش، زرہی، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، ا ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک ا ن سابس 



 

 

ہ اس فتق آرشی ےک دنچ ےردارفں ںیم ےھٹیب  ے  نایؿ  ن رحب ےن ایبؿ ایک ہک رہلق ےن اؿ ےک اپس اکی صخش وک اجیھب )افر ف

وہےئ ےھت افر فہ ولگ اشؾ ںیم اترج یک تیثیح  ے ےئگ ےھت )ہی فاہعق اس زامےن ںیم وہا(  ب ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

فتق اایلی ںیم  ےن اوب نایؿ افر درگی یافر آرشی  ے اکی دحمفد دہع ایک اھت، رغض! بس آرشی رہلق ےک اپس آےئ، ہی ولگ اس

ےھت، وت رہلق ےن اؿ وک اےنپ اپس درابر ںیم بلط ایک، افر اس ےک رگد ےرداراؿ رفؾ )ےھٹیب وہےئ( ےھت، رھپ اؿ )بس آرویشیں( 

وک اس ےن )اےنپ آربی البای( اےنپ رتامجؿ وک بلط ایک آرویشیں  ے اخمبط وہ رک اہک ہک مت ںیم بس  ے زایدہ اس صخش اک آربی 

وج اےنپ آپ وک یبن اتہک ےہ؟ اوب نایؿ ےتہک ںیہ، ںیم ےن اہک ںیم اؿ بس  ے زایدہ اؿ اک آریبی رہتش دار وہں، ہی  ابسنل وکؿ ےہ،

نس رک رہلق ےن اہک ہک اوب نایؿ وک ےری  آربی رکدف افر اس ےک اسویھتں وک یھب اس ےک آربی روھک، افر اؿ وک اوب نایؿ یک سپ 

اؿ ولوگں  ے وہک ہک ںیم اوب نایؿ  ے اس صخش اک احؽ وپاتھچ وہں )وج اےنپ آپ وک یبن اتہک  تشپ ڑھکا رکدف، رھپ رتامجؿ  ے اہک ہک

ےہ ارگ ھجم  ے وھجٹ ایبؿ رک ، وت مت وفرا اس یک ذکتبی رکدانی )اوب نایؿ ےتہک ںیہ ہک( اہلل یک  مس ارگ ےھجم اس ابت یک ریغت ہن 

 وت انیقی ںیم آپ یک ةسن  طل ابںیت ایبؿ رکداتی، رغض بس  ے ےلہپ وج وہیت ہک ولگ ےری  افرپ وھجٹ وبےنل اک ازلاؾ اگلںیئ ےگ

رہلق ےن ھجم  ے وپاھچ، فہ ہی اھت ہک اس ےن اہک ہک اس اک بسن مت ولوگں ںیم شیک ےہ؟ ںیم ےن اہک فہ مہ ںیم ڑب  بسن فاےل ںیہ، 

 دوعی ایک ےہ؟ ںیم ےن اہک ںیہن )رھپ رہلق ےن( رھپ رہلق ےن اہک ہک ایک مت ںیم  ے یسک ےن اس  ے ےلہپ یھب اس ابت )وبنت( اک

اہک، ہک ایک اؿ ےک ابپ دادا ںیم وکیئ ابداشہ ذگرا ےہ؟ ںیم ےن اہک ںیہن )رھپ رہلق ےن( اہک ہک اےری ولگ اؿ یک ریپفی رک رےہ ںیہ ای 

ےتھ اجےت ںیہ ای ےتٹھگ اجےت ںیہ، ںیم ےن زمکفر؟ ںیم ےن اہک ںیہن، ہکلب زمکفر )رھپ( رہلق ےن وپاھچ آای اؿ ےک ریپفاکر )ویؾ ویفام( ڑب

اہک )مک ںیہن وہےت ہکلب( زایدہ وہےت اجےت ںیہ، رہلق ےن وپاھچ، آای اؿ ںیم  ے وکیئ صخش اؿ ےک دنی ںیم دالخ وہےن ےک دعب 

ہ الخیف دنی یک دشت ےک ابثع اس دنی  ے اخرج یھب وہاجات ےہ؟ ںیم ےن اہک ہک ںیہن )رھپ رہلق ےن( اہک ہک ایک فہ یھبک فدع

رکےت ںیہ؟ ںیم ےن اہک ںیہن افر اب مہ اؿ یک تلہم ںیم ںیہ مہ ںیہن اجےتن ہک فہ اس )تلہم ےک زامہن( ںیم ایک رکںی ےگ )فدعہ 

فملس الخیف ای اافیےئ دہع( ، اوب نایؿ ےتہک ںیہ ہک وساےئ اس ہملک ےک ےھجم افر وکیئ ومعق ہن الم ہک ںیم وکیئ ابت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 احالت ںیم دالخ رک داتی، رہلق ےن اہک آای مت ےن )یھبک( اس  ے گنج یک ےہ؟ ںیم ےن اہک تاں، وت وبال اہمتری گنج اؿ  ے یسیک ےک

ریتہ ےہ، ںیم ےن اہک ہک ڑلایئ امہر  افر اؿ ےک درایمؿ ڈفؽ )ےک لثم( ریتہ ےہ، ہک یھبک فہ مہ  ے ےل ےتیل ںیہ افر یھبک مہ اؿ 

مہ حتف اپےت ںیہ افر یھبک فہ( رہلق ےن وپاھچ ہک فہ مت وک ایک مکح دےتی ںیہ؟ ںیم ےن اہک ہک فہ ےتہک ںیہ رصػ   ے ےل ےتیل ںیہ )یھبک

اہلل یک سابدت رکف افر اس ےک اس ھ یسک وک رشکی ہن رکف افر رشک یک ابںیت وج اہمتر  ابپ دادا ایک رکےت ےھت وھچڑ دف، افر ںیمہ 

اگری افر ہلص ریمح اک مکح دےتی ںیہ اس ےک دعب رہلق ےن رتامجؿ  ے اہک ہک اوب نایؿ  ے ہہک امنز ڑپےنھ افر چس وبےنل افر رپزیہ

د  ہک ںیم ےن مت  ے اؿ اک بسن وپاھچ وت مت ےن ایبؿ ایک ہک فہ اہمتر  درایمؿ ںیم ا یل بسن فاےل ںیہ افر امتؾ وربمغی اینپ وقؾ ےک 



 

 

ر ںیم ےن مت  ے وپاھچ ہک آای ہی ابت )اینپ وبنت اک دوعی( مت ںیم  ے یسک بسن ںیم ایس رطح )اعیل بسن( وعبمث وہا رکےت ںیہ اف

 دفں افر ےن یھب ایک اھت، وت مت ےن ایبؿ ایک ہک ںیہن ںیم ےن )اےنپ دؽ ںیم( ھجمس ایل ہک ارگ ہی ابت اؿ  ے ےلہپ وکیئ ہہک اکچ وہ وت ںیم ہہک

 ےلہپ اہک اج اکچ ےہ افر ںیم ےن مت  ے وپاھچ ہک اؿ ےک ابپ دادا ںیم اگ ہک فہ اکی صخش ےہ وج اس وقؽ یک دیلقت رکےت ںیہ وج اؿ  ے

 ںیم وکیئ ابداشہ اھت، وت مت ےن ایبؿ ایک ہک ںیہن، سپ ںیم ےن )اےنپ دؽ ںیم( ھجمس ایل ہک اؿ ےک ابپ دادا ںیم  ے وکیئ ابداشہ وہا وہاگ، وت

ان اچےتہ ںیہ افر ںیم ےن مت  ے وپاھچ ہک آای اس  ے ےلہپ ہک اوہنں ہہک دفں اگ ہک فہ اکی صخش ںیہ وج اےنپ ابپ دادا اک کلم احلص رک

ےن ہی ابت یہک ےہ اؿ رپ یھبک وھجٹ یک تمہت اگلیئ یئگ ےہ، وت مت ےن اہک ہک ںیہن، سپ )اب( ںیم انیقی اجاتن وہں ہک )وکیئ صخش( ااسی 

ےن مت  ے وپاھچ ہک آای ڑب  ولوگں ےن اؿ یک ریپفی یک ںیہن وہ اتکس ہک ولوگں رپ وھجٹ ہن وبےل افر اہلل رپ وھجٹ وبےل افر ںیم 

ےہ ای زمکفر ولوگں ےن، وت مت ےن اہک ہک زمکفر ولوگں ےن اؿ یک ریپفی یک ےہ، )درالص( امتؾ وربمغیفں ےک ریپ فیہی ولگ )وہےت 

مت ےن ایبؿ ایک ہک فہ زایدہ وہےت رےہ( ںیہ افر ںیم ےن مت  ے وپاھچ ہک اؿ ےک ریپف زایدہ وہےت اجےت ںیہ ای مک وہےت اجےت ںیہ، وت 

اجےت ںیہ )درتقیقح( اامیؿ اک امکؽ وک ےنچنہپ کت یہی احؽ وہات ےہ افر ںیم ےن مت  ے وپاھچ ہک ایک وکیئ صخش اس ےک دعب اؿ ےک 

یک یہی دنی ںیم دالخ وہاجےئ اؿ ےک دنی  ے انوخش وہ رک )دنی  ے( رھپ یھب اجات ےہ؟ وت مت ےن ایبؿ ایک ہک ںیہن افر اامیؿ 

وصرت ےہ،  ب ہک اس یک اشبتش دولں ںیم ھٹیب اجےئ، افر ںیم ےن مت  ے وپاھچ ہک آای فہ فدعہ الخیف رکےت ںیہ وت مت ےن ایبؿ ایک 

ہک ںیہن )ابت ہی ےہ ہک( ایس رطح امتؾ وربمغی فدعہ الخیف ںیہن رکےت افر ںیم ےن مت  ے وپاھچ ہک فہ ںیہمت سک ابت اک مکح دےتی ںیہ 

ایبؿ ایک ہک فہ ںیہمت ہی مکح دےتی ںیہ ہک اہلل یک سابدت رکف افر اس ےک اس ھ یسک یک رشکی ہن رکف افر ںیہمت وتبں یک رپشتس وت مت ےن 

 ے عنم رکےت ںیہ افر ںیہمت امنز ڑپےنھ افر چس وبےنل افر رپزیہاگری اک مکح دےتی ںیہ، سپ ارگ اہمتری یہک وہیئ ابت چس ےہ وت 

یک ہگج ےک امکل وہ اجںیئ ےگ افر ےب کش ںیم )بتک اسہقب  ے( اجاتن اھت ہک فہ اظرہ وہےن فاےل  رقنعبی فہ ےری  اؿ دقومں

امتہؾ ںیہ، رگم ںیم ہی ہن اجاتن اھت ہک فہ مت ںیم  ے وہں ےگ، سپ ارگ ںیم اجاتن ہک اؿ کت چنہپ وکسں اگ، وت انیقی ںیم اؿ  ے ےنلم اک ڑبا ا

 ںیم اؿ ےک ریپفں وک دوھات، رھپ رہلق ےن روسؽ اہلل اک )دقمس( وج وج آپ یلص اہلل ہیلع رکات افر ارگ ںیم اؿ ےک اپس وہات وت انیقی

 فآہل فملس ےن دہیح یبلک ےک رمہاہ اےری  یری ےک اپس اجیھب اھت افر اےری  یری ےن اس وک رہلق ےک اپس جیھب دای اھت، وگنماای، افر اس وک

ابؿ رک  رکےن فاےل ےک انؾ  ے )ہی وج ےہ( اہلل ےک دنب  افر اس ےک وربمغیدمحم ڑپوھاای، وت اس ںیم ہی ومضمؿ اھت اہلل اہنتی رہم

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ  ے ابداشہ رفؾ یک رطػ، اس صخش رپ السؾ وہ وج دہاتی یک ریپفی رک ، اس ےک دعب فاحض وہ ہک 

اجؤ ےگ افر اہلل ںیہمت اہمترا دف انگ وثاب د  اگ ارگ مت )ےریی ںیم مت وک االسؾ یک رطػ البات وہں، االسؾ الؤ ےگ وت )رہقایہل(  ے چب 

دوعت  ے( ہنم ریھپف ےگ وت البہبش مت رپ )اہمتری( امتؾ رتیع )ےک اامیؿ ہن الےن( اک انگہ وہاگ افر ا  الہ اتکب اکی ایسی ابت یک 

وسا یسک یک دنبیگ ہن رکںی افر اس ےک اس ھ رطػ آؤ وج امہر  افر اہمتر  درایمؿ ںیم رتشمک ےہ ینعی ہی ہک مہ افر مت ادا ےک 



 

 

یسک وک رشکی ہن انبںیئ افر ہن مہ ںیم  ے وکیئ یسک وک ادا ےک وسا رپفرداگر انبےئ، ادا رفامات ےہ ہک رھپ ارگ الہ اتکب اس  ے ارعاض 

 ہک  ب رہلق ےن وج ھچک اہک رکںی وت مت ہہک داین ہک اس ابت ےک وگاہ روہ ہک مہ ادا یک ااطتع رکےن فاےل ںیہ، اوب نایؿ ےتہک ںیہ

 ےئگ، 

ئ

ہہک اکچ افر )آاکپ( وج ڑپےنھ  ے افرغ وہا وت اس ےک تاں وشر زایدہ وہا، آفازںی دنلب وہںیئ افر مہ ولگ )فتاں  ے( اکنؽ دی 

ایگ ہک اس  ے ینب ارفص وت ںیم ےن اےنپ اسویھتں  ے اہک ہک )دوت و وت( اوبہشبک ےک ےٹیب )دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( اک اکؾ ااسی ڑبھ 

)رفؾ( اک ابداشہ وخػ راتھک ےہ، سپ اس فتق  ے ےھجم ہشیمہ ےک ےئل اس اک نیقی وہایگ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضفر 

ں اک اغبل وہاجںیئ ےگ، اہیں کت ہک اہلل ےن ےھجم االسؾ ںیم دالخ رفامای افر ا ن انوطر اایلی اک احمک اھت افر رہلق اشؾ ےک رصناوین

ےردار اھت، ایبؿ ایک اجات ےہ ہک رہلق  ب اایلی ںیم آای وت اکی دؿ حبص وک تہب رپاشیؿ اخرطا ااھٹ، وت اس ےک ضعب وخاص ےن اہک ہک مہ 

)اس فتق( آپ یک احتل رخاب اپےت ںیہ؟ ا ن انوطر اتہک ےہ ہک رہلق اکنہ اھت، وجنؾ ںیم اہمرت راتھک اھت اس ےن اےنپ وخاص 

ےن وپاھچ، ہی اہک ہک ںیم ےن رات وک  ب وجنؾ ںیم رظن یک، وت داھکی ہک ہنتخ رکےن فاال ابداشہ اغبل وہایگ وت )دوت و   ے  ب ہک اوہنں

ہک( اس زامہن ےک ولوگں ںیم ہنتخ وکؿ رکات ےہ؟ ولوگں ےن اہک ہک وساےئ وہید ےک وکیئ ہنتخ ںیہن رکات، وس وہید یک رطػ  ے آپ 

 اجںیئ، سپ فہ ولگ اینپ  ادنہشی ہن رکںی افر اےنپ کلم ےک

ئ

ڑب  ڑب  رہشفں ںیم ھکل ےئجیھب ہک ےنتج وہید فتاں ںیہ بس لتق رکدی 

اس دتریب ںیم ےھت ہک رہلق ےک اپس اکی آدیم الای ایگ، ےسج اسغؿ ےک ابداشہ ےن اجیھب اھت، اس ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ؾ یک، وت اہک ہک اجؤ افر دوت و ہک فہ ہنتخ ےئک وہےئ ےہ ہک ںیہن، ولوگں ےن اس وک یک ربخ ایبؿ یک،  ب رہلق ےن اس  ے ہی ربخ ولعم

داھکی وت ایبؿ ایک ہک فہ ےنتخ ےئک وہےئ ںیہ، افر رہلق ےن اس  ے رعب اک احؽ وپاھچ، وت اس ےن اہک ہک فہ ہنتخ رکےت ںیہ، بت رہلق 

وگں اک ابداشہ ےہ، وج رفؾ رپ اغبل آےئ اگ، رھپ رہلق ےن اےنپ دفتس وک ےن اہک ہک یہی )یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( اس زامہن ےک ول

 رفہیم )ہی احؽ( ھکل رک اجیھب افر فہ ملع )وجنؾ( ںیم ایس اک مہ اپہی اھت افر )ہی ھکل رک( رہلق صمح یک رطػ الچ ایگ، رھپ صمح  ے ابرہ

 رکص  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک  رور ےک ابر  ںیم ںیہن اجےن اپای ہک اس ےک دفتس اک وج )اےکس وجاب ںیم( آایگ فہ یھب یبن

رہلق یک راےئ یک وماتقف رکات اھت افر ہی )اس ےن اھکل اھت( ہک فہ یبن ںیہ اس ےک دعب رہلق ےن ےرداراؿ رفؾ وک اےنپ لحم ںیم وج 

ےئگ افر رہلق )اےنپ رھگ  ے( ابرہ آای وت اہک صمح ںیم اھت، بلط ایک افر مکح دای ہک لحم ےک درفاز  دنب رک ےئل اجںیئ وت فہ دنب رک دےیئ 

ہک ا  رفؾ فاول ایک دہاتی افر اکایمیب ںیم )ھچک ہصح( اہمترا یھب ےہ افر )ںیہمت( ہی وظنمر ےہ ہک اہمتری تنطلس اقمئ رےہ )ارگ ااسی 

رطػ اھب ےگ، وت وکاڑفں وک دنب اپای اچےتہ وہ( وت اس یبن یک تعیب رک ول، وت )اےکس ےتنس یہ( فہ ولگ فیشح دگوھں یک رطح درفازفں یک 

ابآلرخ  ب رہلق ےن اس درےج اؿ یک رفنت دیھکی افر )اؿ ےک( اامیؿ الےن  ے امویس وہایگ، وت وبال ہک اؿ ولوگں وک ےری  اپس 

فہ ےھجم ولعمؾ  فاسپ الؤ ) ب فہ آےئ وت اؿ  ے( اہک ںیم ےن ہی ابت ایھب وج یہک وت اس  ے اہمتر  دنی یک وبضمیط اک ااحتمؿ انیل اھت

وہیئگ بت ولوگں ےن ا ے دجسہ ایک افر اس  ے وخش وہ ےئگ، رہلق یک آرخی احتل یہی ریہ اوبدبع اہلل اتہک ےہ ہک اس دحثی وک 



 

 

 )بیعش ےک العفہ( اصحل  ن شیکؿ افر ویسن افر رمعم ےن )یھب( زرہی  ے رفاتی ایک ےہ۔

 اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، ا ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوباامیلؿ ، مکح  ن انعف، بیعش، زرہی، دیبع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ : ابب

 ...اراشد وبنی ےہ ہک االسؾ یک اینبد اپچن زیچفں رپ ےہ افر اامیؿ وقؽ فلعف دفونں وک اہک

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

د اقمامت رپ رفامای ےہ اتہک اامیؿ اراشد وبنی ےہ ہک االسؾ یک اینبد اپچن زیچفں رپ ےہ افر اامیؿ وقؽ فلعف دفونں وک اہک اجات ےہ افر مک فشیب وہات ےہ، اہلل اعتیل ےن دعتم

اہلل اعتیل دہاتی ایہتف ولوگں یک دہاتی وک ڑباھ داتی ےہ، افر وج ولگ دہاتی ایہتف ںیہ فاولں ےک اامیؿ رپ اامیؿ ڑبھ اجںیئ، افر مہ ےن اؿ ولوگں یک دہاتی زایدہ رک دی، افر 

فربرت اک اراشد )ےہ( مت ںیم  ے وکؿ  اؿ یک دہاتی اہلل اعتیل ےن زایدہ رک دی، افر اںیہن اؿ اک وقتی انعتی رک دای، افر اتہک اامیدنارفں اک اامیؿ ڑبھ اجےئ افر اہلل زبرگ

 ؿ وک ڑباھ د ، سپ وج ولگ اامیؿ فاےل ںیہ اؿ اک اامیؿ اہلل اعتیل ےن ڑباھ دایےہ، افر اہلل اعتیل اک وقؽ ےہ ہک اؿ وک ڈرافےہ ہک وج اس اامی

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      7    حس

ہ ب٩ خاٟس، اب٩ ٤ًز :  راوی ابي سٔیا٪، ًَک٣ ہ ب٩  سی، ح٨و٠  ًبیس اهَّلل ب٩ ٣و

 َ٨َ ث ٤َُ َحسَّ اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ ٣ََة ب٩ِٔ َخأٟٕس  َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ اَ٪  َی ِٔ ُس َو٠َُة ب٩ُِ أَبٔي  ٨ِ ٧َا َح بََر ا٢َ أَِخ َٗ ٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی  اهَّلل و٢ُ اهَّللٔ  زَ ا ًُبَِیُس  ُس ٢َ َر ا َٗ  ٢َ ا َٗ

َط إِٔلَّ  َٟ ٔ ٔ أَِ٪ َِل إ َضاَزة ٤ِٕص َط لَي َخ ًَ ًَل٦ُ  ِٔس ِْل ُىَٔی ا ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  أئ  َػل َت ٔ َوإٔی ًَلة اٟؼَّ  ٔ ا٦ َٗ ٔ ٔ َوإ اهَّلل ُسو٢ُ  َر ا  ّس ُ َوأَ٪َّ ٣َُح٤َّ اهَّلل

اَ٪  ـَ َر٣َ ِو٦ٔ  َحخِّ َوَػ ِٟ ا ٔ َو َاة َّک ز  اٟ

رصق دیبع اہلل  ن ومیس، ہلظنح  ن ایب  نایؿ، رکعہم  ن اخدل، ا ن رمعےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای االسؾ )اک 

ں( رپ انبای ایگ ےہ، اس ابت یک اہشدت دانی ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن ےہ افر ہی ہک دمحم اہلل ےک روسؽ ںیہ، امنز ڑپانھ، اپچن وتسون



 

 

 زوکۃ دانی، جح رکان، راضمؿ ےک رفز  رانھک۔

 دیبع اہلل  ن ومیس، ہلظنح  ن ایب  نایؿ، رکعہم  ن اخدل، ا ن رمع :  رافی

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

  

 ...اؿ اومر اک ایبؿ وج اامیؿ ںیم دالخ ںیہ، اہلل اعتیل اک اراشد ہک ہی یکین ںیہن ےہ ہک

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 رہچفں وک رشمؼ افر رغمب یک رطػ ریھپف، ہکلب یکین فہ ےہ وج ادا رپ اامیؿ الےئ اؿ اومر اک ایبؿ وج اامیؿ ںیم دالخ ںیہ، اہلل اعتیل اک اراشد ہک ہی یکین ںیہن ےہ ہک مت اےنپ

ووؿ کت )افر( انیقی اامیدنار اکایمب وہں ےگ اآلۃی
ق

 

می
ل

 ا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      8    حس

لٰي ًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س جٌفي، ابوًا٣ز ً٘سی، س٠امی٪ ب٩ بًل٢، ًبساهَّلل :  راوی تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ح،  ٟ ابوػا  ، ر زی٨ا  ب٩ 

ہ ٨ً 

 ٪ُ ا ُس٠َامِیَ ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ی   ٔس َ٘ ٌَ ِٟ ا  ٕ ز ا٣ٔ ًَ ٨ََا أَبُو  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔي   ف ٌِ ُح ِٟ ا ٕس  َّ٤ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٨َارٕ َحسَّ زٔی ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٢ٕ  ب٩ُِ بًَٔل

 ُ َبٔي ص ٩ِ أ ًَ أٟٕح  َػ َبٔي  ٩ِ أ َبْة ًَ ٌِ ُط َحَیاُئ  ِٟ ا َبّة َو ٌِ ُط وَ٪  ٔست  ٍْ َو ـِ ٔ اُ٪ ب ٤َ ِْلٔی ا  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٩ِ٣ٔ  َزیَِزَة 

ا٪ٔ  ٔی٤َ ِْل  ا

رکص  یلص اہلل ہیلع دبع اہلل  ن دمحم یفعج، اوباعرم دقعی، امیلسؿ  ن البؽ، دبعاہلل  ن دانیر، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن 

فآہل فملس  ے لقن رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اامیؿ یک اسھٹ  ے ھچک افرپ اشںیخ ںیہ، افر ایح )یھب( اامیؿ 

 یک اشوخں ںیم  ے اکی اشخ ےہ۔

 ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل  ن دمحم یفعج، اوباعرم دقعی، امیلسؿ  ن البؽ، دبعاہلل  ن دانیر، اوباصحل :  رافی

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



 

 

  

 ...املسمؿ فہ ےہ سج یک زابؿ افر تا ھ  ے املسمؿ ظوفحظ رںیہ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ فہ ےہ سج یک زابؿ افر تا ھ  ے املسمؿ ظوفحظ رںیہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      9    حس

، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو :  راوی ابي اٟشَفواس٤ٌی١ طٌيی ہ، ًبساهَّلل ب٩  ابي ایاض، طٌب  آز٦ ب٩ 

أًی١َ  ٤َ ََفٔ َوإِٔس اٟشَّ ٔي  ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ أَب ًَ  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ُط ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َإض  َبٔي إٔی َز٦ُ ب٩ُِ أ ٨ََا آ ث زٕو َحسَّ ٤ِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ

 ُ٤ ِٟ ا ٔ َو ظ یَسٔ ٔ َو ٧ٔط ا وَ٪ ٩ِ٣ٔ َٟٔش ٤ُِش٤ُٔ٠ ِٟ ا ٤ُِش٥ُٔ٠ ٩ِ٣َ َس٥َٔ٠  ِٟ ا ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ٔ ٨ِطُ ًَ ًَ  ُ اهَّلل ي  ََ َ ٧ َز ٣َا  ُ ٩ِ٣َ َصَح أجز َض

 ٢َ ا َٗ اهَّللٔ َو ِبس  ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ ُ اُوز َز ا  ٨ََ ث َة َحسَّ َٔی او ٌَ ٔ  اب٩ُِ أَبٔي أَبُو ٣ُ اهَّلل ِبَس  ًَ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ  ٕ ز ا٣ٔ ًَ  ٩ِ ًَ ٨ِٕٔس  ٔيیِّ  ص َّ٨ اٟ  ٩ٔ ًَ ُث  یَُحسِّ زٕو  ٤ِ ًَ اب٩َِ 

ئ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ ز ا٣ٔ ًَ  ٩ِ ًَ َز  اُو ٩ِ َز ًَ َي  ل ًِ َ ِْل ا ِبُس  ًَ ا٢َ  َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٥َ َػل َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  یِّ 

آدؾ  ن ایب اایس، ہبعش، دبعاہلل  ن ایب ارفسل ف الیعمس یبعش، دبعاہلل  ن رمعف یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے لقن رکےت ںیہ ہک آپ 

اپںیئ، افر )وپرا( اہمرج فہ ےہ وج اؿ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )اکپ( املسمؿ فہ ےہ سج یک زابؿ افر تا ھ  ے املسمؿ اذیاء ہن 

زیچفں وک وھچڑ د ، نج یک اہلل ےن اممتعن رفامیئ ےہ، اخبری ےن اہک ہک اوباعمفہی ےن ربفاتی داؤد، اعرم، دبعاہلل ، یبن رکص  یلص 

 ہل فملس  ے رفاتی ایک۔اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایک افر دبعاال یل ےن ربفاتی داؤد، اعرم، دبعاہلل ، یبن یلص اہلل ہیلع فآ

 آدؾ  ن ایب اایس، ہبعش، دبعاہلل  ن ایب ارفسلفالیعمس یبعش، دبعاہلل  ن رمعف :  رافی

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

  

 ...وکؿ اس االسؾ الضف ےہ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےہوکؿ اس االسؾ الضف 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      10    حس

٣وسی :  راوی بي بززہ، ابوبززہ، ابو شی، یحٌی ب٩ سٌیس، ابوبززہ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ا  سٌیس ب٩ یحٌی ب٩ سٌیس ْق

 َٗ ٨ََا أَبٔي  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔشی   ُْقَ ِٟ ا ْل٣َُؤی   ا یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩ِٔ  یَِح یُس ب٩ُِ  ٌٔ َس ٨ََا  ث ٔي َحسَّ َب ٩ِ أ ًَ َزَة  ُزِ ٔي ب ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ أَب ًَ َِزَة ب٩ُِ  ُو بُز ٨ََا أَب ث ا٢َ َحسَّ

وَ٪ ٩ِ٣ٔ  ٤ُٔ ٤ُِش٠ ِٟ ا َس٥َٔ٠   ٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ  ١ُ ـَ ِٓ َ ٔ أ ِٔسًَل٦ اِْل ٔ أَی   اهَّلل و٢َ  َرُس یَا  ا  ُو اٟ َٗ ا٢َ  َٗ َبٔي ٣ُوَسی  ٩ِ أ ًَ َزَة  ُزِ ٔ ب یَٔسظ ٔ َو ٧ٔط   َٟٔشا

  ن دیعس، اوبربدہ  ن دبعاہلل  ن ایب ربدہ، اوبربدہ، اوبومیس ےتہک ںیہ ہک )اکی رمہبت( احصہب ےن دیعس  ن ییحی  ن دیعس آریش، ییحی

رعض ایک ای روسؽ اہلل وکؿ اس االسؾ الضف ےہ؟ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس صخش اک االسؾ سج یک زابؿ  ے 

 املسمؿ اذیاء ہن اپںیئ۔

  دیعس آریش، ییحی  ن دیعس، اوبربدہ  ن دبعاہلل  ن ایب ربدہ، اوبربدہ، اوبومیسدیعس  ن ییحی  ن :  رافی

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

  

 ...اھکان الھکان یھب االسؾ ےہ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اھکان الھکان یھب االسؾ ےہ

یث                               ٢ج٠س او  :  ج٠س      11    حس

اٟدیر، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو :  راوی  ٤ًزو ب٩ خاٟس، ٟیث، یزیس، ابو

زٕو ٤ِ ًَ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ یِر َد ِٟ ا َبٔي  ٩ِ أ ًَ ٔیَس  َز ٩ِ ی ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ أٟٕس  زُو ب٩ُِ َخ ٤ِ ًَ ٨ََا  ث َسأ٢ََ  َحسَّ َرُجًّل  ُس  أَ٪َّ  ٔ َر َّي  ِو ٢َ اهَّلل َػل

َت َو٣َ  ِٓ لَي ٩ِ٣َ رَعَ ًَ ًَل٦َ  اٟشَّ  ُ أ َتِْقَ ا٦َ َو ٌَ لَّ اٟ  ٥ُ ٌٔ ُِل ا٢َ ت َٗ یِْر  ٔ َخ ِٔسًَل٦ اِْل ٥َ أَی   َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ِٖ اهَّللُ  ٔ ز ٌِ َت  ٥ِ َٟ  ٩ِ 



 

 

 فآہل فملس  ے وپاھچ ہک سک  مس رمعف  ن اخدل، ثیل، سیدی، اوباریخل، دبعاہلل  ن رمعف ےتہک ںیہ ہک اکی صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ف۔اک االسؾ رتہب ےہ؟ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اھکان الھکؤ سج وک اجےتن وہ افر سج وک ہن اجےتن وہ )بس وک( السؾ رک

 رمعف  ن اخدل، ثیل، سیدی، اوباریخل، دبعاہلل  ن رمعف :  رافی

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

  

 ...اےنپ اھبیئ ےک ےئل فیہ ابت اچانہ وج اےنپ ےئل اچےہ اامیؿ ںیم دالخ ےہ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اےنپ اھبیئ ےک ےئل فیہ ابت اچانہ وج اےنپ ےئل اچےہ اامیؿ ںیم دالخ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      12    حس

، ا٧ص :  راوی ہ، ٗتازہ ز، یحٌی، طٌب  ٣شس

ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ٔ ًَ ٧ََٕص  ٩ِ أ ًَ َزَة  َتا َٗ  ٩ِ ًَ َة  َب ٌِ ٩ِ ُط ًَ ٌَی  َیِح ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٩ِ  َحسَّ ًَ َزةُ  َتا َٗ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥ٔ ِّ٠ ٌَ ٤ُ ِٟ ا یِٕن  ٩ِ حَُش ًَ َو

اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٧ََٕص  ٔ أ ٔشط ِٔ ٨َٔ ب  ٟ ا یُٔح ٣َ ٔ ْٔلَخٔیط بَّ  یُٔح َّی  ً ٥ِ َح ُٛ یُِؤ٩ُ٣ٔ أََحُس ا٢َ َِل  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

یئ دسمد، ییحی، ہبعش، اتقدہ، اسن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے لقن رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم  ے وک

  ن اتکس،  ب کت ہک اےنپ اھبیئ املسمؿ ےک ےئل فیہ ہن اچےہ وج اےنپ ےئل اچاتہ ےہ۔صخش اس فتق کت )اک ل( ومنم ںیہن 

 دسمد، ییحی، ہبعش، اتقدہ، اسن :  رافی

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

  

 ...اک اکی زجف ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے تبحم رانھک اامیؿ



 

 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے تبحم رانھک اامیؿ اک اکی زجف ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      13    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، ارعد  ، ز ٟز٧ا  ا ابو ب،  ٟامی٪، طٌی ا  ابو 

 ُ ا أَب ٨ََ ث َِزةَ َحسَّ ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ٩ِ ا ًَ  ٔ ز َا ٧ِّ ز اٟ ا أَبُو  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْب  ِی ٌَ ا ُط ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا طٔ  و  ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو َر أَ٪َّ 

 ٔ ط ِی َٟ ٔ وَ٪ أََحبَّ إ ُٛ َ َّی أ ٥ِ َحً ُٛ یُِؤ٩ُ٣ٔ أََحُس ٔ َِل  ظ ٔسی بَٔیٔس ِٔ َن ی  ٔذ َّٟ ا ٢َ َو ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ  َو ظ ٔس َٟ ٔ َوَو أٟٔسظ  ٩ِ٣ٔ َو

 اوب اامیلؿ، بیعش، اوبازلان د، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک

 کت ہک اس )اپک ذات( یک  مس سج ےک ہضبق ںیم ےریی اجؿ ےہ ہک مت ںیم  ے وکیئ صخش اس فتق کت اامیدنار ںیہن وہاتکس  ب

 ںیم اس ےک زندکی اس ےک ابپ افر ایکس افالد  ے زایدہ وبحمب ہن وہ اجؤں۔

 اوب اامیلؿ، بیعش، اوبازلان د، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ؿاامیؿ اک ایب :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے تبحم رانھک اامیؿ اک اکی زجف ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      14    حس

لٰي  :  راوی تٌا رضی اهَّلل  ص  ا٧  ، زہ ٗتا  ، ہ ، طٌب ایاض بي  ز٦ ب٩ ا آ  ، ص ا٧  ، ب ٌٟزیز ب٩ ػہی ا ًبس  ، ہ ٠ًی اب٩   ، ہی٥ ا ابز يٌ٘وب ب٩ 

ہ ٨ً 

 َ٨َ ث ٔيیِّ َحسَّ َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َٕص  ٧َ ٩ِ أ ًَ ٕب  َضِی ُػ ٔ ب٩ِٔ  ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ َة  اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اصٔی٥َ  َِز وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ ٥َ ا َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  



 

 

َٕص  ٩ِ أ٧َ ًَ َزَة  َتا َٗ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕض  ٔي إٔیَا َز٦ُ ب٩ُِ أَب ُ آ ٨ََا ث ا٢َ ح و َحسَّ َٗ ا٢َ  ٥َ َِل  َٗ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َر

یَن  ٌٔ أض أَِج٤َ َّ٨ اٟ ٔ َو ظ ٔس َٟ ٔ َوَو أٟٔسظ ٔ ٩ِ٣ٔ َو ط ِی َٟ ٔ بَّ إ وَ٪ أََح ُٛ َ َّی أ ٥ِ َحً ُٛ  یُِؤ٩ُ٣ٔ أََحُس

اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ  وقعیب  ن اربامیہ، ا ن ہیلع، دبعازعلسی  ن بیہص، اسن، آدؾ  ن ایب اایس، ہبعش، اتقدہ، اسن ریض

ہک یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم  ے وکیئ صخش ومنم ںیہن وہ اتکس  ب کت ہک ںیم اس ےک زندکی اس ےک فادل 

 افر ایکس افالد افر امتؾ ولوگں  ے زایدہ وبحمب ہن وہ اجؤں۔

 ، اسن، آدؾ  ن ایب اایس، ہبعش، اتقدہ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعوقعیب  ن اربامیہ، ا ن ہیلع، دبعازعلسی  ن بیہص :  رافی

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

  

 ...الحفت اامیؿ اک ایبؿ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 الحفت اامیؿ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      15    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ا٧ص   ، ہ ًٗلب ابو  ، ایوب  ، ہاب ث٘في ٟو ا ًبس  ، ثىی ٣  ٣ح٤س ب٩ 

 ٔ ٔي ٗ َب ٩ِ أ ًَ وُب  ا أَی  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔي   ف َ٘ اٟثَّ أب  َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َّی  ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٨َّ َحسَّ ٩ِ اٟ ًَ َٕص  ٩ِ أ٧َ ًَ ََة  َّي ًَلب َػل ٔيیِّ 

بَّ  ُط أََح َرُسوُٟ ُوَ٪ اهَّللُ َو یَٜ أ٪ أَِ٪  ٤َ ٔی ِْل ًَلَوَة ا ٔ َوَجَس َح ط ٩َّ ٓٔی ُٛ ًََلْث ٩ِ٣َ  ٢َ ث ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ بَّ اهَّللُ  یُٔح ا َوأَِ٪  َواص٤َُ ا ٔس َّ٤ ٣ٔ ٔ ط ِی َٟ ٔ  إ

ٔي ا َز ف و ٌُ َظ أَِ٪ َي ََِکَ طُ إِٔلَّ ِهَّلِل َوأَِ٪ ی ب  یُحٔ زَِئ َِل  ٤َ ِٟ ٔ ا ار َّ٨ اٟ َٖ فٔي  َذ ِ٘ ُظ أَِ٪ يُ ََِکَ ٤َا ی َٛ َُِٜفٔ   ِل

دمحم  ن ینثم، دبعاولتاب یفقث، اویب، اوبالقہب، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک 

اھٹمس )زمہ( اپےئ اگ، اہلل افر اس ےک روسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی نیت ابںیت سج یسک ںیم وہںیگن، فہ اامیؿ یک 

اس ےک زندکی امتؾ اموسا  ے زایدہ وبحمب وہں افر سج یسک  ے تبحم رک  وت رصػ اہلل یہ ےک ےئل رک  افر رفک ںیم فاسپ 



 

 

 اجےن وک ااسی ربا ےھجمس ےسیج آگ ںیم ڈاےل اجےن وک۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم  ن ینثم، دبعاولتاب یفقث، اویب، اوبالقہب، اسن  :  رافی

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

  

 ...ااصنر  ے تبحم رانھک اامیؿ یک اشنین ےہ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ااصنر  ے تبحم رانھک اامیؿ یک اشنین ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      16    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٣اٟ ص ب٩  ا٧  ، ر ی اهَّلل ب٩ جب ہ، ًبس ، طٌب ٟیس ٟو  ا  ابو

 ٢َ ا َٗ  ٕ بِر ٔ ب٩ِٔ َج ِبسٔ اهَّلل ًَ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ بََرنٔي  ا٢َ أَِخ َٗ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث ا٢َ َحسَّ َٗ َؤٟیسٔ  ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث ئ َحسَّ َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ أٟٕک  ٧َََص ب٩ِٔ ٣َ ُت أ ٌِ ٔ یِّ َس٤

 ٔ ار َِنَؼ ِْل ا ُف  ِِ ُ ٚٔ ب ا َٔ ِّ٨ اٟ ُة  َی آ رٔ َو َِنَؼا ِْل أ٪ حُب  ا ٤َ ِْلٔی ا ُة  َی آ ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

اوباول دیل، ہبعش، دبعاہلل  ن ریبج، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے )لقن رکےت ںیہ( ہک آپ 

 فآہل فملس ےن رفامای ااصنر  ے تبحم رکان اامیدنار وہےن یک اشنین ےہ افر ااصنر  ے د ینم رانھک انمقف وہےن یک العتم یلص اہلل ہیلع

 ےہ۔

 اوباول دیل، ہبعش، دبعاہلل  ن ریبج، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔



 

 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      17    حس

زریص، ًائذ اهَّلل ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ہزی، ابوا اٟامی٪، طٌیب، ز  ابو

امَیَ  ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪ٔ  ِ َزَة ب ا اهَّللٔ أَ٪َّ ًَُب ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ائُٔذ  ًَ یَص  رٔ ُو إِٔز َا أَب ٧ بََر ا٢َ أَِخ َٗ ٔیِّ  ز اٟز صِ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ُط ا  ٨ََ ث ٔت َحسَّ ا٣ٔ ٩َ اٟؼَّ

اهَّللُ َّي  َػل اهَّللٔ  و٢َ  ُس ٔة أَ٪َّ َر َب َ٘ ٌَ ِٟ ا َة  ِی٠َ َٟ أئ  َب َ٘  ٨ َُو أََحُس اٟ ا َوص ضَٔس بَِسّر َط َاَ٪  ک ابٔطٔ َو َِػَح َْة ٩ِ٣ٔ أ اب ُط ًَٔؼ َٟ ِو ٢َ َوَح ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  

٥ِ َوَِل  ُٛ َز ُوا أَِوَِل ُت٠ ِ٘ ُوا َوَِل َت ٧ِ ز ا َوَِل َت و ُٗ ِْسٔ َت ا َوَِل  َطِیّئ ٔاهَّللٔ  وا ب ُٛ رِشٔ ُت َي أَِ٪ َِل  ل ًَ نٔي  و ٌُ ٔ َاي ٥ُِٜ ب ی َیِٔس َُط بَیَِن أ ََرُو٧ ِٔ َت إ٪  ُِضَت ا بٔب ُو َتأِت

 ٔ َِرُج٠ َٔب َوأ وٗ ٌُ َٓ ا  َطِیّئ َٔک  َذٟ اَب ٩ِ٣ٔ  اهَّللٔ َو٩ِ٣َ أََػ َي  ل ًَ ُُظ  ز أَِج َٓ  ٥ُِٜ ٨ِ َي ٣ٔ ٩ِ٤َ َوف َٓ  ٕٖ زُو ٌِ ٔي ٣َ ا ف و َؼ ٌِ َت ُضَو  ٥ُِٜ َوَِل  َٓ ا  ٧َِی اٟس  ٔي  ف

 ًَ اَئ  ٔ إِٔ٪ َط اهَّلل ٔلَي  ُضَو إ َٓ  ُ اهَّلل َََرُظ  ّئا ث٥َُّ َس َطِی َٔک  َذٟ اَب ٩ِ٣ٔ  ََػ طُ َو٩ِ٣َ أ َٟ َرْة  ا َّٔ َذٟٔکَٛ َي  ل ًَ ُظ  ٨َا ٌِ َباَي َٓ َبطُ  َٗ ا ًَ َئ  َطا ٨ِطُ َوإِٔ٪  ًَ ا  َٔ 

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبادرسی، اعذئ اہلل  ن دبعاہلل ےن ایبؿ ایک ہک سابدہ  ن اصتم وج گنج دبر ںیم رشکی ےھت افر بش 

امای  ب ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ةقع ںیم اکی بیقن ےھت، ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس فتق رف

رگد احصہب یک اکی امجتع یھٹیب وہیئ یھت، ہک مت ولگ ھجم  ے اس ابت رپ تعیب رکف ہک اہلل ےک اس ھ یسک وک رشکی ہن رکان افر وچری 

مت )ددیہ ف داہتسن( انبؤ افر یسک ایھچ ابت ںیم  ہن رکان افر زان ہن رکان افر اینپ افالد وک لتق ہن رکان افر ہن ااسی اتہبؿ )یسک رپ( ابدنانھ سج وک

ادا افر روسؽ یک انرفامین ہن رکان سپ وج وکیئ مت ںیم  ے )اس دہع وک( وپرا رک  اگ، وت اس اک وثاب اہلل ےک ذہم ےہ افر وج وکیئ اؿ 

زسا اس اک یافرہ وہاجےئ یگ افر وج اؿ )ربی ابوتں( ںیم  ے یسک ںیم التبم وہاجےئ اگ افر داین ںیم اس یک زسا ا ے  ل اجےئ یگ وت ہی 

)ربی( ابوتں ںیم  ے یسک ںیم التبم وہاجےئ اگ افر اہلل اس وک داین ںیم وپدیشہ رےھک اگ وت فہ اہلل ےک وحاےل ےہ، ارگ اچےہ وت اس  ے 

فملس  ے اس  درذگر رکد  افر اچےہ وت ا ے ذعاب د  )سابدہ  ن اصتم ےتہک ںیہ ہک( بس ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 رشط رپ )تعیب رکیل( ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبادرسی، اعذئ اہلل  ن دبع اہلل :  رافی

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



 

 

  

 ...ونتفں  ے اھبانگ دنی داری ےہ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  داری ےہونتفں  ے اھبانگ دنی

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      18    حس

ٟزح٩٤،  :  راوی ہ، ًبساهَّلل ب٩ ًبسا ٟزح٩٤ ب٩ ابي ػٌؼٌ ٟزح٩٤ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًبس ا ہ، ٣اٟک، ًبسا ٣ش٤٠ ًبس اهَّلل ب٩ 

٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ی  ر  ابوسٌیس خس

 ٩ِ ٣َ ًَ َة  اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٩ِ أَبٔي َحسَّ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َة  ٌَ َؼ ٌِ َبٔي َػ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أ اٟزَِّح ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبٔس  ًَ زَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٕٔک  اٟ

یَِر ٣َا٢ٔ  ُوَ٪ َخ َٜ ٔطُک أَِ٪ ی ُو ٥َ ی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٧َ رٔیِّ أ ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ ٤ُِش٥ٔٔ٠ َس ِٟ َٕ  ا ٌَ َٔضا َط ٍُ ب َِب یَت  ٥ْ٨َ َُ

ََٔن  ٔٔ ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ ٔ ٔط ٨ ی ِْطٔ َئَف  بٔٔس َ٘ ِٟ ا  ٍَ ٔ اٗ َو ٢ٔ َو٣َ َٔبا ح ِٟ  ا

صعۃ، دبعاہلل  ن دبعارلنمح، اوبدیعس ادری ریض اہلل 
طع
دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، دبعارلنمح  ن دبعاہلل  ن دبع ارلنمح  ن ایب 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آربی ےہ ہک املسمؿ اک ااھچ امؽ رکبایں وہں یگ، نج وک ےل رک فہ  اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

ل دیماونں ںیم الچ اجےئ اتہک اےنپ دنی وک ونتفں  ے اچبےل۔
ی 

 

ی چ 

 اہپڑ یک وچویٹں افر 

صعۃ، دبعاہلل  ن :  رافی
طع
دبعارلنمح، اوبدیعس ادری  دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، دبعارلنمح  ن دبعاہلل  ن دبع ارلنمح  ن ایب 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک وقؽ ہک ںیم مت بس  ے زایدہ اہلل اعتیل وک اجؿ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اس رفامؿ یک فہج  ے  ہیلع فآہل فملس اک وقؽ ہک ںیم مت بس  ے زایدہ اہلل اعتیل وک اجاتن وہں افر اس ابت اک  توت ہک رعمتف دؽ اک لعف ےہ، اہلل اعتیل ےکروسؽ اہلل یلص اہلل

 ہک نکیل اہلل مت  ے اس اک ومذخاہ رک  اگ وج اہمتر  دولں ےن ایک وہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      19    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ظہ رضی  ئ ًا رضت  ، ح ظا٦ ہ  ، ًبسہ  ،  ٣ح٤س ب٩ سًل٦

ا  ٢ُ و َرُس َاَ٪  ک ِت  َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ  ُ ِبَسة ًَ َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ ًَل٦ ُس ب٩ُِ َس َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل هَّللٔ 

َٔذا أ٣ََ  ِس إ َٗ اهَّلَل  ٔ إٔ٪َّ  اهَّلل و٢َ  َرُس َا  َضیأِتَٔک ی َٛ ا  ِش٨َ َٟ َّا  ُوا إ٧ٔ اٟ َٗ وَ٪  ُ٘ ُٔلی ی ٤َٔا  ٢ٔ ب ٤َا ًِ َ ِْل َزص٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا ِبَٔک َزص٥ُِ أ٣ََ َذ٧  ٦َ ٩ِ٣ٔ سَّ َ٘ َت ا  َک ٣َ َٟ  َََُفَ 

 َ ٢ُ إٔ٪َّ أ و ُ٘ ٔ ث٥َُّ َي ٔط ض ٔي َوِج ُب ف ـَ َِ ِٟ ا  َٖ َز ٌِ َّی ُي ً ُب َح ـَ ِِ َی َٓ  َ
ا َتأَْخَّ ٥ُِٜ بٔاهَّللٔ أ٧ََاَو٣َ ٤َ ٠َ ًِ َ ٥ِ َوأ ُٛ ا َ٘  ِت

یتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب ولوگں وک اےسی اامعؽ  ےدمحم  ن السؾ، دبعہ، اشہؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

رعض ایک ای روسؽ اہلل مہ آپ یلص  اک مکح دےتی وج فہ )ہشیمہ( رکںیکس )سابدات اشہق یک رتبیغ یھبک اؿ وک ہن دےتی ےھت( احصہب ےن

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک لثم ںیہن ںیہ، ےب کش اہلل ےن آپ ےک اےلگ افر ےلھچپ انگہ اعمػ رکدےی ںیہ، اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع 

یلص اہلل  فآہل فملس بضغ انک وہےئ یتح ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچہ ابمرک  ے ہصغ )اک ارث( اظرہ وہےن اگل، رھپ آپ

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ںیم بس  ے زایدہ اہلل اعتیل اک اجےنن فاال ںیم وہں۔

 دمحم  ن السؾ، دبعہ، اشہؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...اامیؿ ںیم دالخ ےہ ہک رفک ںیم فاسپ اجےن وک ربا ےھجمس ےسیج )وکیئ( آگ یم ہی ابت یھب

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابت یھب اامیؿ ںیم دالخ ےہ ہک رفک ںیم فاسپ اجےن وک ربا ےھجمس ےسیج )وکیئ( آگ ںیم ڈاےل اجےن وک ربا اتھجمس ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      20    حس



 

 

ہ :  راوی ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا ص رضی  ا٧  ، زہ ٗتا  ، ہ ، طٌب ِحب  س٠امی٪ ب٩ 

٠َیِ  ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َٔص  ٩ِ أ٧َ ًَ َتاَزَة  َٗ  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ُط ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ٨ََا  ث ٩َّ َحسَّ ُٛ ا٢َ ثًََلْث ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط

ًَلَوَة  ٔ َوَجَس َح ط ُط إِٔلَّ ِهَّلِلٓٔی یُٔحب  ا َِل  ِبّس ًَ بَّ  ا َو٩ِ٣َ أََح َواص٤َُ ٔس ا  َّ٤٣ٔ ٔ ط ِی َٟ ٔ وُٟطُ أََحبَّ إ َرُس ُ َو اهَّلل َاَ٪  ک أ٪ ٩ِ٣َ  ٤َ ِْلٔی ُظ أَِ٪  ا یََِکَ َو٩ِ٣َ 

 ُ ُظ اهَّلل َذ َ٘ ِ أَِن َس إٔذ ٌِ َُِٜفٔ َب َز فٔي اِل و ٌُ ٔ  َي ار َّ٨ اٟ ٔي  ي ف ی٠َُِق ُظ أَِ٪  یََِکَ ا  ٤َ َٛ 

ب، ہبعش، اتقدہ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع امیلسؿ  ن رح

فآہل فملس ےن رفامای ہک سج یسک ںیم ہی نیت ابںیت وہں یگ فہ اامیؿ یک اھٹمس )زمہ( اپےئ اگ، فہ صخش سج ےک زندکی اہلل افر ااکس 

وہ افر فہ صخش وج یسک دنبہ  ے رصػ اہلل اعتیل ےک ےئل تبحم رک  افر فہ صخش وج اامیؿ بیصن وہےن  روسؽ امتؾ اموسا  ے وبحمب

 ےک دعب رفک اایتخر رکےن وک ااسی ربا ےھجمس ےسیج وکیئ آگ ںیم ڈاےل اجےن وک ربا اتھجمس ےہ۔

 امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، اتقدہ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...الہ اامیؿ اک اامعؽ ںیم اکی دفےر   ے زایدہ وہےن اک ایبؿ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 الہ اامیؿ اک اامعؽ ںیم اکی دفےر   ے زایدہ وہےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      21    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ی  ر ابوسٌیس خس  ، ني ٣از ، یحٌی  ني ٣از  ، ٤ًزو ب٩ یحٌی ک،  ٟ ٣ا  ،  اس٤ٌی١

دُ  ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس ٔي  ٩ِ أَب ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٔيِّ  ازٔن ٤َ ِٟ ا ٌَی  َیِح زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َىٔی ٣َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١ُ  ٤َ ا إِٔس ٨ََ ث ًَ َحسَّ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  یِّ َر رٔ ٩ِ ِس

 ُ٘ اَر ث٥َُّ َي َّ٨ اٟ رٔ  ا َّ٨ اٟ َة َوأَص١ُِ  َّ٨ َح ِٟ ٔة ا َح٨َّ ِٟ ا یَِسُخ١ُ أَص١ُِ   ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ُ اٟ ٢ُ اهَّلل وا و ُج ٠ِبٔطٔ  أَِْخٔ َٗ ٔي  کَاَ٪ ف  ٩ِ٣َ

ز   ِسَو ِس ا َٗ َضا  ٨ِ وَ٪ ٣ٔ ُج ُیِْخَ َٓ إ٪  ٔی٤َ َز٢ٕ ٩ِ٣ٔ إ ٕة ٩ِ٣ٔ َْخِ بَّ ا٢ُ َح َ٘ وَ٪ ٣ِٔث ُُت ٨ِب َي َٓ أْٟک  ٔ َطکَّ ٣َ اة َحَی ِٟ ا ا أَِو  َحَی ِٟ ا  ٔ ََضز ٧ ِوَ٪ فٔي  َ٘ ُی٠ِ َٓ وا 



 

 

 َ٨َ ث ٢َ ُوَصِیْب َحسَّ ا َٗ ٔیَّة  و َئ ٠ِ٣َُت ا ُد َػَِفَ ََّضا َتِْخُ َز أ٧َ ٥ِ َت َٟ َ ِی١ٔ أ ٧ٔٔب اٟشَّ ُة فٔي َجا ٔحبَّ ِٟ ا بُُت  ا َت٨ِ ٤َ َز٢ٕ ٩ِ٣ٔ َٛ ٢َ َْخِ ا َٗ ٔ َو اة َحَی ِٟ ا ْزو  ٤ِ ًَ ا 

 ٕ یِر  َخ

 ںیہ الیعمس، امکل، رمعف  ن ییحی، امزین، ییحی امزین، اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت

ہک آپ ےن رفامای ) ب( تنج فاےل تنج ںیم افر دفزخ فاےل دفزخ ںیم دالخ وہاجںیئ ےگ، اس ےک دعب اہلل اعتیل )رفوتشں( 

 ےک دؽ ںیم رایئ ےک داےن ےک ربارب )یھب( اامیؿ وہ، اس وک )دفزخ  ے( اکنؽ ول، سپ فہ دفزخ  ے اکنےل  ے رفامےئ اگ ہک سج

اجںیئ ےگ افر فہ )لج رک( ایسہ وہےکچ وہےگن، رھپ فہ رہن ایح، ای رہن ایحت ںیم ڈاؽ دےیئ اجںیئ ےگ، بت فہ رتفاتزہ وہاجںیئ ےگ، سج 

 ا ات ےہ، )ا  صخش( ایک وت ےن ںیہن داھکی ہک داہن شیک  زب وک لپ زردی املئ اتلک رطح داہن )رتفاتزیگ( ےک اس ھ اپین ےک اس ھ

 ےہ؟ اس دحثی ےک اکی رافی رمع ےن اینپ رفاتی ںیم  ظف ایح یک ہگج ایحت اک  ظف افر نم اامیؿ یک اجبےئ نم ریخ رفاتی ایک ےہ۔

  ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنعالیعمس، امکل، رمعف  ن ییحی، امزین، ییحی امزین، اوبدیعس :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 الہ اامیؿ اک اامعؽ ںیم اکی دفےر   ے زایدہ وہےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      22    حس

ری رضی  :  اویر ٕ، ابوسٌیس خس ٣ا٣ہ ب٩ سہ١ ب٩ ح٨ی ٟح، اب٩ طہا ب، ابوا ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ػا ٣ح٤س ب٩ ًبیس اهَّلل ، 

٨ًہ لٰي  تٌا  اهَّلل 

 ٔ ٩ِ أَب ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ أٟٕح  ٩ِ َػ ًَ ٕس  ٌِ َس اصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔبَِز ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث َة َحسَّ ا٣َ ِض١ٔ ب٩ِٔ ي أ٣َُ َس ب٩ِٔ 

 َ ا أ ٨َ ٥َ بَِي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ٢َ َر ا َٗ  ٢ُ و ُ٘ یَّ َي رٔ ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ َا َس ٍَ أَب ٔ ٤ َس َُّط  ٧َ ٕٕ أ ٨َِی وَ٪ حُ َزُؿ ٌِ َض ُي ا ا٨َّٟ ُِت  َی َرأ َائ٥ْٔ  ٧ َا  ٧

َضا ٣َ  یَّ َو٨ِ٣ٔ ٔس اٟث   ُّ یَِب٠ُ ا  ا ٣َ َض ٤ُْؽ ٨ِ٣ٔ ُٗ ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ َيَّ َو ل ُوا ًَ اٟ َٗ ُظ  ز  ٤ٔیْؽ یَُح َٗ  ٔ ط ٠َِی ًَ أب َو لَّ َد ِٟ ا ُ ب٩ُِ  ز ٤َ لَيَّ ًُ ًَ َق  َٔک َورُعٔ َذٟ ا زُوَ٪ 

ی٩َ  اٟسِّ  ٢َ ا َٗ ٢َ اهَّللٔ  ُسو َا َر َٔک ی ذَٟ َت  ِٟ ا أَوَّ ٤َ َٓ 



 

 

ہنع ےتہک ںیہ ہک  دمحم  ن دیبع اہلل ، اربامیہ  ن دعس، اصحل، ا ن اہش ب، اوباامہم  ن لہس  ن فینح، اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل

روسؽ اہلل ےن رفامای ہک ںیم وسےن یک احتل ںیم اھت ہک ںیم ےن ہی وخاب داھکی ہک ولگ ےری  اسےنم ک ش ےئک اجےت ںیہ افر اؿ 

)ےک دبؿ( رپ صیمق ےہ، ضعب یک صیمق وت رصػ اتسپونں یہ کت ںیہ افر ضعب اؿ  ے ےچین ںیہ افر رمع  ن اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

  آےگ ک ش ےئک ےئگ افر اؿ )ےک دبؿ( رپ وج صیمق ےہ )فہ اانت اچین( ےہ ہک فہ اس وک ےتچنیھک وہےئ ےتلچ ںیہ، احصہب ےن رعض یھب ےری

 ایک ہک ای روسؽ اہلل آپ ےن اس یک ایک ریبعت یل؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس یک ریبعت دنی ےہ۔

  ن دعس، اصحل، ا ن اہش ب، اوباامہم  ن لہس  ن فینح، اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم  ن دیبع اہلل ، اربامیہ  :  رافی

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

  

 ...ایح زجفاامیؿ ےہ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ایح زجفاامیؿ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      23    حس

، سا٥ٟ ب٩ ًبساهَّلل ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی ص، اب٩ طہاب ک ب٩ ا٧ ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

اهَّللٔ ِبٔس  ًَ ٩ِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ َٕص  ُٔک ب٩ُِ أ٧َ اٟ ٧َا ٣َ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ ٩ِ أَبٔیط ًَ اهَّللٔ     ٢َ ُسو َر أَ٪َّ 

ا و٢ُ  ُس ٢َ َر ا َ٘ َٓ أئ  َحَی ِٟ ا اُظ فٔي  ُى أََخ ٌٔ ٔ َوصَُو َي ار َِنَؼ ِْل ا َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ  لَي  ًَ ٥َ ٣َزَّ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ُط َػل ًِ َز  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ هَّلل

ا٪ٔ  ٔی٤َ اِْل اَئ ٩ِ٣ٔ  َحَی ِٟ ا إٔ٪َّ  َٓ 

 ن اسن، ا ن اہشب، اسمل  ن دبع اہلل، دبعاہلل  ن رمع ےتہک ںیہ یک یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )اکی دبع اہلل  ن ویفس، امکل 

رمہبت( یسک ااصنری احصیب ےک اپس  ے ذگر  افر )اؿ وک داھکی( ہک فہ اےنپ ےٹیب وک ایح ےک ابر  ںیم تحیصن رک رےہ ےھت، وت روسؽ 

  ہک )ایح ےک ابر  ںیم( اس وک )تحیصن رکان( وھچڑ دف اس ےئل ہک ایح اامیؿ ںیم  ے ےہ۔اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای



 

 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل  ن اسن، ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن رمع :  رافی

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

  

 ...اعتیل اک وقؽ ہک ارگ فہ وتہب رکںیل افر امنز ڑپےنھ ںیگل افر زوکۃ دںی وت اؿ ےک اہلل

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل اک وقؽ ہک ارگ فہ وتہب رکںیل افر امنز ڑپےنھ ںیگل افر زوکۃ دںی وت اؿ ےک )لتق( اک لمع رتک رکدف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      24    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ، ٣ح٤س ٗس ب٩  ، وا ہ ، طٌب رہ ٤ًا ِحمي ب٩  روح  ابو  ، ی ش٨س ٣ح٤س ٣ اهَّلل ب٩   ًبس 

٢َ َحسَّ  ا َٗ اَرَة  ٤َُ مٔي  ب٩ُِ ً رَِحَ ِٟ ا ٕح  َرِو ٨ََا أَبُو  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ی   ٨َسٔ ٤ُِش ِٟ ا ٕس  َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٩ِ َحسَّ ًَ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ٕس  ث َّ٤ اٗٔسٔ ب٩ِٔ ٣َُح َو

٢َ أ٣ُٔزُِت أَِ٪  ا َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ   ٩ِ ًَ ُث  یَُحسِّ ٔي  ُت أَب ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َضُسوا أَِ٪ َٗ َّی َيِظ ً اَض َح َّ٨ اٟ ات١َٔ  َٗ ُ أ

و٢ُ اهَّللٔ َويُ ُس ّسا َر َّ٤ اهَّللُ َوأَ٪َّ ٣َُح َط إِٔلَّ  َٟ ٔ ُض٥ِ إِٔلَّ َِل إ َٟ ا َو َُض٥ِ َوأ٣َِ ائ ز٣َٔ ِّی  ى وا ٣ٔ َؼ٤ُ ًَ َٔک  ذَٟ ا  ٠ُو ٌَ َٓ َٔذا  إ َٓ َاَة  َّک ز اٟ ُوا  یُِؤت ًَلَة َو اٟؼَّ وا  ٘ٔی٤ُ

 ٔ اهَّلل َي  ل ًَ ُُض٥ِ  اب ٔ َوحَٔش ًَل٦ ِْلِٔس ا  ِّٙ  بَٔح

 ےتہک ںیہ ہک روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع دبع اہلل  ن دمحم دنسمی، اوبرفح رحیم  ن امعرہ، ہبعش، فادق  ن دمحم، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

فآہل فملس ےن رفامای ےھجم ہی مکح دای ایگ ےہ ہک ںیم ولوگں  ے اس فتق کت گنج رکفں  ب کت ہک فہ اس ابت یک وگایہ ہن دےنی 

 ب ہی اکؾ رکےن ںیگل وت  ںیگل ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن افر ہی ہک دمحم اہلل ےک روسؽ ںیہ افر امنز ڑپےنھ ںیگل افر زوکۃ دںی، سپ

ھجم  ے اؿ ےک اجؿ فامؽ ظوفحظ وہاجںیئ ےگ، العفہ اس زسا ےک وج االسؾ ےن یسک رجؾ ںیم اؿ رپ رقمر رکدی ےہ، افر اؿ اک اسحب )ف 

 اتکب( اہلل ےک ذےم ےہ۔

 ٰیل ہنعدبع اہلل  ن دمحم دنسمی، اوبرفح رحیم  ن امعرہ، ہبعش، فادق  ن دمحم، ا ن رمع ریض اہلل اعت :  رافی

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



 

 

  

 ...ضعب اک وقؽ ےہ ہک اامیؿ لمع ےہ سج یک دلیل ہی آتی ےہ افر ہی تنج ےہ سج ےک مت فارث ب

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

افر ہی تنج ےہ سج ےک مت فارث انبےئ ےئگ وہ اس ےک وعض وج مت ایک رکےت ےھت افر دنچ الہ ملع ےن اہلل ضعب اک وقؽ ےہ ہک اامیؿ لمع ےہ سج یک دلیل ہی آتی ےہ 

ووؿ ےک ابر  ںیم اہک ےہ ہک اس  ے رماد ال اہل اال اہلل انہک ےہ افر اہلل اعتیل ےن
مل
ن ع

 م انیعمج امع اکون 

ہ

 

لی

ئ

ی
س

 

لی

رفامای ےہ ہک اس ےک لثم لمع رکےن  اعتیل ےک وقؽ وفرکب 

 ں وک لمع رکان اچےئہفاول

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      25    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ب،  شی ٣ ، سٌیس ب٩  اب٩ طہاب  ، اہی٥ ب٩ سٌس ابز  ، اس٤ٌی١ سٰی ب٩  ٣و  ، ص  اح٤س ب٩ یو٧

اَِل  َٗ أًی١َ  ِٔس٤َ وَسی ب٩ُِ إ َُص َو٣ُ یُو٧ ٤َُس ب٩ُِ  ا أَِح ٨ََ ث ٩ِٔ َحسَّ یٔس ب ٌٔ َس  ٩ِ ًَ إب  ٔطَض اب٩ُِ  ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕس  ٌِ َس َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔب ٨ََ ث َحسَّ

 َٓ  ١ُ ـَ ِٓ َ ١ٔ٤َ أ ٌَ ِٟ ا ئ١َٔ أَی   ٥َ ُس َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  ُس َِزَة أَ٪َّ َر ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔب  ٤َُشیَّ ِٟ ٔ ٗٔی١َ ث٥َُّ ا ٔط وٟ َرُس اْ٪ بٔاهَّللٔ َو ٔی٤َ ا٢َ إ َ٘ 

ْر  بِرُو خٌّ ٣َ ٢َ َح ا َٗ ا  اَذ اهَّللٔ ٗٔی١َ ث٥َُّ ٣َ َسبٔی١ٔ  ٔي  زُ ف َٔضا ح ِٟ ا  ٢َ ا َٗ َذا  ا ٣َ 

ادمح  ن ویسن، ومٰیس  ن اامسلیع، اربامیہ  ن دعس، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک 

اسن لمع الضف ےہ؟ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل افر اس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وپاھچ ایگ ہک وک

ہک اس ےک  ےک روسؽ رپ اامیؿ الان، اہک ایگ ہک رھپ وکاسن؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل یک راہ ںیم اہجد رکان، اہک ایگ

 امای ہک جح ربمفر )وبقمؽ جح( ۔دعب وکاسن؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

 ادمح  ن ویسن، ومٰیس  ن الیعمس، اربامیہ  ن دعس، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... ؾ ہن الای وہ، ہکلب )یسک ےک زربدیتس( املسمؿ رک ےنیلارگ )وکیئ صخش( دصؼ دؽ  ے االس



 

 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ومنم ںیہن ےہ( ویکہکن اہلل ارگ )وکیئ صخش( دصؼ دؽ  ے االسؾ ہن الای وہ، ہکلب )یسک ےک زربدیتس( املسمؿ رک ےنیل  ے ای لتق ےک وخػ  ے املسمؿ وہایگ وہ ) وت فہ صخش

ا  )مہ داہی یت رعب ےتہک ںیہ آانم ) مہ اامیؿ الےئ ا  یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ہہک دف ہک مت اامیؿ ںیہن الےئ )سپ آانم ہن وہک( نکیل  اعتیل اراشد رفامےت ںیہ ہک

 

ی
م
سل
ا

 ؽ االسؾ یہ ےہاالسؾ الےئ( وہک افر ارگ )وکیئ( چس چم االسؾ ےل آای وہ وت فہ ومنم ےہ ویکہکن اہلل اعتیل اک رفامؿ ےہ اہلل ےک زندکی دنی وبقم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      26    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٗاؾ  بي و ا ، سٌس ب٩  ؾ بي وٗا ا ٣زب٩ سٌس ب٩  ًا  ، ی ہز ب، ز ٟامی٪، طٌی ا  ابو 

 ٔ بََرن ا٢َ أَِخ َٗ زٔیِّ  اٟز صِ  ٩ِ ًَ ِیْب  ٌَ ُط َا  ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ و٢َ  ُس ٕس أَ٪َّ َر ٌِ َس  ٩ِ ًَ إؾ  َّٗ ٔي َو َب سٔ ب٩ِٔ أ ٌِ َس ُ ب٩ُِ  ا٣ٔز ًَ ي 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  َرُسو  ََ َََر َٓ ْٔص  اٟ ْس َج ٌِ ا َوَس َرصِّل َلی  ًِ َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َا  َػل ُت ی ٠ِ ُ٘ َٓ َيَّ  ٔل ُُض٥ِ إ ب َح ًِ َ َُو أ َرُجًّل ص

 ٢َ ُسو ٔ  َر ى َب ٠ََُ ًّل ث٥َُّ  ٠ٔی َٗ ت   َٜ َش َٓ ا  ٢َ أَِو ٣ُِش٤ّٔ٠ ا َ٘ َٓ ا  ٨ّ ُظ ٣ُِؤ٣ٔ ا َْلََر يي  ٔن اهَّللٔ إ َو َٓ ًَلٕ٪  ُٓ  ٩ِ ًَ َک  َٟ ا  ِسُت اهَّللٔ ٣َ ٌُ َٓ ُط  ٥ُ٠َ ٨ِ٣ٔ ًِ َ ا أ ی ٣َ

ا٢َ أَِو ٣ُِش  َ٘ َٓ ا  اُظ ٣ُِؤ٨ّ٣ٔ ََر يي َْل ٔن َواهَّللٔ إ َٓ ًَلٕ٪  ُٓ  ٩ِ ًَ َک  َٟ ٠ُِت ٣َا  ُ٘ َٓ ًٔی  َٟ ا َ٘ ٤َٔ ِسُت ٟ ٌُ َٓ ُط  ٥ُ٠َ ٨ِ٣ٔ ًِ َ ا أ ىٔی ٣َ ٠َََُب ًّل ث٥َُّ  ٠ٔی َٗ ت   َٜ َش َٓ ا  ٤ّٔ٠

 َُ زَُّج١َ َو اٟ ٔلی  ًِ ُ َْل يي  ٔن ُس إ ٌِ َس ٢َ یَا  ا َٗ ٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َز َر ا ًَ ًٔی َو َٟ ا َ٘ ٤َٔ طُ ٟ ُبَّ یَٜ َة أَِ٪  ٨ِطُ َخِظَی َيَّ ٣ٔ ٔل یِرُُظ أََحب  إ

ز صِزٔیِّ  اهَّللُ اٟ  ٩ِ ًَ ٔیِّ  ز اٟز صِ ٔي  اب٩ُِ أَخ ْز َو ٤َ ٌِ أْٟح َو٣َ َػ ٧ُُص َو یُو ُظ  َرَوا رٔ َو ا َّ٨ اٟ  فٔي 

اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، اعرم ن دعس  ن ایب فاقص، دعس  ن ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 افر دعس یھب فتاں ےھٹیب وہےئ ےھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اےسی صخش ہیلع فآہل فملس ےن ھچک ولوگں وک )امؽ( دای

ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک فہج ےہ ہک  وک وھچڑ دای )ںیہن دای( وج ےھجم بس  ے ااھچ ولعمؾ وہات اھت، وت ںیم ےن رعض

ںیم ا ے ومنم اتھجمس وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک )ومنم ےتھجمس آپ ےن الفں صخش  ے ارعاض ایک، اہلل یک  مس 

وہ؟( وت ںیم ےن وھتڑی دری وکست ایک، رھپ وج ھچک ےھجم اس صخش ےک ابر  ںیم ولعمؾ اھت اس ےن وبجمر رکدای افر ںیم ےن رھپ فیہ ابت 

، اہلل یک  مس! ںیم ا ے ومنم اجاتن وہں وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل یک، ینعی ہی اہک ہک ایک فہج ےہ ہک آپ ےن الفں صخش  ے ارعاض ایک

فملس ےن رفامای )ومنم اجےتن وہ( ای ملسم؟ رھپ ںیم ھچک دری پچ رتا، اس ےک دعب وج ھچک ںیم اس صخش ےک ابر  ںیم اجاتن اھت اس ےن 

 فآہل فملس ےن رھپ فیہ رفامای، ابآلرخ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ےھجم وبجمر رک دای افر ںیم ےن رھپ اینپ ابت یہک افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فملس ےن رفامای ہک ا  دعس! ںیم اکی صخش وک اس وخػ  ے ہک ںیہک )ااسی ہن وہ ہک ارگ اس وک ہن دای اجےئ وت فہ اکرف وہ اجےئ افر( اہلل 



 

 

 اس  ے زایدہ وبحمب وہات ےہ، اس وک ںیہن داتی اعتیل اس وک آگ ںیم ےروگنں ہن ڈاؽ د ، د  داتی وہں )احالہکن دفےرا صخش ےھجم

 (ویکہکن اس یک ةسن ااسی ایخؽ ںیہن وہات

 اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، اعرم ن دعس  ن ایب فاقص، دعس  ن ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...السؾ اک رفاج داین االسؾ ںیم دالخ ےہ افر امعر ےن اہک ہک نیت ابوتں وک سج صخش ےن مج

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

اینپ ذات ےک اقمےلب ںیم وک عمج رک ایل( السؾ اک رفاج داین االسؾ ںیم دالخ ےہ افر امعر ےن اہک ہک نیت ابوتں وک سج صخش ےن عمج رک ایل وت انیقی اس ےن اامیؿ )ےک امتؾ وبعشں 

 ااصنػ رکان افر امتؾ ولوگں وک )آانشوہں ای ریغ آانش( السؾ رکان افر گنت دیتس ےک فتق رخچ رکان

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      27    حس

٨ً :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًزو  ًبساهَّلل ب٩  ر،  ی ٟد ا ابو  ، بي حبیب ا ، یزیس ب٩  ث ٟی ہ،  يب  ہٗت

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ یِر َد ِٟ ا ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٕب  ٔي َحبٔی ٔیَس ب٩ِٔ أَب ز َی  ٩ِ ًَ ُث  ِی ا ا٠َّٟ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َبُة  تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ  ٢َ ُسو َر َسأ٢ََ  ًّل  َرُج زٕو أَ٪َّ  ٤ِ ًَ  

 ٌَ لَّ اٟ  ٥ُ ٌٔ ٢َ تُِل ا َٗ یِْر  ٔ َخ ًَل٦ ِٔس ِْل َی  ا ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ِٖ َػل ٔ ز ٌِ ٥ِ َت َٟ َت َو٩ِ٣َ  ِٓ لَي ٩ِ٣َ رَعَ ًَ ًَل٦َ  اٟشَّ  ُ أ َتِْقَ  ا٦َ َو

 ہبیتق، ثیل، سیدی  ن ایب بیبح، اوباریخل، دبعاہلل  ن رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ہل فملس ےن رفامای ہک ولوگں وک اھکان الھکؤ افر ےسج اجےتن وہ افر ےسج فآہل فملس  ے وپاھچ ہک وکؿ اس االسؾ رتہب ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآ

 ہن اجےتن وہ بس وک السؾ رکف۔

 ہبیتق، ثیل، سیدی  ن ایب بیبح، اوباریخل، دبعاہلل  ن رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ...وشرہ یک انرکشی اک ایبؿ افر )رفک ےک رمابت فلتخم ںیہ( اکی رفک دفےر  رفک  ے مک وہات

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  فملس  ے ےہاہلل ہیلع فآہلوشرہ یک انرکشی اک ایبؿ افر )رفک ےک رمابت فلتخم ںیہ( اکی رفک دفےر  رفک  ے مک وہات ےہ اس )ومضمؿ( ںیم اوب دیعس یک رفاتی یبن یلص 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      28    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ًباض  اب٩   ، ر شا ي ء ب٩  ًلا  ، اس٥٠ ، زیس ب٩  ک ٣اٟ  ، ش٤٠ہ ٣ اهَّلل ب٩   ًبس 

ئٔ  َلا ًَ  ٩ِ ًَ َِس٥َ٠َ  یِٔس ب٩ِٔ أ ٩ِ َز ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ َة  اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َّي  َحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕر  ا ب٩ِٔ َيَش

ا َٗ ٔاهَّللٔ  َ٪ ب َُِٜفِ ََی َ٪ ٗٔی١َ أ ََُِٜفِ اُئ ی َش ِّ٨ اٟ َٔضا  ُ أَص٠ِ ثَر ِٛ َ ا أ َٔذ إ َٓ َر  ا ا٨َّٟ ُت  ٔی ٥َ أُر َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اَ٪ اهَّللُ  ِْلِٔحَش َ٪ ا ََُِٜفِ یَر َوی ٔظ ٌَ ِٟ ا  ٪َ ََُِٜفِ ٢َ ی

٨َِت  ِو أَِحَش م  َٟ َٗ ا  یِّر َک َخ َیُِت ٨ِ٣ٔ َرأ ِت ٣َا  َٟ ا َٗ ا  َطِیّئ ٨َِک  َرأَِت ٣ٔ َز ث٥َُّ  صِ اٟسَّ اص٩َُّ  ٔلَي إِٔحَس  إ

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، زدی  ن املس، اطعء  ن اسیر، ا ن سابس

یئ یئگ، وت اس یک رےنہ فایل زایدہ رت ںیم ےن وعروتں وک اپای، فہج ہی ےہ ہک فہ رفک رکیت ںیہ، رعض ایک ایگ، )اکی رمہبت( ےھجم دفزخ دالھک

ایک اہلل اک رفک رکیت ںیہ؟ وت آپ ےن رفامای ہک وشرہ اک رفک رکیت ںیہ افر ااسحؿ ںیہن امںیتن )ا  صخش( ارگ وت یسک وعرت ےک اس ھ اکی 

، دعب اس ےک وکیئ )الخػ( ابت ھجت  ے دھکی ےل، وت وفرا ہہک د  یگ ہک ںیم ےن ھجت  ے یھبک آراؾ زامہن دراز کت ااسحؿ رکات رےہ

 ںیہن اپای۔

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، زدی  ن املس، اطعء  ن اسیر، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...انگہ اجتیلہ ےک اکؾ ںیہ، نکیل اؿ ےک رمبکت وک اس فتق کت اکرف ںیہن اہک اجےئ اگ  ب ت

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

اک رفامؿ ےہ ہک )ا   انگہ اجتیلہ ےک اکؾ ںیہ، نکیل اؿ ےک رمبکت وک اس فتق کت اکرف ںیہن اہک اجےئ اگ  ب کت فہ رشک ہن رک ، ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس



 

 

العفہ سج وک اچںیہ ےگ اعمػ رفامدںی  صخش( وت ااسی آدیم ےہ سج ںیم اجتیلہ یک ابںیت اپیئ اجیت ںیہ، افر اہلل اعتیل اک رفامؿ ہک اہلل اعتیل رشک وک اعمػ رفامںیئ ےگ اس ےک

 ےگ، افر ارگ وم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      29    حس

٨ًہ :  اویر لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٗیص  اح٨ٕ ب٩   ، ش٩ ، ح ص ایوب ویو٧  ، ، ح٤از ب٩ زیس رَ ٣با ٟزح٩٤ ب٩  ا  ًبس

َحَش٩ٔ  ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٧ُُص  یُو وُب َو ا أَی  ٨ََ ث زُ ب٩ُِ َزیِٕس َحسَّ ا َّ٤ ا َح ث٨ََ َٔ َحسَّ اَر َب ٤ُ ِٟ ا ٩ٔ٤َ ب٩ُِ  زَِّح اٟ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٕص  ِی َٗ ٕٔ ب٩ِٔ  اِْلَِح٨َ  ٩ِ ًَ

ُت  َٓ  َذَصِب  ٍِ ِرٔج ا٢َ ا َٗ ُج١َ  زَّ اٟ ا  َُّصُ َصَذ ٠ُِت أَِن ُٗ ٔیُس  ُز َی٩َِ ت ٢َ أ ا َ٘ َٓ َة  ََِکَ ىٔی أَبُو ب َ٘ٔی ٠َ َٓ ُج١َ  زَّ اٟ ا  َُّصَ صََذ و٢َ اهَّللٔ ْٔلَِن ُس ُت َر ٌِ ٔ ٤ يي َس ٔن إ

 ٔ ات َ٘ ِٟ ا َٓ ٤َٔا  ض ِی َٔ أ٪ بَٔشِی ٤َٔ ٤ُِش٠ ِٟ ا ي  َتَق ِٟ ا ا  ٢ُ إَٔذ و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٠ُِت َػل ُٗ رٔ  ا ا٨َّٟ ٔي  ٢ُ ف و ُت ِ٘ ٤َ ِٟ ا ٔ َصَذا  ١ُ َو اهَّلل  ٢َ ُسو ا َر َی

 ٔ ٔبٔط اح َػ ِت١ٔ  َٗ َي  ل ًَ يّؼا  َاَ٪ َِحٔ ک َّطُ  ٧ٔ ٢َ إ ا َٗ  ٢ٔ ُتو ِ٘ ٤َ ِٟ ا َا٢ُ  ٤َا ب َٓ ات١ُٔ  َ٘ ِٟ  ا

ےک فتق( ںیم دبعارلنمح  ن ابمرک، امحد  ن زدی، اویب فویسن، ب ن، افنح  ن سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک )گنج لمج 

اس رمد ) یل ارملیضت( یک دمد رکےن الچ وت )راےتس ںیم( ےھجم اوبرکب  ل ےئگ، اوہنں ےن وپاھچ ہک مت اہکں )اجےن اک( ارادہ رےتھک وہ؟ 

ںیم ےن اہک اس رمد ) یل ارملیضت ریض اہلل اعتٰیل ہنع( یک دمد رکفں اگ فہ وبےل ہک ولٹ اجؤ اس ےئل ہک ںیم ےن روسؽ اہلل وک ہی 

امےت وہےئ انس ےہ ہک  ب دف املسمؿ اینپ اولارفں ےک اس ھ اقمہلب رکںی، وت اق ل افر لوتقؽ )دفونں( دفزخ ںیم ںیہ، ںیم ےن رف

رعض ایک ای روسؽ اہلل ہی اق ل )یک ةسن وج آپ ےن رفامای اس یک فہج وت اظرہ( ےہ رگم لوتقؽ اک ایک ببس )فہ ویکں دفزخ ںیم اجےئ 

  فآہل فملس ےن رفامای )اس فہج  ے ہک( فہ اےنپ رحفی ےک لتق اک اشقئ اھت، احالہکن فہ رحفی املسمؿ اھت۔اگ( ؟ آپ یلص اہلل ہیلع

 دبعارلنمح  ن ابمرک، امحد  ن زدی، اویب فویسن، ب ن، افنح  ن سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اک رفامؿ ےہ ہک )ا  انگہ اجتیلہ ےک اکؾ ںیہ، نکیل اؿ ےک رمبکت وک اس فتق کت اکرف ںیہن اہک اجےئ اگ  ب کت فہ رشک ہن رک ، ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اعتیل اک رفامؿ ہک اہلل اعتیل رشک وک اعمػ رفامںیئ ےگ اس ےک العفہ سج وک اچںیہ ےگ اعمػ رفامدںی صخش( وت ااسی آدیم ےہ سج ںیم اجتیلہ یک ابںیت اپیئ اجیت ںیہ، افر اہلل

 ےگ، افر ارگ وم



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      30    حس

احسب، ٣ٌزور :  راوی ، واػ١،  ہ  س٠امی٪ ب٩ ِحب، طٌب

ا٢َ  َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ٨ََا  ث ْة  َحسَّ ٔ ح٠َُّ ط ٠َِی ًَ ٔ َو بََذة زَّ ٔاٟ ٓرٕ ب ٘ٔیُت أَبَا َذ َٟ ا٢َ  َٗ رٔ  زُو ٌِ ٤َ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ِْلَِحَسٔب  ا ٩ِ َوأػ١ٕ  ًَ ُة  َب ٌِ ُط ا  ث٨ََ َحسَّ

 َّ٨ اٟ لٔي   ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ط ُُط بٔأ٣ُِّ َّرِت ی ٌَ َٓ ًّل  َرُج ُت  َِب اب َس يي  ٔن ٢َ إ ا َ٘ َٓ َٔک  َذٟ  ٩ِ ًَ ُط  ُت ِٟ َ َشأ َٓ ْة  ٔ ح٠َُّ ط ًَُل٣ٔ َي ُ ل ًَ َػ َو َذٓرٕ ٔيی   َا  ا أَب َی  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ل

 َ٤ َٓ  ٥ُِٜ ی َیِٔس َت أ اهَّللُ َتِح ُض٥ِ  ٠َ ٌَ ٥ُِٜ َج َوُل ٥ُُِٜ َخ ا٧ ْة إِٔخَو اص٠ٔٔیَّ َک َج ُْؤ ٓٔی ز ا٣ِ ََّک  ٧ٔ ٔ إ ط ُط بٔأ٣ُِّ َّرَِت ی ًَ َ ا أ َّ٤ ٤ِطُ ٣ٔ ٌٔ ِل ٠ُِی َٓ  ٔ ظ یَسٔ َت  ُظ َتِح َاَ٪ أَُخو ک  ٩ِ

 َّ٤ بِٔشطُ ٣ٔ ُی٠ِ ِٟ ِک١ُُ َو ٨ُوص٥ُِ َیأ أًَٔي َٓ ٤ُوص٥ُِ  ُت ِٔ ک٠ََّ إِٔ٪  َٓ ُُض٥ِ  ٠ٔب ِِ وص٥ُِ ٣َا َي ُٔ ُک٠َِّ َبُص َوَِل ت ی٠َِ  ا 

امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، فالص، ادحب، رعمفر ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبذر  ے )اقمؾ( رذبہ ںیم الماقت یک افر اؿ ےک مسج رپ سج 

ےک الغؾ ےک مسج رپ اھت، ںیم ےن اوبذر  ے اس اک ببس وپاھچ وت فہ ک ےن ےگل ہک ںیم   مس اک دنبہت افر اچدر اھت ایس  مس یک اچدر افر دنبہت اؿ

 ےن اکی صخش وک )وج ےریا الغؾ اھت( اگیل دی ینعی اس وک امں  ے ریغت دالیئ یھت، ہی ربخ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )وک یچنہپ وت آپ

ذر! ایک مت ےن ا ے اس یک امں یک ریغت دالیئ ےہ، مت اےسی آدیم وہ ہک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ےن )ھجم  ے( رفامای ہک ا  اوب

)ایھب( مت ںیم اجتیلہ )اک ارث ابیق( ےہ اہمتر  الغؾ اہمتر  اھبیئ ںیہ، اؿ وک اہلل ےن اہمتر  ہضبق ںیم دای ےہ، سج صخش اک اھبیئ 

وخد ےنہپ فیہ اس وک انہپےئ افر )دوت و( اےنپ الغومں  ے اس ےک ہضبق ںیم وہ ا ے اچےئہ ہک وج وخد اھکےئ اس وک یھب الھکےئ افر وج 

 اس اکؾ اک ہن وہک وج اؿ رپ اشؼ وہ افر ارگ اےسی اکؾ یک اؿ وک فیلکت دف وت وخد یھب اؿ یک دمد رکف۔

 امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، فالص، ادحب، رعمفر :  رافی

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

  

 ...اکی ملظ دفےر  ملظ  ے مک ےہ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اکی ملظ دفےر  ملظ  ے مک ےہ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      31    حس

اہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبساهَّلل اب٩ ٣شٌوز رضی ا :  راوی ، طٌبہ، س٠امی٪، ابز ہ، برش، ٣ح٤س ، طٌب ٟیس ٨ًہابواٟو لٰي  تٌا  هَّلل 

رِٔشُ  َىٔی ب ث ا٢َ و َحسَّ َٗ ُة ح  َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َؤٟیٔس  ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ُس  َحسَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ  ٪َ ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ َة  َب ٌِ ُط  ٩ِ ًَ

 ٥ِ َٟ ُوا َو آ٨٣َ ی٩َ  ٔذ َّٟ ا ِت  َٟ َ َز ٧ ا  َّ٤ َٟ ا٢َ  َٗ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ٤ََة  َ٘ ٠ِ طٔ ًَ ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس اُب  َِػَح ا٢َ أ َٗ َُض٥ِ بُٔو٥ٕ٠ِ  ا٧ ٔی٤َ بُٔشوا إ َی٠ِ

ٔوی٥ْ  ًَ ُو٥ْ٠ِ  َٟ  ََ ِ رشِّ اٟ َّ َوَج١َّ إٔ٪َّ  ز ًَ ٢ََ اهَّللُ  ٧َِز أ َٓ َِو٥ِٔ٠  ٥ِ ی َٟ ٨َا  ٥َ أَی  َس٠َّ  َو

 وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک  ب آتی ﴿ اوباولدیل، ہبعش، رشب، دمحم، ہبعش، امیلسؿ، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل ا ن

( ینعی وج ولگ اامیؿ الےئ افر اوہنں ےن اےنپ اامیؿ وک ملظ ےک اس ھ ںیہن
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المای، انزؽ وہیئ وت  اّل

 ےگل ہک مہ ںیم  ے وکؿ ےہ سج ےن ملظ ںیہن ایک وت اہلل زبرگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب )تہب ربھگاےئ( ک ےن

( ینعی ےب کش انیقی رشک ڑبا ملظ ےہ انزؽ رفامای۔
ٌ
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 فربرت ےن )ِإّؿَ ا

 اوباولدیل، ہبعش، رشب، دمحم، ہبعش، امیلسؿ، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل ا ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...انمقف یک العامت اک ایبؿ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 انمقف یک العامت اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      32    حس

ٍ، اس٤ٌی١، اب :  راوی اٟزبی ی س٠امی٪ ابو ابي ًا٣ز، ابوہزیزہ رض ک ب٩  ٣اٟ ٣ز، ابوسہی١،  ابي ًا ک، اب٩  ٣اٟ ب٩  ٩ جٌَف، ٧آٍ 

٨ًہ لٰي  تٌا  اهَّلل 

أٟٔک ب٩ِٔ  ٍُ ب٩ُِ ٣َ ٔ َآ ث٨ََا ٧ ا٢َ َحسَّ َٗ ََفٕ  ٌِ أًی١ُ ب٩ُِ َج ِٔس٤َ ث٨ََا إ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٔ بٔی زَّ اٟ ُ٪ أَبُو  ُس٠َامِیَ ٨ََا  ث ٔ َحسَّ ٩ِ أَب ًَ َضِی١ٕ  ُس ُو  ٕ أَب ا٣ٔز ًَ یطٔ  أَبٔي 



 

 

َذَب  َٛ َث  ا َحسَّ ًََلْث إَٔذ ٙٔ ث ٔ آ ٨َ٤ُ ِٟ ا َُة  ٢َ آی ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیِّ َػل ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ یَِزَة  َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ  ٩َٔ٤ُ ِؤت ا ا َٔذ َٕ َوإ َس أَِخ٠َ ًَ ا َو َٔذ َوإ

اَ٪   َخ

  ن ایب اعرم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص امیلسؿ اوبارلعیب، اامسلیع، ا ن رفعج، انعف  ن امکل، ا ن ایب اعرم، اوبلیہس، امکل

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع تن رک ۔

 امیلسؿ اوبارلعیب، الیعمس، ا ن رفعج، انعف  ن امکل، ا ن ایب اعرم، اوبلیہس، امکل  ن ایب اعرم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 انمقف یک العامت اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      33    حس

، ًبساهَّلل  :  راوی ع، ًبیس اهَّلل ب٩ ٣زہ، ٣ْسوٚ ا٤ً ہ، سٔیا ٪،  یؼہ ب٩ ً٘ب ٨ًہٗب لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز   ب٩ 

 ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ َة  زَّ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣ُ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٔع  ٤َ ًِ َ ِْل ا  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َة  َب ِ٘ ُ ُة ب٩ُِ ً بٔیَؼ َٗ ا  ٨ََ ث زٕو أَ٪َّ َحسَّ ٤ِ ًَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  

 ٩ِ٣َ ٍْ َ َِرب ا٢َ أ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ ٔ َخِؼ٠َْة  اٟ ط ٧َِت ٓٔی کَا ُض٩َّ  ٔ َخِؼ٠َْة ٨ِ٣ٔ ط َِت ٓٔی کَا٧ أّٟؼا َو٩ِ٣َ  ا َخ ّ٘ ٔ آ ٨َ کَاَ٪ ٣ُ  ٔ ط ٩َّ ٓٔی ُٛ

َز تَ  َح َٓ َػ٥َ  ا َخا َر َوإَٔذ اَصَس ََُس ًَ ا  َٔذ َذَب َوإ َٛ َث  َٔذا َحسَّ اَ٪ َوإ ٩َٔ٤ُ َخ ِؤت ا ا  َضا إَٔذ ًَ یََس َّی  ً ٚٔ َح ا َٔ ِّ٨ اٟ  ٩ِ٣ٔ َ ِْل ٩ِ ا ًَ ُة  َب ٌِ ُط ُط  ٌَ ٤َٔع اَب ًِ 

 ہصیبق  ن ةقع،  نایؿ، اشمع، دیبع اہلل  ن رمہ، رسمفؼ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس ےن رفامای اچر ابںیت سج یسک ںیم وہں یگ، فہ اخصل انمقف ےہ افر سج ںیم اؿ اچر یک اکی ابت وہ اس ںیم اکی ابت افنؼ یک 

ہکیتق اس وک وھچڑ ہن د  )فہ اچر ابںیت ہی ںیہ(  ب انیم انبای اجےئ وت ایختن رک  افر  ب ابت رک  وت وھجٹ وبےل افر ےہ، اتف

  ب فدعہ رک  وت الخػ رک  افر  ب ڑل  وت ےب وہدیگ رک ۔

 ہصیبق  ن ةقع،  نای ؿ، اشمع، دیبع اہلل  ن رمہ، رسمفؼ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 ...بش دقر ںیم ایقؾ رکان اامیؿ ںیم دالخ ےہ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 بش دقر ںیم ایقؾ رکان اامیؿ ںیم دالخ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      34    حس

٨ًہ :  اویر لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، ارعد  ، ز ٟز٧ا ا ابو  ، ، طٌیب ٟامی٪ ا  ابو

ِزَ  ی َُز ٩ِ أَبٔي ص ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ا  ٩ِ ًَ  ٔ ٧َِّاز ز ث٨ََا أَبُو اٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ِیْب  ٌَ ٧َا ُط بََر ا٢َ أَِخ َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ َة 

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٔ ِبٔط َذ٧  ٦َ ٩ِ٣ٔ سَّ َ٘ ُط ٣َا َت َٟ ّا َُُٔفَ  اب تَٔش اِح ٧ّا َو ٤َا رٔ إٔی ِس َ٘ ِٟ ِی٠ََة ا َٟ  ٥ِ ُ٘  ٥َ ٩ِ٣َ َي

دنار وہ اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکیئ اامی

 ںیم ایقؾ رک  وت اس ےک اےلگ انگہ شخب دےی اجںیئ ےگ۔ رک، وثاب اجؿ رک بش دقر

 اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اہجد رکان اامیؿ اک زجف ےہ

 ایبؿ اامیؿ اک :   ابب

 اہجد رکان اامیؿ اک زجف ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      35    حس



 

 

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، ٤ًز ب٩ جزیز ہ ب٩  ً ابوزً  ، رہ ٤ًا  ، احس ٟو ا ًبس  ، ٔؽ  ِحمي ب٩ ح

ا َٗ َواحٔٔس  ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕؽ  ِٔ ٔي  ب٩ُِ َح م ا َِحَ ٨ََ ث ُت َحسَّ ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ  ٕ ز ٔی زٔو ب٩ِٔ َجز ٤ِ ًَ َة ب٩ُِ  ًَ ًِ ُو ُز ٨ََا أَب ث ا٢َ َحسَّ َٗ َرةُ  ٤َُا ا ً ٨ََ ث ٢َ َحسَّ

 ٔ َسب ٔي  َد ف ٩ِ٤َٔ َْخَ ََّوَج١َّ ٟ ز ًَ اهَّللُ  َِتَسَب  ا٧  ٢َ ا َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ یَِزَة  َُز َا ص ٤َ أَب ُط إِٔلَّ إٔی ُج ٔ َِل یُِْخٔ ٔط ْٙ ی٠ ی َتِؼٔس ٔي َو اْ٪ ب

لَي أ٣َُّ  ًَ  َّٙ َُط ِوَِل أَِ٪ أ َٟ َة َو َّ٨ َح ِٟ ا ُِزخ٠َٔطُ  ٤َٕة أَِو أ ٨ٔی َُ ٕ أَِو  َا٢َ ٩ِ٣ٔ أَِجز طُ ب٤َٔا ٧ ٌَ ُِرٔج ُُسلٔي أَِ٪ أ ٔز ٔ ب ََ  َٕ ِسُت َخ٠ِ ٌَ َٗ ِٔزُت  ًٔی ٣َا  َوز َٟ ٕة َو یَّ

تَ  ِٗ ُ ٌَی ث٥َُّ أ ٔ ث٥َُّ أُِح اهَّلل ٔي َسبٔی١ٔ  َت١ُ ف ِٗ ُ يي أ َن َت١ُ أ ِٗ ُ ٌَی ث٥َُّ أ  ١ُ ث٥َُّ أُِح

 رحیم  ن صفح، دبعاولادح، امعرہ، اوبزرہع  ن رمع  ن رجری، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رافی ںیہ ہک

 افر اس وک اہلل اعتیل رپ اامیؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتٰیل اس صخش ےک ےئل وج اس یک راہ ںیم )اہجد رکےن وک( ےلکن

 رےنھک افر اس ےک وربمغیفں یک دصتقی یہ ےن )اہجد رپ آامدہ رک ےک( رھگ  ے اکنال وہ، اس ارم اک ذہم دار وہایگ ےہ ہک ای وت ںیم ا ے اس

الخ رکدفں اگ افر وثاب ای امؽ تمینغ ےک اس ھ فاسپ رکفں اگ، وج اس ےن اہجد ںیم اپای ےہ، ای ا ے )دیہش انب رک( تنج ںیم د

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ ہک ارگ ںیم اینپ اتم رپ دوشار ہن اتھجمس وت )یھبک( وھچےٹ رکشل ےک رمہاہ اجےن  ے یھب 

را اجؤں رھپ زدنہ ایک درغی ہن رکات، ویکں ہک ںیم انیقی اس ابت وک دنسپ رکات وہں ہک اہلل اعتیل یک راہ ںیم امرا اجؤں رھپ زدنہ ایک اجؤں، رھپ ام

 اجؤں، رھپ امرا اجؤں۔

 رحیم  ن صفح، دبعاولادح، امعرہ، اوبزرہع  ن رمع  ن رجری، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ؿ ںیم دالخ ےہراضمؿ یک راوتں ںیم لفن ڑپانھ اامی

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ یک راوتں ںیم لفن ڑپانھ اامیؿ ںیم دالخ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      36    حس



 

 

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، ٟزح٩٤ ا ًبس ، ح٤یس ب٩  اب٩ طہاب ک،  ٟ ٣ا  ،  اس٤ٌی١

 ٢َ ا َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث َّ  َحسَّ َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو َِزَة أَ٪َّ َر ی َبٔي صَُز ٩ِ أ ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبسٔ  ًَ ٤َِیٔس ب٩ِٔ  ٩ِ حُ ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َىٔی ٣َ ث ي اهَّللُ َحسَّ

 ٔ ِبٔط ٧ ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ سَّ َ٘ ُط ٣َا َت َٟ ابّا َُُٔفَ  تَٔش اِح ٧ّا َو ٤َا اَ٪ إٔی ـَ ا٦َ َر٣َ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

کل، ا ن اہشب، دیمح  ن دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل الیعمس، ام

 فملس ےن رفامای وج صخش راضمؿ ںیم اامیؿ افر وثاب اک اکؾ ھجمس رک ایقؾ رک  وت اس ےک اےلگ انگہ اعمػ رکدےیئ اجںیئ ےگ۔

 دیمح  ن دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعالیعمس، امکل، ا ن اہشب،  :  رافی

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

  

 ...وثاب یک تین  ے راضمؿ ےک رفز  رانھک اامیؿ ںیم دالخ ےہ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ںیم دالخ ےہوثاب یک تین  ے راضمؿ ےک رفز  رانھک اامیؿ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      37    حس

٣ش٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی ٌیس، ابو ، یحٌی ب٩ س  ٣ح٤سب٩ سًل٦، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١

 ًَ یٕس  ٌٔ ٌَی ب٩ُِ َس یَِح ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ِی١ٕ  ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٧َا ٣َُح بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ َسًَل٦ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ َِزَة  ی َُز ٩ِ أَبٔي ص ًَ ٤ََة  َس٠َ َبٔي  ٩ِ أ

 ٦َ سَّ َ٘ ا َت ُط ٣َ َٟ ا َُُٔفَ  ابّ تَٔش ّا َواِح ا٧ ٔی٤َ اَ٪ إ ـَ َر٣َ ا٦َ  ٥َ ٩ِ٣َ َػ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس  ٢َ ا َٗ ٔ ِبٔط ٧   ٩ِ٣ٔ َذ

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش  دمحم ن السؾ، دمحم  ن لیضف، ییحی  ن دیعس، اوبہملسم، اوبرہریہ  ے رفاتی

 راضمؿ ںیم اامیؿ افر وثاب اک اکؾ ھجمس رک رفز  رےھک اس ےک اےلگ انگہ اعمػ رکدےیئ اجںیئ ےگ۔

 دمحم ن السؾ، دمحم  ن لیضف، ییحی  ن دیعس، اوبہملسم، اوبرہریہ :  رافی



 

 

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

  

 ...دنی تہب آاسؿ ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ادا اعتیل ےک زندکی بس س

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 وج اچس افر دیساھ ےہ دنی تہب آاسؿ ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ادا اعتیل ےک زندکی بس  ے زایدہ وبحمب فہ دنی ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      38    حس

لٰي  :  راوی تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ی،  ر ٣٘ب بي سٌیس  ، سٌیس ب٩ ا ی ر ٔا ُ ٣ح٩ ب٩ ٣ح٤س   ، ًلي ٤ًز ب٩   ، ٣لہز شًل٦ ب٩  ٟ ا ًبس

ہ ٨ً 

 ُ َا ً بََر٧ ا٢َ أَِخ َٗ  ٕ ز ضَّ َل ٔ ب٩ُِ ٣ُ ًَل٦ اٟشَّ ِبُس  ًَ ٨ََا  ث یٕس َحسَّ ٌٔ َبٔي َس یسٔ ب٩ِٔ أ ٌٔ َس  ٩ِ ًَ رٔیِّ  ا َٔ ٔ ِ ِٟ ا ٕس  َّ٤ ٩ٔ ب٩ِٔ ٣َُح ٌِ ٩ِ ٣َ ًَ ٓٔيٕ  ل ًَ ُ ب٩ُِ  ٤َز

٩ِ يَُظ  َٟ ِْسْ َو ی٩َ يُ اٟسِّ ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٩ِ اٟ ًَ َِزَة  ی ٔي صَُز ٩ِ أَب ًَ ٔیِّ  بُر ِ٘ ٤َ ِٟ َٓ ا ُط  َب ی٩َ أََحْس إِٔلَّ ٠ََُ اٟسِّ زُوا ازَّ  َشسِّ

َحةٔ  ِٟ اٟس  ٕئ ٩ِ٣ٔ  َطِی ٔة َو ِوَح زَّ اٟ ٔ َو ِسَوة َِ ِٟ ٔا ا ب ُو ي٨ ٌٔ َت اِس وا َو رٔشُ ُوا َوأَبِ رٔب ا َٗ  َو

فآہل  دبعاالسلؾ  ن رہطم، رمع  ن  یل، نحم  ن دمحم افغری، دیعس  ن ایب دیعس ربقمی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکص  یلص اہلل ہیلع

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دنی تہب آاسؿ ےہ افر وج صخش دنی ںیم یتخس رک  اگ فہ اس رپ اغبل فملس  ے رافی ںیہ ہک 

آاجےئ اگ، سپ مت ولگ ایمہن رفی رکف افر )ادتعاؽ  ے( آربی روہ افر وخش وہ اجؤ )ہک ںیہمت ااسی دنی الم( افر حبص افر دفرہپ ےک 

 وقت احلص رکف۔دعب افر ھچک رات ںیم سابدت رکےن  ے دینی 

 دبعاالسلؾ  ن رہطم، رمع  ن  یل، نحم  ن دمحم افغری، دیعس  ن ایب دیعس ربقمی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...  اراشد ےہ ہک اہلل اعتیل ااسی ںیہن ےہامنز اامیؿ ںیم دالخ ےہ ویکہکن اہلل اعتیل اک



 

 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

یک رطػ ڑپیھ ںیھت اضعئ رک د  ) اس  امنز اامیؿ ںیم دالخ ےہ ویکہکن اہلل اعتیل اک اراشد ےہ ہک اہلل اعتیل ااسی ںیہن ےہ ہک اہمترا اامیؿ ) امنزںی( وج مت ےن تیب ادقملس

 (ےہآتی ںیم امنز وک اامیؿ رفامای ایگ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      39    حس

اءب٩ ًازب :  راوی  ٤ًزوب٩ خاٟس، زہیر، ابواسحٙ، بز

بََرائٔ  ِٟ ا  ٩ِ ًَ  َٚ ا ِٔسَح َا أَبُو إ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ یِْر  ٧َا ُزَص بََر ا٢َ أَِخ َٗ أٟٕس  زُو ب٩ُِ َخ ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث ًَ  َحسَّ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٢َ ٣َا أَ٪َّ  کَاَ٪ أَوَّ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی

سٔ  ِ٘ ٤َ ِٟ ا ٔت  َٔب١َ بَِی َّي ٗ َػل َُّط  ٧َ ٔ َوأ ار َِنَؼ ِْل ٔ ٩ِ٣ٔ ا أٟط َو ا٢َ أَِخ َٗ ٔ أَِو  زٔظ ا لَي أَِجَس ًَ َز٢ََ  ٨ََة ٧ ی ٤َسٔ ِٟ ا ٔس٦َ  َة َٗ ٌَ َسِب ا أَِو  ّز َطِض رَشَ  ًَ َة  ٔستَّ ٔض 

تُ  ِٔب٠َ ُوَ٪ ٗ ٜ ُُط أَِ٪ َت حٔب ٌِ َاَ٪ ُي ا َوک ِضّز َط رَشَ  َد ًَ َْخَ َٓ ِو٦ْ  َٗ طُ  ٌَ َّي ٣َ َِّصٔ َوَػل ٌَ ِٟ ا ًَلَة  َػ ا  َص ًلَّ ٕ َػ ًَلة ٢َ َػ َّي أَوَّ َػل َّطُ  ٧َ بَِیٔت َوأ ِٟ ا َٔب١َ  طُ ٗ

 ٍَ ُت ٣َ ِی ِس َػ٠َّ َ٘ َٟ ٔاهَّللٔ  َضُس ب ا٢َ أَِط َ٘ َٓ وَ٪  ٌُ ٔ َراٛ َي أَص١ِٔ ٣َِشحٕٔس َوص٥ُِ  ل ًَ زَّ  ٤َ َٓ ُط  ٌَ َّي ٣َ ٩ِ َػل َّ٤ َػ  َرُج١ْ ٣ٔ  ٔ اهَّلل  ٢ٔ طٔ َرُسو ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ل

ٔبَ  يي ٗ َاَ٪ ُيَؼل ک ٔذِ  ُض٥ِ إ َحَب ًِ َ ِس أ َٗ زُ  و َیُض ِٟ ا َِت  کَا٧ ٔت َو بَِی ِٟ ا َٔب١َ  ا ص٥ُِ ٗ ٤َ َٛ ا  ُرو ا َس َٓ َة  َّٜ َٔب١َ ٣َ ٗ ٥َ َس٠َّ ٔض َوأَص١ُِ َو ٔس ِ٘ ٤َ ِٟ ا ٔت  ١َ بَِی

ا٢َ  َٗ َٔک  َذٟ ا  و ََِکُ ٔت أ٧َ بَِی ِٟ ا ُط َٗٔب١َ  َّي َوِجَض ا َول َّ٤٠َ َٓ أب  َت ٜٔ لَي  اِل ًَ اَت  َُّط ٣َ ٔ َصَذا أ٧َ ٔط یث ٔي َحٔس ٔئ ف ا بََر ِٟ ا  ٩ِ ًَ  َٚ ا ِٔسَح ا أَبُو إ ث٨ََ یِْر َحسَّ ُزَص

َاَ٪  ک ا  َي َو٣َ ال ٌَ ُ َت اهَّلل ِز٢ََ  ٧َ أ َٓ ض٥ِٔ  ٢ُ ٓٔی و ُ٘ َن ا  رٔ ٣َ ٧َِس  ٥ِ٠َ َٓ ُوا  ت٠ٔ ُٗ ٢ْ َو رَٔجا  ٢َ وَّ ِب١َ أَِ٪ تَُح َٗ ٔة  ِ٘ٔب٠َ ِٟ ٥َُِٜ ا ٤َا٧ ٍَ إٔی ی ـٔ ُ ُٟٔی اهَّلل   

 اخدل، زریہ، اوب ااحسؼ ، رباء ن اعزب  ے رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ) ب رجہت رکےک( دمہنی رشتفی رمعف ن

الےئ وت ےلہپ اےنپ اہننؽ ںیم، وج ااصنر ےھت، اؿ ےک تاں ارت  افر آپ ےن )دمہنی ےک دعب( وسہل ےنیہم ای رتسہ ےنیہم تیب ادقملس یک 

 آپ وک ہی ااھچ ولعمؾ وہات اھت ہک آپ اک ہلبق ہبعک یک رطػ وہ اجےئ ) انچہچن وہایگ( افر بس  ے یلہپ رطػ ہنم رکےک امنز ڑپیھ، رگم

امنز وج آپ ےن )ہبعک یک رطػ( ڑپیھ رصع یک امنز یھت افر آپ ےک رمہاہ ھچک ولگ امنز ںیم ےھت اؿ ںیم  ے اکی صخش الکن افر یسک 

ادقملس یک رطػ( امنز ڑپھ رےہ ےھت، وت اس ےن اہک ہک ںیم اہلل اعتیل وک وگاہ رکےک اتہک دجسم ےک ولوگں رپ اس اک ذگر وہا افر فہ )تیب 

وہں، ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ ہکم یک رطػ ہنم رکےک امنز ڑپیھ ےہ )ہی ےتنس یہ( فہ ولگ سج احتل 

دقملس یک رطػ امنز ڑپےتہ ےھت، وہید افر ہلمج الہ اتکب تہب ںیم ےھت، ایس احتل ںیم ہبعک یک رطػ وھگؾ ےئگ افر  ب آپ تیب ا

وخش ےھت، رگم  ب آپ ےن اانپ ہنم ہبعک یک رطػ ریھپ ایل وت ہی اؿ وک انوگار وہا، زریہ )وج اس دحثی ےک اکی رافی ںیہ( ےتہک ںیہ ہک 

 ہلبق رپ ھچک ولگ رم ےکچ ےھت، مہ ہی ہن ھجمس مہ  ے اوبااحسؼ ےن رباء  ے اس دحثی ںیم ہی لقن ایک ہک وحتلی ہلبق  ے ےلہپ ایس دقص 
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 ےکس ہک اؿ ےک قلعتم ایک ایخؽ ایک اجےئ اس رپ اہلل اعتیل ےن ہی آتی )ف

 رمعف ن اخدل، زریہ، اوباقحس، رباء ن اعزب :  رافی

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

  

 ...آدیم ےک االسؾ یک وخیب اک ایبؿ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 آدیم ےک االسؾ یک وخیب اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      40    حس

رضی اهَّلل ت :  راوی ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، ابوہزیزہ  ٟززاٚ،  ر، ًبس ا ٨ًہاسحٙ ب٩ ٨٣ؼو لٰي   ٌا

بَرَ  یَّ أَِخ رٔ ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ ُظ أَ٪َّ أَبَا َس بََر ٕر أَِخ اَئ ب٩َِ َيَشا َل ًَ َِس٥َ٠َ أَ٪َّ  یُِس ب٩ُِ أ ٔي َز بََرن أْٟک أَِخ ٢َ ٣َ ا َّي َٗ َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس  ٍَ ٔ ٤ َُّط َس ُظ أ٧َ

طُ  ًَل٣ُ َحُش٩َ إِٔس َٓ ِبُس  ٌَ ِٟ ا َِس٥َ٠َ  َٔذا أ و٢ُ إ ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َ٘ٔؼاُؾ  اهَّللُ  ِٟ ا َذَٟٔک  َس  ٌِ َاَ٪ َب َضا َوک َٔ َٟ َاَ٪ َز َئٕة ک َسیِّ ک١َُّ  ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل  ُ ََُٜفِّ ی

 ِ٨ ًَ  ُ اهَّلل اَوَز  ََتَح ا إِٔلَّ أَِ٪ ی ٤ِٔٔث٠َٔض َئُة ب یِّ اٟشَّ ٕٕ َو ٌِ ائَةٔ ٔؿ ٣ٔ ٍٔ ِب َس ٔلَي  َٔضا إ اٟ رِشٔ أ٣ََِث ٌَ ٔ ٨َُة ب َحَش ِٟ  َضاا

ء  ن اسیر ایبؿ ایک ہک اوب دیعس ادری ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اامؾ امکل ےن ربفاتی زدی  ن املس ، اطع

 ب آدیم املسمؿ وہاجات ےہ افر اس اک االسؾ ااھچ وہاجات ےہ وت اہلل اعتیل اس ےک امتؾ انگوہں وک نج اک اس ےن اراکتب ایک اھت اعمػ 

فع وہات ےہ ہک( یکین اک دبہل اس ےک دس ےنگ  ے است وس ےنگ کت افر ربایئ اک ایس ےک رکداتی ےہ افر اس ےک دعب )رھپ( اعمفہض )رش

 وماقف )دای اجات ےہ( رگم ہی ہک اہلل اعتیل اس  ے اعمػ رفام د 

 اقحس  ن وصنمر، دبع ارلزاؼ، رمعم، امہؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 آدیم ےک االسؾ یک وخیب اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      41    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، ہ٤ا٦  ، ٤ٌ٣ز  ، اٚ ٟزز ا ًبس   ، ر ؼو ٨٣ ٙ ب٩   اسح

 ُٚ ِٔسَحا ٨ََا إ ث ٢َ  َحسَّ ا َٗ ا٢َ  َٗ َِزَة  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ َص٤َّ ًَ ٤َْز  ٌِ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٔٚ ا زَّ زَّ اٟ ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕر  ٨ُِؼو َّي  ب٩ُِ ٣َ َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو

طُ  َٟ َِتُب  َُضا تُٜ ٠٤َ ٌِ ٕة َي ک١ُ  َحَش٨َ َٓ ُط  ًَل٣َ ِٔس ٥ِ إ ُٛ َٔذا أَِحَش٩َ أََحُس ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ک١ُ   اهَّللُ  ٕٕ َو ٌِ ٔؿ َٔة  ائ ٣ٔ ٍٔ ِب َس َي  ٔل َٔضا إ اٟ رِشٔ أ٣ََِث ٌَ ٔ ب

َٔضا ُط ب٤ِٔٔث٠ َٟ َِتُب  َُضا تُٜ ٠٤َ ٌِ ٕة َي َئ  َسیِّ

 ب مت ااحسؼ  ن وصنمر، دبع ارلزاؼ، رمعم، امہؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

ےنپ االسؾ یک وخیب دیپا رکاتیل ےہ وت وج یکین فہ رکات ےہ فہ اس ےک ےئل دس ےنگ  ے ےل رک است وس ےنگ کت یھکل ںیم  ے وکیئ صخش ا

 اجیت ےہ افر وج ربایئ فہ رکات ےہ فہ اس ےک ےئل اینت یہ یھکل اجیت ےہ۔

 اقحس  ن وصنمر، دبع ارلزاؼ، رمعم، امہؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ادا ےک زندکی بس  ے زایدہ وبحمب فہ اکؾ ےہ وج ہشیمہ ایک اجےئ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ادا ےک زندکی بس  ے زایدہ وبحمب فہ اکؾ ےہ وج ہشیمہ ایک اجےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      42    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ہ رضی  ظ ئ ًا  ، ظا٦، رعوہ ہ  ، ، یحٌی ثىی ٣  ٣ح٤س ب٩ 



 

 

ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ائَٔظَة أَ٪َّ  ًَ  ٩ِ ًَ نٔي أَبٔي  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ٌَی  َیِح ٨ََا  ث َّی َحسَّ ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث زَ  َحسَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َخ١َ َػل

ُلٔ  ا ت ٥ُِٜ ب٤َٔ ٠َِی ًَ ا٢َ ٣َِط  َٗ َٔضا  ًَلت َػ ُْکُ ٩ِ٣ٔ  َُة َتِذ ٧ ًَل ُٓ ِت  َٟ ا َٗ  ٔ ظ ا٢َ ٩ِ٣َ َصٔذ َٗ َزأَْة  ا٣ِ ٨َِٔسَصا  ا َوً َض ٠َِی َّی ًَ ً ُ َح اهَّلل   ١٤ََ اهَّللٔ َِل ی َو َٓ وَ٪  ُ٘ ی

احٔبُطُ  طٔ َػ ٠َِی ًَ ا٦َ  َز ٔ ٣َا ط ِی َٟ ٔ ی٩ٔ إ اٟسِّ َاَ٪ أََحبَّ  ک وا َو  ٠٤َ  َت

ینثم، ییحی، اشہؾ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )اکی رمہبت( اؿ ےک اپس آےئ افر دمحم  ن 

اؿ ےک اپس )اس فتق( وکیئ وعرت یھٹیب وہیئ یھت آپ ےن وپاھچ ہک وکؿ ےہ؟ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع وبںیل ہک ہی الفں وعرت 

)یک رثکت( اک احؽ ایبؿ رکےن ںیگل آپ ےن رفامای ہک رہھٹف )دوت و( مت اےنت اامعؽ یک ذہم داری اےنپ افرپ ول  ےہ )افر( اس یک امنز

نج یک )ہشیمہ رکےن یک( مت وک اطتق وہ اس ےئل ہک )اہلل وثاب دےنی  ے( ںیہن اتکھت اتفہکیتق مت سابدت رکےن  ے کھت اجؤ افر اہلل 

  )اک اکؾ( ےہ سج وک رکےن فاال ہشیمہ رک ےکس۔ےک زندکی )بس  ے( زایدہ وبحمب فہ دنی

 دمحم  ن ینثم، ییحی، اشہؾ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...  افر مہ ےن اؿ یک دہاتیاامیؿ یک یمک زایدیت اہلل اعتیل ےک اس اراشد  ے یھب اثتب ےہ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

)ہی یھب رفامای ےہ( ویکہکن اک ل زیچ  اامیؿ یک یمک زایدیت اہلل اعتیل ےک اس اراشد  ے یھب اثتب ےہ افر مہ ےن اؿ یک دہاتی زایدہ رک دی افر اامیؿ فاولں اک اامیؿ ڑبھ اجےئ

 ںیم  ے یمک یک اجےئ اگ وت اس اک انؾ اصقنؿ ےہ

سج یث                               ج٠س او٢  :  ٠      43    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ا٧ص رضی  رضت  ، ح زہ ٗتا  ، ظا٦ ، ہ ہی٥ ابزا ش٥٠ ب٩  ٣ 

َّي  ٔيیِّ َػل ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ٧ََٕص  ٩ِ أ ًَ  ُ َزة ا َت َٗ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ا٦ْ  ٨ََا صَٔظ ث ا٢َ َحسَّ َٗ َِزاصٔی٥َ  ا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔب ٨ََ ث ُ َحسَّ ُد اهَّلل َیِْخُ ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  

رٔ ٩ِ٣َ  ا َّ٨ اٟ ُد ٩ِ٣ٔ  یَِْخُ ٕ َو یِر ٕ ٩ِ٣ٔ َخ یَرة ٌٔ ٔ َوِزُ٪ َط بٔط ٠ِ َٗ ٔي  اهَّللُ َوف َط إِٔلَّ  َٟ ٔ ٢َ َِل إ ا َٗ رٔ ٩ِ٣َ  ا َّ٨ اٟ ُزَّةٕ ٩ِ٣ٔ  ٔ َوِزُ٪ ب ٔط ٠ِب َٗ ٔي  َط إِٔلَّ اهَّللُ َوف َٟ ٔ ٢َ َِل إ ا َٗ

 َّ٨ اٟ ُد ٩ِ٣ٔ  َیِْخُ ٕ َو یِر َاُ٪ حَ ٩ِ٣ٔ َخ ٢َ أَب ا َٗ اهَّللٔ  ِبس  ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ  ٕ یِر ٕ ٩ِ٣ٔ َخ ة رَّ َذ ٔ َوِزُ٪  ٔط ب ٠ِ َٗ ٔي  اهَّللُ َوف َط إِٔلَّ  َٟ ٔ ٢َ َِل إ ا َٗ رٔ ٩ِ٣َ  َزةُ ا ا َت َٗ ا  ٨ََ ث سَّ



 

 

 ٕ یِر َاَ٪ ٩ِ٣ٔ َخ ک ٔی٤َإ٪ ٣َ ٥َ ٩ِ٣ٔ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َْص  ا أ٧َ ٨ََ ث  َحسَّ

اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع ملسم  ن 

ُ ہہک د  افر اس ےک دؽ ںیم اکی وج ےک ربارب یکین )اامیؿ( وہ فہ دفزخ  ے اکن
َ
  اّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَه
َ
ال اجےئ فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش ل

ُ ےہک افر اس ےک دؽ ںیم ویہگں ےک اکی داےن ےک ربارب ریخ )اامیؿ( وہ فہ )یھب( دفزخ  ے اکنال اجےئ اگ اگ اف
َ
  اّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَه
َ
افر ر وج ل

ُ ےہک افر اس ےک دؽ ںیم اکی ذرہ ربارب یکین )اامیؿ( وہ فہ یھب دفزخ  ے اکنال اجےئ اگ، اوبدبع اہلل
َ
  اّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَه
َ
 اہک ہک ےن وج صخش ل

 اابؿ ےن ربفاتی اتقدہ، اسن، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اجبےئ ریخ ےک اامیؿ اک  ظف رفاتی ایک ےہ۔

 ملسم  ن اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

)ہی یھب رفامای ےہ( ویکہکن اک ل زیچ  اامیؿ یک یمک زایدیت اہلل اعتیل ےک اس اراشد  ے یھب اثتب ےہ افر مہ ےن اؿ یک دہاتی زایدہ رک دی افر اامیؿ فاولں اک اامیؿ ڑبھ اجےئ

 ںیم  ے یمک یک اجےئ اگ وت اس اک انؾ اصقنؿ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      44    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز ب٩ خلاب   ، رٚ ب٩ طہاب كا ش٥٠،  ٣ ص ب٩  ، ٗی ٤ٌٟیص ا ابو  ، ًو٪ ، جٌَف ب٩  ش٩ ب٩ ػباح  ح

ُص  ِی َٗ َا  ٧ بََر ٤َِیٔص أَِخ ٌُ ِٟ ا ُو  ا أَب ث٨ََ ِوٕ٪ َحسَّ ًَ ََفَ ب٩َِ  ٌِ ٍَ َج ٔ ٤ َس ٔح  ا بَّ اٟؼَّ َحَش٩ُ ب٩ُِ  ِٟ ا ا  ٨ََ ث ٩ِ  َحسَّ ًَ إب  َض ٚٔ ب٩ِٔ ٔط ٔ َار ٩ِ ك ًَ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ 

 َ ٧ ُؤ ٥ُِٜٔ َتِْقَ اب ٔي َٛٔت یَْة ف آ ٔیَن  ٤ُِؤ٨٣ٔ ِٟ ا یَر  َا أ٣َٔ ُط ی َٟ  ٢َ ا َٗ  ٔ ز ُضو َی ِٟ ا ًّل ٩ِ٣ٔ  َرُج أب أَ٪َّ  َدلَّ ِٟ ا َز ب٩ِٔ  ٤َ ِت ًُ َٟ َ َز ٧  ٔ ز ُضو َی ِٟ ا رَشَ  ٌِ ا ٣َ ٨َ ٠َِي ًَ ِو  َٟ ا  َض

ِو٦َ ًٔیّسا َی ِٟ ا َٔک  ذَٟ َا  ٧ َدِذ ًَل٦َ  َِلتَّ ِْلِٔس ا  ٥ُِٜ ُت َل ٔؿی ًٔی َوَر ٤َ ٌِ ٔ ٥ُِٜ ن ٠َِی ًَ ٤ُِت  ٤َ ٥ُِٜ َوأَِت ٨َ زٔی  ٥ُِٜ ُت َل ٠ِ٤َ ِٛ َ ِو٦َ أ َی ِٟ ا  ٢َ ا َٗ ٕة  َی َی  آ ٢َ أ ا َٗ 

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ لَي  ًَ  ٔ ط ِت ٓٔی َٟ َ َز ٔذی ٧ َّٟ ا َاَ٪  ٤َک ِٟ ا َیِو٦َ َو ِٟ ا َٔک  َذٟ ا  ٨َ ِٓ ِس رَعَ َٗ  ُ ز ٤َُ ً ٢َ ا َٗ ا  ٔی٨ّ ٔ ز یَِو٦َ ط َة  َٓ َز ٌَ ٔ ائ٥ْٔ ب َٗ َُو  ٥َ َوص َس٠َّ َو

ةٕ  ٌَ ٤ُ  ُج

س، سیق  ن ملسم، اطرؼ  ن اہشب، رمع  ن اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک 

می 
لع

ب ن  ن ابصح، رفعج  ن وعؿ، اوبا



 

 

ینعی وہیدویں رپ فہ  اکی وہیدی ےن اؿ  ے اہک ہک ا  اےریاوملنینم اہمتری اتکب )آرآؿ( ںیم اکی ایسی آتی ےہ ہک ارگ مہ رپ

آتی انزؽ وہیت وت مہ اس دؿ وک )سج دؿ فہ انزؽ وہیت( دیع انم ےتیل، اےریاوملنینم ےن وپاھچ ہک فہ وکؿ یس آتی ےہ؟ وہیدی وبال، 

م اخل( )رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہی نس رک( ک ےن ےگل ہک کشیب مہ ےن اس دؿ وک افر اس

ُک َ

 

 ی
ی

م ِد

لَُک

 ُ

 

مَلب
ک

وَؾ اَ َ
 
اقمؾ وک اید رک ایل  )اَل

 ےہ، سج ںیم ہی آتی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ انزؽ وہیئ آپ )اس دؿ( رعہف ںیم میقم ےھت افر ہعمج اک دؿ اھت۔

س، سیق  ن ملسم، اطرؼ  ن اہشب، رمع  ن اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

می 
لع

 ب ن  ن ابصح، رفعج  ن وعؿ، اوبا

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

  

 ... زوکۃ اک ادا رکان االسؾ ےہ افر اہلل اعتیل اک اراشد ےہ ہک اںیہن رصػ اس ابت اک مکح

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ہک اہلل یک سابدت رکںی اخصل ایس ےک سابدت ذگار وہ رک افر دیسےھ وہ رک افر امنز زوکۃ اک ادا رکان االسؾ ےہ افر اہلل اعتیل اک اراشد ےہ ہک اںیہن رصػ اس ابت اک مکح دای ایگ

 اقمئ رکںی افر زوکۃ دںی، یہی دیسیھ راہ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      45    حس

ہ ب٩ ًبیس اهَّلل رضی ا :  راوی ٟک، ك٠ح ک، ٣ا ٣اٟ ٨ًہاس٤ٌی١، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ابوسہی١ ب٩  لٰي  تٌا  هَّلل 

َس  َُّط  ٧َ ٔ أ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٕٔک  اٟ َضِی١ٔ ب٩ِٔ ٣َ ٔي ُس ٔ أَب ط ِّ٤ ًَ  ٩ِ ًَ َٕص  ٧َ ُٔک ب٩ُِ أ اٟ َىٔی ٣َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١ُ  ٤َ ا إِٔس ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ َة ب٩َِ ًُبَِیٔس  ٍَ ك٠ََِح ٔ ٤

 ٥َ ٩ِ٣ٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔ َػل اهَّلل  ٢ٔ ُسو َي َر ٔل َرُج١ْ إ َئ  ا ٢ُ َج و ُ٘ و٢ُ  َي ُ٘ ا َي ُط ٣َ َ٘ ِٔ َن ٔ َوَِل  ِوتٔط َػ ٔی   َزو  ٍُ َنِش٤َ زَّأِٔض  اٟ َائَٔز  ٧َِحٕس ث أَص١ِٔ 

ا َو َػ٠َ ُص  ٥َ َخ٤ِ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ًَل٦ ِْلِٔس ا  ٩ِ ًَ  ٢َُ َُو َيِشأ ا ص َٔذ إ َٓ ٧َا  َّی َز ً ٢َ ص١َِ َح ا َ٘ َٓ ٔة  ِی٠َ ا٠َّٟ ٔ َو ِو٦ َی ِٟ ا ٔي  ٕت ف

اَ٪  ـَ َر٣َ ا٦ُ  ٔػَی ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو ٢َ َر ا َٗ  ََ وَّ ٢َ َِل إِٔلَّ أَِ٪ َتَل ا َٗ ا  یِرَُص َُ َيَّ  ل ٢َ َِل إِٔلَّ أَِ٪  ًَ ا َٗ ُُظ  یِر َُ َيَّ  ل ًَ ٢َ َص١ِ  ا َٗ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو طُ َر َٟ َْکَ  ا٢َ َوَذ َٗ  ََ وَّ َل ُج١ُ َت زَّ اٟ ََز  َِزب أ َٓ  ٢َ ا َٗ  ََ وَّ ا٢َ َِل إِٔلَّ أَِ٪ َتَل َٗ ا  یِرَُص َُ لَيَّ  ًَ ا٢َ َص١ِ  َٗ َاَة  َّک ز اٟ

 َ٠ ِٓ َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ َرُسو ا٢َ  َٗ ُؽ  ُ٘ َِن ا َوَِل أ َي َصَذ ل ًَ ٔیُس  اهَّللٔ َِل أَز ٢ُ َو و ُ٘ َُو َي َٚ َوص َػَس  َح إِٔ٪ 

اسن، اوبلیہس  ن امکل، امکل، ہحلط  ن دیبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش دجن اک الیعمس، امکل  ن 



 

 

رےنہ فاال سج ےک ےر ےک ابؽ رھکب  وہےئ ےھت، روسؽ اہلل ےک اپس آات اھت اس یک آفاز یک انگنگٹہ وت ینس اجریہ یھت نکیل ہی ھجمس 

  ب آربی وہا وت ولعمؾ وہا )ہک( فہ االسؾ یک ابتب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وپاتھچ ںیم ںیہن آات اھت ہک ایک ہہک رتا ےہ نکیل

ےہ، روسؽ اہلل ےن رفامای ہک دؿ رات ںیم اپچن امنزںی ںیہ، فہ صخش وبال ہک ایک اؿ یک العفہ )یھب وکیئ امنز( ےری  افرپ )رفض( ےہ؟ 

ےھ )رھپ( روسؽ اہلل ےن رفامای راضمؿ ےک رفز ، اس ےن رعض ایک ہک اس ےک آپ ےن رفامای ںیہن، رگم ہی ہک وت اینپ وخیش  ے ڑپ

العفہ )افر رفز  یھب( ےری  افرپ رفض ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن۔ رگم ہی ہک وت اینپ وخیش  ے رےھک )ہحلط 

 اس  ے زوکۃ اک یھب ذرک ایک۔ اس ےن اہک ہک ےری  افرپ اس ریض اہلل اعتٰیل ہنع( ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

ےک العفہ )افر وکیئ دصہق یھب( رفض ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن، رگم ہی ہک وت اینپ وخیش  ے د ، ہحلط ریض 

دت ںیم اینپ رطػ  ے( زایدیت رکفں اگ افر ہن یمک اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک رھپ فہ صخش ہی اتہک وہا الچ ہک اہلل یک  مس ہن ںیم )اس ساب

 رکفں اگ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ ہی چس ہہک رتا ےہ، وت اکایمب وہ ایگ۔

 الیعمس، امکل  ن اسن، اوبلیہس  ن امکل، امکل، ہحلط  ن دیبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...انجزفں ےک اس ھ اجان اامیؿ ےہ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 انجزفں ےک اس ھ اجان اامیؿ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      46    حس

٨ًہاح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًلي ٨٣حوفي، روح، ً :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ہزیزہ  ابو  ، ٣ح٤س ش٩ و ، ح  وٖ

 ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ْٖ ِو ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْح  َرِو ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔي   وف ٨ِحُ ٤َ ِٟ ا ٓٔيٕ  ل ًَ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ ٤َُس ب٩ُِ  ا أَِح ٨ََ ث َِزَة أَ٪َّ َحسَّ ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٕس  َّ٤ َحَش٩ٔ َو٣َُح

 ٔ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٢َ اهَّللٔ َػل ُسو َْ َر ا َوَيَِفُ ٠َِیَض ًَ َّي  َّی ُيَؼل طُ َحً ٌَ َاَ٪ ٣َ ک ا َو ابّ تَٔش ّا َواِح ا٧ ٔی٤َ اَزَة ٣ُِش٥ٕٔ٠ إ ٨َ ٍَ َج َب اتَّ  ٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ َو

َرجَ  َضا ث٥َُّ  ٠َِی ًَ َّي  ٕن ٣ِٔث١ُ أُحُٕس َو٩ِ٣َ َػل ٔیَرا ک١ُ  ٗ َیِٔن  اك ٔیَر ٘ٔ ٔ ب ِْلَِجز ا  ٩ِ٣ٔ ٍُ زِٔج َی َّط  ٧ٔ إ َٓ ا  ٨َٔض ِٓ َز  ٩ِ٣ٔ َٗ  ٍَ ٍُ زِٔج َی َُّط  ٧ٔ إ َٓ  ٩َ َٓ ِب١َ أَِ٪ تُِس



 

 

 َّ َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ یَِزَة  َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ ٕس  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ  ْٖ ِو ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٪ُ ذِّ ٤َُؤ ِٟ ا اُ٪  طُ ًُِث٤َ ٌَ اَب إن َت ٔیَر ٘ٔ ٧َِحَوظُ ب  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ   ي 

رہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ادمح  ن دبعاہلل  ن  یل وجنمیف، رفح، وعػ، ب ن فدمحم، اوب

فملس ےن رفامای وج وکیئ صخش یسک املسمؿ ےک انجز  ےک رمہاہ اامیؿ اک اکؾ افر وثاب ھجمس رک اجات ےہ افر  ب کت اس رپ امنز ہن ڑپھ 

وت فہ دف ہصح وثاب ےک رکیل ولاتٹ ےہ، رہ ہصح ادح )اہپڑ(  یل اجےئ افر اس ےک دنف  ے رفاتغ ہن رکیل اجےئ اس ےک رمہاہ راتہ ےہ

ےک ربارب وہات ےہ افر وج صخش انجز  رپ امنز ڑپھ ےل افر دنف ےئک اجےن  ے لبق ولٹ آےئ، وت فہ اکی ریقاط وثاب ےل رک ولاتٹ 

 ے ربفاتی وعػ، دمحم اوبرہریہ ےہ، امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ومذؿ ےن اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ افر ایبؿ ایک ہک مہ 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایک۔

 ادمح  ن دبعاہلل  ن  یل وجنمیف، رفح، وعػ، ب ن فدمحم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 انجزفں ےک اس ھ اجان اامیؿ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      47    حس

، زبیس :  راوی ہ  ٣ح٤س ب٩ رعرعہ، طٌب

ُت أَبَا ِٟ َ َسأ  ٢َ ا َٗ ٩ِ ُزبَِیٕس  ًَ َبُة  ٌِ ُط ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ َة  رَعَ ُس ب٩ُِ رَعِ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٔ أَ٪َّ  َحسَّ اهَّلل ِبُس  ًَ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ َئةٔ  زِٔج ٤ُ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ائ١ٕٔ  َو

َِفْ  ُٛ اُٟطُ  َٔت ْٚ َوٗ و ُش ُٓ ٤ُِش٥ٔٔ٠  ِٟ ا اُب  َب ا٢َ ٔس َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨  اٟ

ں ےن اہک ہک ھجم  ے دبعاہلل ) ن دمحم  ن رعرعہ، ہبعش، زدیب ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوب فالئ  ے رمہیج )رفہق( یک ابتب وپاھچ وت اوہن

 وعسمد( ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک املسمؿ وک اگیل دانی قسف ےہ افر اس  ے ڑلان رفک ےہ۔

 دمحم  ن رعرعہ، ہبعش، زدیب :  رافی



 

 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 انجزفں ےک اس ھ اجان اامیؿ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      48    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧ ، حرضت  ، ح٤یس اس٤ٌی١ ب٩ جٌَف  ، ہ ب٩ سٌیس يب  ٗت

أًی١ُ  ِٔس٤َ ٨ََا إ ث یٕس َحسَّ ٌٔ َبُة ب٩ُِ َس تَِي ُٗ ٧َا  بََر ثَىٔی أ٧ََْص  أَِخ ٤َُِیٕس َحسَّ ٩ِ ح ًَ ََفٕ  ٌِ ا٣ٔٔت أَ٪َّ  ب٩ُِ َج اٟؼَّ ُ ب٩ُِ  َزة ا بََرنٔي ًَُب ا٢َ أَِخ َٗ

ٔی ٤ُِش٤ٔ٠ ِٟ ا ًَلٔ٪ ٩ِ٣ٔ  َرُج ي  ًَلَو َت َٓ رٔ  ِس َ٘ ِٟ ا ٔة  ُ ب٠َِٔی٠َ بٔر یُِد َد  ٥َ َْخَ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ْٔلُِخ َر ُت  ِج يي َْخَ ٔن ٢َ إ ا َ٘ َٓ ٥ِ َن  ُٛ بَٔر

اٟ ا فٔي  وَص ٤ُٔش َت ِٟ ا  ٥ُِٜ یِّرا َل ُوَ٪ َخ یَٜ َسی أَِ٪  ًَ ِت َو ٌَ ٔ ٓ ََفُ ًَلْ٪  ُٓ ًَلْ٪ َو ي ُٓ ًَلَو َُّط َت ٧ٔ رٔ َوإ ِس َ٘ ِٟ ا ٔة  َد٤ِٔص ب٠َِٔی٠َ ِٟ ا ٍٔ َو ِش تِّ اٟ ٍٔ َو ِب  شَّ

دہ  ن اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق  ن دیعس، اامسلیع  ن رفعج، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک ےھجم ساب

ےلم اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رمہبت ولوگں وک بش دقر اتبےن ےک ےئل ےلکن، رگم )اافتؼ  ے اس 

 )وچہکن( فتق( دف املسمؿ ابمہ ڑل رےہ ےھت، آپ ےن رفامای )ہک اس فتق( ںیم اس فاےطس الکن اھت ہک ںیہمت بش دقر اتبدفں، رگم

الفں الفں ابمہ ڑل ، اس ےئل )ایکس ربخ داین  ے( ااھٹیل یئگ افر اشدی یہی اہمتر  قح ںیم دیفم وہ )اب مت بش دقر وک( راضمؿ یک 

 اتسوسیئںی افر اوسیتنںی افر وسیچپںی )اتروخیں( ںیم التش رکف۔

  ہنعہبیتق  ن دیعس، الیعمس  ن رفعج، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  

 ...ربجلیئ اک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اامیؿ فاالسؾ افر ااسحؿ فملع ایقتم

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

االسؾ افر ااسحؿ فملع ایقتم ےک قلعتم وپانھچ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اؿ  ے ایبؿ رکان، رھپ آپ یلص اہلل ربجلیئ اک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اامیؿ ف



 

 

فآہل فملس ےن  یبن یلص اہلل ہیلع ہیلع فآہل فملس ےن )احصہب  ے( رفامای ہک ربجلیئ ںیہمت اہمترا دنی اھکسےن آےئ ےھت، آپ ےن اؿ بس وک دنی آرار دای افر وج دنی یک ابںیت

 ہن ایک اجےئ اگ )ہلیبق( دبعاسیقل ےک ولوگں وک ایبؿ رفامںیئ افر اہلل اعتیل اک ہی وقؽ ہک وج صخش االسؾ ےک وسا یسک افر دنی وک اچےہ وت فہ یھبک وبقؽ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      49    حس

ابزاہی٥، :  راوی ز، اس٤ٌی١ ب٩  ہابوحیا٪  ٣شس ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ہزیزہ  ابو  ، ہ ً ، ابوزً تییم  اٟ

 ًَ ًِ ٔي ُز ٩ِ أَب ًَ یٔم   َِّی اٟت اَ٪  ُو َحیَّ َا أَب ٧ اصٔی٥َ أَِخبََر َِز أًی١ُ ب٩ُِ إٔب ِٔس٤َ ٨ََا إ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٔيی  َحسَّ َّ٨ اٟ َاَ٪  ک ا٢َ  َٗ َِزَة  ی ٔي صَُز ٩ِ أَب ًَ َة 

 َ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ وَػل ٔط ت َٜ ٔ ًَلئ ٔ َو٣َ ٔاهَّلل اُ٪ أَِ٪ تُِؤ٩َ٣ٔ ب ِْلٔی٤َ ا  ٢َ ا َٗ اُ٪  ٤َ ِْلٔی ا ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ َرُج١ْ  اُظ  أََت َٓ أض  َِو٣ّا ٨٠َّٟٔ ا ی رّٔز تُبٕطٔ ا ُٛ

رِشٔ  ُت َ َوَِل  اهَّلل بَُس  ٌِ َت ًَل٦ُ أَِ٪  ِْلِٔس ا  ٢َ ا َٗ ًَل٦ُ  ِْلِٔس ا ا  ٢َ ٣َ ا َٗ ٔث  ٌِ َب ِٟ ٔا ٔ َوتُِؤ٩َ٣ٔ ب ٔط ُس٠ ٔ َوُر ٔط ائ َ٘ ٔ ًَلَة َوب٠ٔ اٟؼَّ ٘ٔی٥َ  ُت ّئا َو َطِی  ٔ ٔط ََ ب

ظُ  َزا ََّک َت ٧َ أ َٛ اهَّلَل  بَُس  ٌِ ٢َ أَِ٪ َت ا َٗ اُ٪  اِْلِٔحَش ا  ٢َ ٣َ ا َٗ اَ٪  ـَ َر٣َ و٦َ  َتُؼ َة َو َؿ و ٤ََِفُ ِٟ ا َاَة  َّک ز اٟ َی  زِّ ََ َوتَُؤ َزا َی َُّط  ٧ٔ إ َٓ ُظ  َزا ٩ُِٜ َت ٥ِ َت َٟ إِٔ٪  َٓ  

 ُ٢ ئُو ٤َِش ِٟ ا ٢َ ٣َا  ا َٗ ُة  ًَ ا اٟشَّ ٢َ ٣ًََی  ا َٔذا  َٗ ا َوإ ََّض َرب ُة  ِْل٣ََ ا َسِت  َٟ ا َو َٔذ ا إ َٔض اك َِْشَ ٩ِ أ ًَ  ََ ُ بٔر َسأُِخ ائ١ٔٔ َو اٟشَّ  ٥َ٠َ ٩ِ٣ٔ ًِ َ َضا بٔأ ٨ِ ًَ

 َّ ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ًَل  ُ ث٥َُّ َت اهَّلل ُض٩َّ إِٔلَّ  ٤ُ ٠َ ٌِ ٤ِٕص َِل َي ٔي َخ أ٪ ف ٨َُِی ب ِٟ ا ٔي  ُِض٥ُ ف ب ِٟ ا ِْلٔب١ٔٔ  ا اةُ  ًَ ُر اَو٢َ  َل ٔ َت ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل ٨َِٔسُظ ٥ُ٠ًِٔ  ي  ٥َ إٔ٪َّ اهَّلَل ً َس٠َّ َو

 ٔ ز َض  ا َّ٨ اٟ  ٥ُ ِّ٠ ٌَ َئ يُ ا ٔی١ُ َج بِر ٢َ َصَذا ٔج ا َ٘ َٓ ّئا  َطِی ا  َزِو َی  ٥ِ٠َ َٓ ُظ  و ز  ٢َ ُر ا َ٘ َٓ ََز  َِزب یََة ث٥َُّ أ اِْل ٔة  ًَ ا ١َ اٟشَّ ٌَ اهَّللٔ َج ِبس  ًَ ُو  ا٢َ أَب َٗ ُض٥ِ  ٨َ ی

ا٪ٔ  ٤َ ِْلٔی ا ُط ٩ِ٣ٔ  ک٠َُّ ٔک   َذٟ

اربامیہ، اوبایحؿ ایمیتل، اوبزرہع، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی دؿ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دسمد، اامسلیع  ن 

ولوگں ےک اسےنم ےھٹیب وہےئ ےھت، اکیکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم اکی صخش آای افر اس ےن )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

زیچ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اامیؿ ہی ےہ ہک مت اہلل رپ افر اےکس رفوتشں رپ افر فملس  ے( وپاھچ ہک اامیؿ ایک 

)آرخت ںیم( اہلل ےک ےنلم رپ افر اہلل ےک وربمغیفں رپ اامیؿ الؤ افر ایقتم اک نیقی رکف، )رھپ( اس صخش ےن اہک ہک االسؾ ایک زیچ ےہ؟ 

ای ہک االسؾ ہی ےہ ہک مت اہلل یک سابدت رکف افر اس ےک اس ھ رشک ہن رکف افر امنز ڑپوھ افر زوکۃ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

رفمفہض ادا ایک رکف افر راضمؿ ےک رفز  روھک، اس صخش ےن اہک ہک ااسحؿ ایک زیچ ےہ؟ آپ ےن رفامای ااسحؿ ہی ےہ ہک مت اہلل یک 

ھکی رےہ وہ افر ارگ )ہی احتل( ہن )احلص وہ( ہک مت اس وک دےتھکی وہ وت ایخؽ سابدت )اس وشخع افر ولخص  ے( رکف ہک وگای مت ا ے د

رےہ ہک فہ ںیہمت داتھکی ےہ )رھپ( اس صخش ےن اہک ہک ایقتم بک وہیگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج  ے ہی ابت 

یفق ںیم دفونں ربارب ںیہ( افر ںیم مت وک اس یک العںیتم اتبےئ وپیھچ اجریہ ےہ )فہ وخد( اسلئ  ے زایدہ )اس وک( ںیہن اجاتن )ہکلب انفا



 

 

داتی وہں،  ب ولڈنی اےنپ ےردار وک ےنج افر  ب ایسہ افوٹنں وک رچاےن فاےل امعروتں ںیم رےنہ ںیگل )وت ھجمس انیل ہک ایقتم آربی 

اتن، رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )اِّؿَ اہلَل ےہ افر ایقتم اک ملع وت( اؿ اپچن زیچفں ںیم ےہ ہک نج وک ادا ےک وسا وکیئ ںیہن اج

 ( وپری آتی التفت رفامیئ، اس ےک دعب فہ صخش الچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )احصہب  ے( رفامای ہک اس
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اھکی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، ہی ےری  اپس فاسپ الؤ )انچہچ( ولگ اس وک فاسپ الےن وک ےئگ، رگم فتاں یسک وک ہن د

ربجالیئ ےھت، ولوگں وک اؿ ےک دنی یک میلعت اھکسےن آےئ ےھت، اوبدبع اہلل ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ بس ابوتں 

 وک اامیؿ اک زجف آرار دای ےہ۔

 ہع، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدسمد، الیعمس  ن اربامیہ، اوبایحؿ ایمیتل، اوبزر :  رافی

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

  

 ...ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

یثح                               ج٠س او٢  :  ج٠س      50    س

ہ :  راوی ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ًباض  اهَّلل ب٩  ًبس  ، اهَّلل  ًبس اهَّلل ب٩  ًبیس   ، اب٩ طہاب ح،  ٟ ، ػا ہی٥ ب٩ سٌس ا ابز ہی٥ ب٩ ح٤زہ،  ا  ابز

٩ِ ًُبَِیسٔ  ًَ َضإب  اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ٕٔح  اٟ َػ  ٩ِ ًَ ٕس  ٌِ َس اصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔبَِز ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ زََة  ٤ِ اصٔی٥ُ ب٩ُِ َح َِز ا إٔب ٨ََ ث ِبَس  َحسَّ ًَ اهَّللٔ أَ٪َّ  ِبٔس  ًَ اهَّللٔ ب٩ِٔ 

 ٔ ز َی َک َص١ِ  ُت ِٟ َ َسأ ُط  َٟ  ٢َ ا َٗ  ١َ ِٗ َٔز ٕب أَ٪َّ ص اَ٪ ب٩ُِ َِحِ َی ِٔ ُس نٔي أَبُو  بََر ا٢َ أَِخ َٗ بََرُظ  ٕض أَِخ ا بَّ ًَ َُّض٥ِ اهَّللٔ ب٩َِ  ٤َِت أ٧َ ًَ َ ز َٓ وَ٪  ُؼ ُ٘ ٨َِ یُسوَ٪ أ٦َِ ی

 ٔ ت َی َّی  ً اُ٪ َح ٤َ ِْلٔی ا َٔک  َذٟ َٛ ٔیُسوَ٪ َو ز َٔک َی َذٟ َٛ َت أَِ٪ َِل َو ٤ِ ًَ َ ز َٓ  ٔ ط یَِسُخ١َ ٓٔی َس أَِ٪  ٌِ ٔ َب ٔط ٨ ّة ٟٔٔسی َل َسِد زَِتس  أََحْس  َی ُتَک َص١ِ  ِٟ َ َسأ ٥َّ َو

ُلطُ أََحْس  ُوَب َِل َيِشَد ٠ ُ٘ ِٟ ا ُط  ُت اَط أُٟم َبَظ ٔیَن تَُد اُ٪ ح ٔی٤َ ِْل  ا

 ، دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ھجم  ے اربامیہ  ن زمحہ، اربامیہ  ن دعس، اصحل، ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل

اوب نایؿ  ن رحب ےن ایبؿ ایک ہک اؿ  ے رہلق ےن اہک ہک ںیم ےن مت  ے وپاھچ ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ریپفاکر زایدہ 



 

 

 درہج کت ہن ےچنہپ اس فتق کت اس یک یہی وہےت اجےت ںیہ ای مک، وت مت ےن اہک ہک زایدہ وہےت اجےت ںیہ افر اامیؿ  ب کت ا یل

وصرت وہیت ےہ، ںیم ےن مت  ے ہی یھب وساؽ ایک اھت ہک اؿ ںیم  ے وکیئ اس دنی ںیم دالخ وہےن ےک دعب دنی  ے رھپ اجات ےہ؟ وت 

 ے انوخش  مت ےن اہک ہک ںیہن افر اامیؿ یک احتل ایس رطح ےہ،  ب ہک اس یک اشبتش دولں ںیم  ل اجےئ ہک رھپ وکیئ صخش اس

 ںیہن وہ اتکس۔

 اربامیہ  ن زمحہ، اربامیہ  ن دعس، اصحل، ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...وج اےنپ دنی ےک اقمئ رےنھک ےک ےئل انگوہں  ے ےچباس صخش یک تلیضف ) اک ایبؿ( 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش یک تلیضف ) اک ایبؿ( وج اےنپ دنی ےک اقمئ رےنھک ےک ےئل انگوہں  ے ےچب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      51    حس

رضی  :  راوی ظیر  ، ن٤ٌا٪ ب٩ ب ٨ًہابو نٌی٥، زْکیا، ًا٣ز لٰي  تٌا  اهَّلل 

ُس  ُت َر ٌِ ٔ َس٤  ٢ُ و ُ٘ ٕ َي یر اَ٪ ب٩َِ َبٔظ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ  ٕ ز ا٣ٔ ًَ  ٩ِ ًَ اُئ  یَّ َْکٔ ا َز ث٨ََ ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ُو ن ا أَب ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  و

ٔضَ  ٤َا ٣َُظب ٨َُض ِّْن َوبَِي َی ا٦ُ ب رَِحَ ِٟ ا ِّْن َو َی ًَل٢ُ ب َح ِٟ ا و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ بَِرأَ َو َت اِس بَٔضأت  ٤َُظ ِٟ ا َقي  اتَّ  ٩ِ٤َ َٓ أض  َّ٨ ٔیْر ٩ِ٣ٔ اٟ ث َٛ َضا  ٤ُ٠َ ٌِ اْت َِل َي

 ٔ ُط أََِل َوإٔ٪َّ ٟ ٌَ ٔ اٗ َُو ی ُک أَِ٪  ٔط یُو یَم  ٔح ِٟ ا  ٢َ ِعَي َحِو یَز  َٕ ا َْکَ أت  بَُض اٟظ  ٔي  ٍَ ف َٗ ٔ َو٩ِ٣َ َو ط ٔؿ ٔ َورٔعِ ٔط ٨ ی اهَّللٔ ٟٔٔس یَٔم  ٕٔک حیّٔم أََِل إٔ٪َّ ح ک١ُِّ ٠٣َ

 ٔ اف َشَس  َٓ َشَسِت  َٓ َٔذا  ُط َوإ ک٠ُ  َحَشُس  ِٟ ا َػ٠ََح  ِت  َػ٠ََح ّة إٔذَا  َِ ـِ َحَشسٔ ٣ُ ِٟ ا ر٣ُٔطُ أََِل َوإٔ٪َّ فٔي  ٔ ٣ََحا ٔؿط ُط أََِل َوهَٔي ي أَِر َحَشُس ک٠ُ  ِٟ

٠ُِب  َ٘ ِٟ  ا

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے انس ہک آپ یلص اہلل اوب میعن، زرکای، اعرم، امعنؿ  ن ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص 

ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک الحؽ اظرہ ےہ افر رحاؾ )یھب اظرہ ےہ( افر دفونں ےک درایمؿ ںیم ہبش یک زیچںی ںیہ ہک نج وک تہب 

صخش وہبشں )یک زیچفں(  ے ولگ ںیہن اجےتن، سپ وج صخش ہبش یک زیچفں  ے ےچب اس ےن اےنپ دنی افر اینپ آربف وک اچبایل افر وج 



 

 

ںیم التبم وہاجےئ )اس یک اثمؽ ایسی ےہ( ےسیج ہک اجونر اشیہ رچااگہ ےک آربی رچ رتا وہ سج ےک قلعتم ادنہشی وہات ےہ ہک اکی دؿ 

 ںیم اس اس ےک ادنر یھب دالخ وہ اجےئ )ولوگ! آاگہ وہ اجؤ ہک رہ ابداشہ یک اکی رچااگہ ےہ، آاگہ وہ اجؤ ہک اہلل یک رچااگہ اس یک زنیم

یک رحاؾ یک وہیئ زیچںی ںیہ، ربخدار وہ اجؤ! ہک دبؿ ںیم اکی ڑکٹا وگتش اک ےہ،  ب فہ ونسر اجات ےہ وت امتؾ دبؿ ونسر اجات ےہ افر 

  ب فہ رخاب وہ اجات ےہ وت امتؾ دبؿ رخاب وہ اجات ےہ، ونس فہ ڑکٹا دؽ ےہ۔

 اعتٰیل ہنعاوب میعن، زرکای، اعرم، امعنؿ  ن ریشب ریض اہلل  :  رافی

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

  

 ...سمخ اک ادا رکان اامیؿ ںیم دالخ ےہ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 سمخ اک ادا رکان اامیؿ ںیم دالخ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      52    حس

٨ًہ :  ویرا لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ابوج٤زہ   ، ہ ، طٌب  ًلي ب٩ جٌس

 َٓ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٍَ ُس ٣َ ٌُ ِٗ َ ُت أ ٨ِ ُٛ  ٢َ ا َٗ َزَة  ٤ِ ٔي َج ٩ِ أَب ًَ ُة  َب ٌِ ُط َا  ٧ بََر ا٢َ أَِخ َٗ ٔس  ٌِ َح ِٟ ا ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ أ٥َِٔٗ َحسَّ ا َ٘ َٓ  ٔ ٔظ یز ٔ ََ َي  ل ًَ ىٔی  َیِح٠ُٔش

ا ٤ّ َک َسِض َٟ  ١َ ٌَ َّی أَِج ً ی َح ٨ِٔٔس ً  ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ ا  ا أََتِو َّ٤ َٟ ٔص  ِی َ٘ ِٟ ِبسٔ ا ًَ َس  ِٓ ا٢َ إٔ٪َّ َو َٗ ی٩ِٔ ث٥َُّ  َز ِض ُط َط ٌَ ُت ٣َ ٤ِ َٗ َ أ َٓ ٔي  ال ٠َِیطٔ ٩ِ٣ٔ ٣َ

ٔس َُیَِر َخ  ِٓ َو ِٟ ٔا ٔ أَِو ب ِو٦ َ٘ ِٟ ٔا ّبا ب زَِح ا٢َ ٣َ َٗ ُة  ٌَ َربٔی ُوا  اٟ َٗ ُس  ِٓ َو ِٟ ا ِو٦ُ أَِو ٩ِ٣َ  َ٘ ِٟ ا ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ اهَّللٔ َو  ٢َ ُسو َر َا  ُوا ی اٟ َ٘ َٓ َي  ام ٧ََس َایَا َوَِل  ز

رَضَ  رٔ ٣ُ ا َّٔ ُٛ َهي  ٩ِ٣ٔ  ِٟ ا ا  َک صََذ ٨َ ٨َ٨َا َوبَِي ٔ َوبَِي ا٦ رَِحَ ِٟ ا  ٔ ِضز اٟظَّ ٧َأِتٔیَک إِٔلَّ فٔي  ٍُ أَِ٪  ٔلی َت َنِش َّا َِل  ٧ٔ ٔ ٩ِ٣َ إ بٔرِ بٔط ِؼ١ٕ ٧ُِد َٓ  ٕ ز ز٧َِا بٔأ٣َِ ٤ُ َٓ  

 ِٟ ا  ٔ ٧َِسُخ١ِ بٔط ا َو ائ٨ََ َر ٔ َو َو ٔاهَّلل أ٪ ب ٔی٤َ ٔاِْل َزص٥ُِ ب ٍٕ أ٣ََ َ َِرب ٩ِ أ ًَ اص٥ُِ  ََض ٍٕ َو٧ َ َِرب أ٣َََزص٥ُِ بٔأ َٓ بَةٔ  َِْشٔ اِْل  ٩ِ ًَ وُظ  َسأَُٟ َة َو َّ٨ ا٢َ َح َٗ ُظ  ِحَس

َط  َٟ ٔ ُ أَِ٪ َِل إ َزة ا َطَض  ٢َ ا َٗ  ٥ُ٠َ ًِ َ ُط أ وُٟ َرُس اهَّللُ َو ا  ُو اٟ َٗ ُظ  ٔاهَّللٔ َوِحَس اُ٪ ب ٤َ ِْلٔی ا ا  ُروَ٪ ٣َ ا٦ُ أََتِس َٗ ٔ اهَّللٔ َوإ  ٢ُ و َرُس ّسا  َّ٤ اهَّللُ َوأَ٪َّ ٣َُح إِٔلَّ 

 ٩ِ ًَ  ٍٕ َ َِرب ٩ِ أ ًَ اص٥ُِ  ََض ٤َُص َو٧ ُد ِٟ ا  ٥ٔ٨َ ِِ ٤َ ِٟ ا ا ٩ِ٣ٔ  ُلو ٌِ ُت اَ٪ َوأَِ٪  ـَ َر٣َ ٔػَیا٦ُ  ٔ َو َاة َّک ز اٟ ُئ  ا ٔیَت ٔ َوإ ًَلة ٔ اٟؼَّ ٔیر ٘ ا٨َّٟ ٔئ َو َّا ب اٟس  َت٥ٔ َو ٨ِ َح ِٟ ا  



 

 

 ٢َ ا َٗ ٤ََّا  ُرب ٔت َو َّٓ َ ز ٤ُ ِٟ ا ٥َُِٜ  َو ائ َر ا بٔض٩َّٔ ٩ِ٣َ َو بٔرُو وص٩َُّ َوأَِخ ُو َٔ اِح  ٢َ ا َٗ ٔ َو َّر ی َ٘ ٤ُ ِٟ  ا

تخت رپ  یل  ن دعج، ہبعش، اوبرمجہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اس ھ اھٹیب اھت وت فہ ےھجم اےنپ 

مت ےری  اپس روہ، ںیم ںیہمت اےنپ امؽ  ے ھچک ہصح دفں اگ، ذہلا ںیم دف ےنیہم اھٹب ےتیل ےھت )اکی رمہبت( اوہنں ےن ھجم  ے اہک ہک 

اؿ ےک اپس رتا، دعب ازاں اوہنں ےن )اکی رفز ھجم  ے( اہک ہک )ہلیبق( دبعاسیقل ےک ولگ  ب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس 

سک امجتع  ے وہ؟ فہ وبےل ہک )مہ( رہعیب )ےک اخدناؿ( آےئ، وت آپ ےن اؿ  ے اہک ہک مت سک وقؾ  ے وہ؟ ای )ہی وپاھچ ہک مت( 

  ے ںیہ آپ ےن رفامای ہک رمةحاب اوقلؾ ای )اجبےئ اباوقلؾ ےک( ابولوک )رفامای( ریغ زخاای فالدنایمٰ، رھپ اؿ ولوگں ےن رعض ایک ہک ای

ہک( امہر  افر آپ ےک درایمؿ یافر روسؽ اہلل مہ وساےئ امہ رحاؾ ےک )یسک افر زامےن( ںیم آپ ےک اپس ںیہن آےتکس )اس ےئل 

 رضم اک ہلیبق راتہ ےہ )اؿ  ے ںیمہ ادنہشی ےہ( ذہلا آپ مہ وک وکیئ ایسی ابت اتب دےئجی ہک مہ اےنپ ےھچیپ فاولں وک اس یک االطع رکدںی

 ہک وکؿ یس افر مہ بس اس رپ لمع رکےک تنج ںیم دالخ وہ اجںیئ افر اؿ ولوگں ےن آپ  ے ےنیپ یک زیچفں ےک ابتب یھب وپاھچ

ای، الحؽ ںیہ افر وکؿ یس رحاؾ؟ وت آپ ےن اںیہن اچر زیچفں اک مکح دای افر اچر ابوتں  ے عنم ایک، رصػ اہلل رپ اامیؿ الےن اک اؿ وک مکح د

ب آپ ےن رفامای ہک مت ولگ اجےتن وہ ہک رصػ اہلل رپ اامیؿ ال ان )سک رطح وہات ےہ﴾؟ اوہنں ےن اہک ہک اہلل افر اس اک روسؽ وخ

، فافق ےہ، آپ ےن رفامای اس ابت یک وگایہ دانی ہک وسا اہلل ےک وکیئ وبعمد ںیہن افر ہی ہک دمحم اہلل ےک روسؽ ںیہ افر اؿ وک امنز ڑپےنھ

زوکۃ دےنی افر راضمؿ ےک رفز  رےنھک اک مکح دای افر اس ابت اک مکح دای ہک امؽ تمینغ اک اپوچناں ہصح )تیب ااملؽ ںیم( د  دای رکف 

 ر   ے افر زمتف  ے )افر یھبک ا ن سابس  افر
قب

 

ن
م  ے افر داب افر 

 

ی

 

چی

اچر زیچفں )ںیم اپین ای افر وکیئ زیچ ےنیپ(  ے اؿ وک عنم ایک، 

زمتف یک ہگج ریقم اہک رکےت ےھت افر آپ ےن رفامای ہک اؿ ابوتں وک اید رکول افر ابیق ولوگں وک )وج اینپ ہگج رہ ےئگ ںیہ اؿ یک میلعت 

 دف﴾۔

  یل  ن دعج، ہبعش، اوبرمجہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...دحثی ںیم آای ےہ ہک اامعؽ تین افر ایخؽ ےک اطمقب وہےت ںیہ۔

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےک اطمقب وہےت ںیہ۔ دحثی ںیم آای ےہ ہک اامعؽ تین افر ایخؽ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      53    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  رضت  ، ح ؾ ٗا ہ ب٩ و ٤٘٠ً ، ٣ح٤س ب٩  ، یحٌی ب٩ سٌیس ک ٣اٟ  ، ش٤٠ہ ٣ اهَّلل ب٩   ًبس 

٩ِ یَحِ  ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ َة  اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ إؾ  َّٗ َة ب٩ِٔ َو ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٔس ب٩ِٔ إٔب َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ یٕس  ٌٔ ٌَی ب٩ِٔ َس

 َٓ ََوی  زٕٔئ ٣َا ٧ ا٣ِ ٔک١ُِّ  ةٔ َوٟ یَّ ِّ٨ ٔاٟ ٢ُ ب ٤َا ًِ َ ِْل ا ا٢َ  َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس ٤ََز أَ٪َّ  وًُ ُس ٔلَي اهَّللٔ َوَر َزتُطُ إ ٧َِت صِٔح کَا ٟٔطٔ ٩ِ٤َ 

 ُ ضِٔحزَت َٓ َضا  ُج زَوَّ َت َی َزأَةٕ  ا٣ِ َُضا أَِو  ب ا ُئؼي ٧َِی ُُط ُٟس َزت َِت صِٔح َا٧ ک ٔ َو٩ِ٣َ  ؤٟط َرُس ٔ َو اهَّلل ٔلَي  ُُط إ َزت ضِٔح َٓ ٔ ِیط َٟ ٔ اَجَز إ ا َص ٔلَي ٣َ  ُط إ

اتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، ییحی  ن دیعس، دمحم  ن ہمقلع  ن فاقص، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رف

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک )اامعؽ ےک ےجیتن( تین ےک وماقف وہےت ںیہ افر رہ صخش ےک ےئل فیہ ےہ وج فہ تین رک ، ذہلا سج یک 

 رجہت اہلل افر اس ےک روسؽ ےک ےئل وہ یگ، وت ادا ےک تاں اس یک رجہت ایس )اکؾ( ےک ےئل )یھکل اجیت( ےہ، سج ےک ےئل اس

ےن رجہت یک وہ افر سج یک رجہت داین ےک ےئل وہ ہک ا ے  ل اجےئ ای یسک وعرت ےئلیک وہ سج  ے فہ اکنح رک ، وت اس یک رجہت 

 اس ابت ےک ےئل وہ یگ، سج ےک ےئل اس ےن رجہت یک وہ۔

 ہنع دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، ییحی  ن دیعس، دمحم  ن ہمقلع  ن فاقص، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 دحثی ںیم آای ےہ ہک اامعؽ تین افر ایخؽ ےک اطمقب وہےت ںیہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      54    حس

، ًبساهَّلل ب٩ یزیس،ححاد ب٩ ٨٣ہا٢ :  راوی ، ًسی ب٩ ثابت ہ  ، طٌب

ِبَس اهَّللٔ ًَ ُت  ٌِ ٔ ا٢َ َس٤ َٗ ٕٔت  َاب ٔسی  ب٩ُِ ث ًَ ٔي  بَرَن ٢َ أَِخ ا َٗ َبُة  ٌِ ُط ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٢ٕ َضا ُد ب٩ُِ ٨ِ٣ٔ ا ا َححَّ ٨ََ ث ٕ َحسَّ وز ٌُ ٔي ٣َِش ٩ِ أَب ًَ ٔیَس  ز َی  ب٩َِ 



 

 

 ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ َُيَ  ًَ َٓ ا  بَُض َتٔش َیِح ٔطٔ  َي أَص٠ِ ل ًَ ُج١ُ  زَّ اٟ  َٙ َٔ َِن َٔذا أ ْة  إ َٗ َػَس ُط  َٟ 

اجحج  ن اہنمؽ، ہبعش، دعی  ن اثتب، دبعاہلل  ن سیدی، اوبوعسمد یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل 

  رک رخچ رک ، وت فہ اس ےک قح ںیم )دصہق( اک مکح راتھک ےہ۔ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  ب وکیئ صخش اینپ یب یب رپ وثاب ھجمس

 اجحج  ن اہنمؽ، ہبعش، دعی  ن اثتب، دبعاہلل  ن سیدی، :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 افر ایخؽ ےک اطمقب وہےت ںیہ۔ دحثی ںیم آای ےہ ہک اامعؽ تین

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      55    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٗاؾ  بي و ا رضت سٌس ب٩  ، ح ٣ز ب٩ سٌس ًا ی،  ہز ، ز ب ، طٌی ٍ ٥ٜ ب٩ ٧آ  ح

ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ َا ُط بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٍٕ ٔ َآ ٥ُ ب٩ُِ ٧ َٜ َح ِٟ ا ا  ٨ََ ث بََرُظ َحسَّ َّطُ أَِخ ٧َ إؾ أ َّٗ ٔي َو َب ٔس ب٩ِٔ أ ٌِ َس  ٩ِ ًَ ٕس  ٌِ ُ ب٩ُِ َس ز ا٣ٔ ًَ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ

 ٔ َط اهَّللٔ إ ا َوِج غٔي بَٔض ّة َتبَِت َ٘ َٔ َن  َٙ ٔٔ ٨ُِ ٩ِ ت َٟ ََّک  ٧ٔ ا٢َ إ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ َرُسو ١ُ أَ٪َّ  ٌَ َّی ٣َا َتِح ً ٠َِیَضا َح ًَ زَِت  ٥ٔ  ِلَّ أُٔج َٓ فٔي 

َٔک  َزأَت  ا٣ِ

مکح  ن انعف، بیعش، زرہی، اعرم  ن دعس، رضحت دعس  ن ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت اہلل اعتیل یک وخونشدی احلص رکےن ےک ےئل وج ھچک رخچ رکف ےگ )لیلق ای ریثک( اس اک وثاب رضفر دای

 اجاگیئ، اہیں کت ہک وج )ہمقل( مت اینپ یب یب ےک ہنم ںیم روھک )اس اک یھب وثاب ےلم اگ( ۔

 مکح  ن انعف، بیعش، زرہی، اعرم  ن دعس، رضحت دعس  ن ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل افر اس ےک روسؽ افر ا ہم  نیملس افر

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

وو ہلل فروسہل ہلل اپک اک وقؽ اذایبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل افر اس ےک روسؽ افر ا ہم  نیملس افر اعۃم انیملسمل ےک ےئل صلخم رانہ، دنی ےہ افر ا
ح
ص

 

ن

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      56    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اهَّلل بحلي  ًبس رضت جزیز ب٩  ، ح بي حاز٦ ا ٗیص ب٩   ، اس٤ٌی١  ، ، یحٌی  ز شس ٣ 

ِیُص  َٗ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١َ  ٤َ ٩ِ إِٔس ًَ ٌَی  َیِح ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث ا٢َ  َحسَّ َٗ َبَحلٔيِّ  اٟ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔیز ز ٩ِ َج ًَ  ٕ از٦ٔ ٔي َح ب٩ُِ أَب

ٔک١ُِّ  ٔح ٟ ِؼ  ٨ اٟ ٔ َو َاة َّک اٟز أئ  َت ٔ َوإٔی ًَلة اٟؼَّ ا٦ٔ  َٗ ٔ َي إ ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل و٢َ  َرُس ُت  ٌِ َاَي   ٣ُِش٥ٕٔ٠ ب

 ن دبعاہلل یلجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن رفامای ہک  دسمد، ییحی ، اامسلیع، سیق  ن ایب احزؾ، رضحت رجری

ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے امنز ڑپےنھ افر زوکۃ دےنی افر رہ املسمؿ  ے ریخ وخایہ رکےن )ےک اآرار( رپ تعیب 

 یک۔

 دبعاہلل یلجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع دسمد، ییحی ، الیعمس، سیق  ن ایب احزؾ، رضحت رجری  ن :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

وو ہلل فروسہلیبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل افر اس ےک روسؽ افر ا ہم  نیملس افر اعۃم انیملسمل ےک ےئل صلخم رانہ
ح
ص

 

ن

 ، دنی ےہ افر اہلل اپک اک وقؽ اذا 
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ہ، حرضت زیاز ب٩ ًًلٗہ :  راوی ، ابوًوا٧ ا٤ٌ٨ٟا٪  ابو

 ٢َ ا َٗ َة  َٗ ًَٔل ٔ ب٩ِٔ ً َاز ٩ِ زٔی ًَ ََة  ٧ َوا ًَ ُو  ا أَب ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أ٪  ٤َ ٌِ ا٨ٟ  ُو  ا أَب ٨ََ ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبسٔ  ًَ َز ب٩َِ  ُت َجزٔی ٌِ ٔ ٤ ٔیَرةُ ب٩ُِ  َس ِ٤ُ ِٟ ا اَت  ِو٦َ ٣َ َی



 

 

 َٗ َو ِٟ ا ُط َو َٟ یَک  َْشٔ ُظ َِل  ٔئ اهَّللٔ َوِحَس ا َ٘ تِّ ٥ُِٜ بٔا ٠َِی ًَ ا٢َ  َٗ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّلَل َوأَثِىَی  ٤َٔس  َح َٓ ا٦َ  َٗ َة  َب ٌِ یْر ُط ٥ُِٜ أ٣َٔ یَأِتَٔی َّی  ً ٔة َح ٨َ ي ٜٔ اٟشَّ ٔ َو ار

 ٔ َیأِت ٤ََّا  ٧ٔ إ يي أََتیِ َٓ ٔن إ َٓ ُس  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ َو ث٥َُّ  ِٔ ٌَ ِٟ ا یُٔحب   کَاَ٪  َّطُ  ٧ٔ إ َٓ  ٥ِ ُٛ ٔ یر ْٔل٣َٔ ا  و ُٔ ٌِ ِسَت ا ا٢َ  َٗ اِْلَ٪ ث٥َُّ   ٥ُِٜ ٠َِیطٔ ی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت 

 ٔ ٔک١ُِّ ٣ُِش٠ ٔح ٟ ِؼ  ٨ اٟ لَيَّ َو ًَ َن  رَشَ َٓ  ٔ ًَل٦ ِٔس ِْل لَي ا ًَ َک  ٌُ ٔ َاي ٠ُِت أُب ُٗ  ٥َ َس٠َّ ْح َو أػ ٨َ َٟ يي  ٔن ٤َِشحٔٔس إ ِٟ ا َربِّ َصَذا  َي َصَذا َو ل ًَ ُتطُ  ٌِ اَي َب َٓ  ٥ٕ

٧َز٢ََ  ََفَ َو ِِ َت اِس ٥ُِٜ ث٥َُّ   َل

اوباامعنلؿ، اوبوعاہن، رضحت زاید  ن العہق ےتہک ںیہ ہک سج دؿ ریغمہ  ن ہبعش اک ااقتنؽ وہا، اس دؿ ںیم ےن رجری  ن دبعاہلل  ے انس 

اہلل یک دمح فانثء ایبؿ یک، رھپ )ولوگں  ے اخمبط وہ رک( اہک، ہک اہلل فدحہ الرشکی ہل ےک وخػ افر فاقر )ےلہپ( فہ ڑھک  وہ ےئگ افر 

افر آیگتسہ وک اےنپ افرپ الزؾ روھک، اہیں کت ہک اےری اہمت  اپس آاجےئ اس ےئل ہک اےری اہمتر  اپس ایھب آات ےہ، رھپ اہک ہک مت 

اعمیف اموگن، ویکہکن فہ )وخد یھب اےنپ رجمومں ےک وصقر( اعمػ رک دےنی وک دنسپ رکےت  ولوگ اےنپ اےری )وتمیف( ےک ےئل )ادا  ے(

 ےھت، رھپ اہک ہک اام دعب! ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتم ںیم احرض وہا افر اہک ہک ںیم آپ  ے االسؾ رپ تعیب رکات وہں، وت

 رکےن یک رشط اگلیئ، سپ ںیم ےن ایس رپ آپ  ے تعیب یک،  مس ےہ آپ ےن ھجم  ے املسمؿ رےنہ افر رہ املسمؿ  ے ریخ وخایہ

 اس دجسم ےک رپفرداگر یک، ےب کش ںیم مت ولوگں اک ریخ وخاہ وہں اس ےک دعب اوہنں ےن اافغتسر ایک افر )ربنم  ے( ارت آےئ۔

 اوباامعنلؿ، اوبوعاہن، رضحت زاید  ن العہق :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ : ابب

 ... (سج صخش  ے وکیئ ہلئسم درایتف ایک اجےئ افر فہ یسک ابت ںیم وغشمؽ وہ وت )ےلہپ اینپ

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ابت وک وپرا رک ےل رھپ اسلئ وک وجاب د  سج صخش  ے وکیئ ہلئسم درایتف ایک اجےئ افر فہ یسک ابت ںیم وغشمؽ وہ وت )ےلہپ اینپ(
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رضی  :  راوی وہزیزہ  ر، اب ح، ہًل٢ ب٩ ًلي، ًلاء ب٩ يشا ح، ٠ٓی ر، ٣ح٤س ب٩ ٠ٓی ح، ح، ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذ ا٪، ٠ٓی ٣ح٤س ب٩ س٨

٨ًہ لٰي  تٌا  اهَّلل 

ا٪ٕ  ٨َ ُس ب٩ُِ ٔس َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٠َِیْح ح َحسَّ ُٓ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ ا٢َ  َٗ َٗ ٕح  ٠َِی ُٓ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ رٔ  ٨ِٔذ ٤ُ ِٟ ا َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  َىٔی إٔب ث ا٢َ و َحسَّ َٗ

ئ  ا٨َّٟ ٤َا  ٢َ بَِي٨َ ا َٗ َِزَة  َُزی َبٔي ص ٩ِ أ ًَ إر  ٔئ ب٩ِٔ َيَش َلا ًَ  ٩ِ ًَ لٓٔيٕ  ًَ ًَٔل٢ُ ب٩ُِ  َىٔی ص ث ا٢َ َحسَّ َٗ َىٔی أَبٔي  ث ٥َ فٔي ی  َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل

ٔ َو  ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َر ٤ََضی  َٓ ُة  ًَ ا اٟشَّ ًَی  ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ بٔيٌّ  ا َُط أرَِعَ ائ ِو٦َ َج َ٘ ِٟ ا ُث  یَُحسِّ ٕٔص  ُف ٣َِح٠ ٌِ ٢َ َب ا َ٘ َٓ ُث  یَُحسِّ  ٥َ َس٠َّ

ـُ  ٌِ ا٢َ َب َٗ ٢َ َو ا َٗ ا  َظ ٣َ ََکٔ َٓ  ٢َ ا َٗ ا  ٣َ ٍَ ٔ ٤ ٔ َس ِو٦ َ٘ ِٟ ةٔ ا ًَ ا اٟشَّ  ٩ِ ًَ ائ١ُٔ  اٟشَّ ُظ  َُرا َی٩َِ أ ٢َ أ ا َٗ ُط  یَث َضی َحٔس َٗ ا  َّی إَٔذ ً ٍِ َح ٤َ ٥ِ َيِش َٟ ُض٥ِ ب١َِ 

ا َٗ ا  ُتَض ًَ َٕ إَٔؿا ِی َٛ ا٢َ  َٗ َة  ًَ ا اٟشَّ  ِ ٔوز َِت ا٧ َٓ ٧َُة  ِْل٣ََا ِت ا ٌَ ُؿیِّ ا  إَٔذ َٓ  ٢َ ا َٗ اهَّللٔ   ٢َ ُسو یَا َر ٧ََا  ا٢َ َصا أ َٗ َ ٔل ُ إ ز ِْل٣َِ َس ا سِّ َٔذا ُو ٔ أَص٠ِٔطٔ ٢َ إ َیِر ي ُ

ةَ  ًَ ا اٟشَّ زِ  ٔو ٧َِت ا َٓ 

ح، الہؽ  ن  یل، اطعء  ن اسیر، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ 

فلی 

ح، 

فلی 

ح، ح، اربامیہ  ن ذنمر، دمحم  ن 

فلی 

ہک )اکی دمحم  ن انسؿ، 

تل ںیم اکی ارعایب آپ ےک اپس آای افر دؿ( یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سلجم ںیم ولوگں  ے )ھچک( ایبؿ رک رےہ ےھت ہک ایس اح

اس ےن وپاھچ ہک ایقتم بک وہیگ؟ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )ےن ھچک وجاب ہن دای افر اینپ ابت( ایبؿ رکےت رےہ، اس 

  ے آپ یلص اہلل رپ ھچک ولوگں ےن اہک ہک آپ ےن اس اک انہک نس )وت( ایل، رگم )وچہکن( اس یک ابت آپ وک ربی ولعمؾ وہیئ، اس ببس

ہیلع فآہل فملس ےن وجاب ںیہن دای افر ھچک ولوگں ےن اہک ہک )ہی ابت ںیہن ےہ( ہکلب آپ ےن انس یہ ںیہن، اہیں کت ہک  ب آپ اینپ 

اہلل ںیم ابت متخ رک ےکچ وت رفامای ہک اہکں ےہ )ںیم اتھجمس وہں ہک اس ےک دعب ہی  ظف ےھت( ایقتم اک وپےنھچ فاال؟ اسلئ ےن اہک ای روسؽ 

وموجد وہں، آپ ےن رفامای سج فتق اامتن اضعئ رکدی اجےئ وت ایقتم اک ااظتنر رکان، اس ےن وپاھچ ہک اامتن اک اضعئ رکان سک رطح 

 وہاگ؟ آپ ےن رفامای  ب اکؾ ان الہ )ولوگں( ےک درپد ایک اجےئ، وت وت ایقتم اک ااظتنر رکان۔

ح، ح، اربامیہ  ن  :  رافی

فلی 

ح، الہؽ  ن  یل، اطعء  ن اسیر، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم  ن انسؿ، 

فلی 

ح، 

فلی 

 ذنمر، دمحم  ن 

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

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج ملع )ےک ایبؿ رکےن( ںیم اینپ آفاز دنلب رک 



 

 

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 صخش اک ایبؿ وج ملع )ےک ایبؿ رکےن( ںیم اینپ آفاز دنلب رک  اس
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ہ :  راوی ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ٤ًزو  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ٫ک ٣ا ٕ ب٩  ، یوس بي برش ا  ، ہ ا٧ ًو ابو  ، ٤ٌ٨ٟا٪ ا  ابو

 َ ٨ََا أ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أ٪  ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ٨ََا أَبُو  ث ا َحسَّ َّ٨ ًَ  َٕ ا٢َ َتَد٠َّ َٗ زٕو  ٤ِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ ًَ َٕ ب٩ِٔ ٣َاَصَک  ُوُس ٩ِ ی ًَ رِٔشٕ  َبٔي ب ٩ِ أ ًَ ا٧ََة  َو ًَ بُو 

٧َِح٩ُ  ًَلةُ َو اٟؼَّ ا  ت٨َِ َ٘ َِرَص ِس أ َٗ ا َو ٨َ َٛ َر َِز أ َٓ ا  َاَص ٧ اََفِ ٕ َس ة َسَِفَ ٔي  ٥َ ف ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ َٓ اٟ  ُ أ ؿَّ ََتَو لَي  ٧ ًَ ٤ََِشُح  ٧ ٨َا  ٠ِ ٌَ َح

ًََلثّا یِٔن أَِو ث َت زَّ رٔ ٣َ ا ا٨َّٟ أب ٩ِ٣ٔ  َ٘ ًِ ی١ِْ ِْٟٔلَ ٔ َو ٔط ِوت َػ َي  ل ًِ َ ی بٔأ اَز ٨َ َٓ ا  َِرُج٨َٔ٠  أ

ہل اوباامعنلؿ، اوبوعاہن، ایب رشب، ویفس  ن امکھ، دبعاہلل  ن رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی رفس ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآ

 مہ  ے ےھچیپ رہ ےئگ،  ب آپ امہر  آربی ےچنہپ وت امنز ںیم اتریخ وہےن )یک فہج  ے( مہ )دلج دلج( فوض رک رےہ ےھت، ایس فملس

فہج  ے مہ اےنپ ریپفں رپ اپین ےنلم ےگل )ویکہکن دوھےن ںیم دری وہیت( سپ آپ ےن اینپ دنلب آفاز  ے دف ای نیت رمہبت رفامای ہک 

 ےک )ذعاب(  ے رخایب )وہےن فایل( ےہ۔)ریپفں ےک( ونخٹں وک آگ 

 اوباامعنلؿ، اوبوعاہن، ایب رشب، ویفس  ن امکھ، دبعاہلل  ن رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...دحمث اک دحانث افر اربخان افر اابنان انہک۔

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 دحمث اک دحانث افر اربخان افر اابنان انہک۔
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٨ًہ :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ، ر زی٨ا اهَّلل ب٩  ًبس  ، اس٤ٌی١ ب٩ جٌَف  ، ہ ب٩ سٌیس يب  ٗت

ا  ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ َس ُة ب٩ُِ  َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ٢َ َر ا َٗ  ٢َ ا َٗ َز  ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ إر  ٨َ زٔی اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ََفٕ  ٌِ أًی١ُ ب٩ُِ َج ٤َ إِٔس

هٔيَ  ُونٔي ٣َا  ث ٤ُِش٥ٔٔ٠ َحسِّ ِٟ ا ا ٣ََث١ُ  ََّض ٧ٔ َضا َوإ ُٗ َر ُم َو ُ٘ َزّة َِل َيِش َطَح  ٔ َحز اٟظَّ ٥َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ  ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  َٗ َو َٓ ا٢َ  ٔی َٗ ز َوا َب ِٟ ا  ٔ ز َطَح اُض فٔي  َّ٨ اٟ  ٍَ

و٢َ  ُس یَا َر هَٔي  ا  ا ٣َ ٨َِ ث ا َحسِّ اُٟو َٗ ُت ث٥َُّ  َتِحَيِی اِس َٓ ُة  ِد٠َ َّ٨ اٟ ََّضا  ٔسی أ٧َ ِٔ َن ٔي  ٍَ ف َٗ اهَّللٔ َوَو ِبُس  ًَ  ٢َ ا ِد٠َةُ َٗ َّ٨ اٟ هَٔي   ٢َ ا َٗ  ٔ  اهَّلل

 اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک )اکی رمہبت( روسؽ اہلل ےن ہبیتق  ن دیعس، اامسلیع  ن رفعج، دبعاہلل  ن دانیر، ا ن رمع ریض اہلل

)احصہب رکاؾ  ے اخمبط وہ رک( رفامای ہک دروتخں ںیم  ے اکی درتخ )ااسی ےہ( ہک اس ےک ےتپ )زخاں ےک ببس  ے( ںیہن 

خدذوثین امیھ )وت( مت ھجم  ے ایبؿ رکف ہک فہ وکؿ اس درتخ ےہ وت ولگ یلگنج
ف

 دروتخں )ےک ایخؽ( رگےت افر فہ ومنم یک لثم ےہ 

ںیم ڑپےئگ۔ )دبع اہلل  ن رمع( ےتہک ںیہ ہک ےری  ایخؽ ںیم آایگ ہک فہ وجھکر اک درتخ ےہ رگم ںیم )زبروگں ےک اسےنم ک ش دقیم 

رکےن  ے( رشام ایگ، ابالٓرخ احصہب ےن رعض ایک ہک دحانث امیھ ای روسؽ اہلل )ای روسؽ اہلل( آپ یہ مہ  ے ایبؿ رفامےیئ وت آپ ےن 

 رفامای ہک فہ وجھکر اک درتخ ےہ۔

 ہبیتق  ن دیعس، الیعمس  ن رفعج، دبعاہلل  ن دانیر، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... ےئل وساؽ رکےن اک ایبؿاامؾ اک اےنپ اسویھتں ےک اسےنم اؿ ےک ملع ےک ااحتمؿ ےک

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ اک اےنپ اسویھتں ےک اسےنم اؿ ےک ملع ےک ااحتمؿ ےک ےئل وساؽ رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      61    حس

رضی اهَّلل  :  راوی ر، اب٩ ٤ًز  ، س٠امی٪ ب٩ بًل٢، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ا ہخاٟس ب٩ ٣د٠س لٰي ٨ً  تٌا

٤َُزَ  اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ ٕر  ٨َا زٔی ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ًَٔل٢ٕ َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ ب ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث أُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َحسَّ ٨ََا َخ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ  



 

 

َّضَ  ٧ٔ ا َوإ َض ُٗ َر ُم َو ُ٘ َزّة َِل َيِش َطَح  ٔ ز َح اٟظَّ ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ  َٗ  ٥َ َس٠َّ زٔی َو َوا َب ِٟ ا  ٔ ز َطَح ٔي  ُض ف ا َّ٨ اٟ  ٍَ َٗ َو َٓ  ٢َ ا َٗ َٔي  ه ا  ٔي ٣َ ن ثُو ٤ُِش٥ٔٔ٠ َحسِّ ِٟ ا ا ٣ََث١ُ 

و٢َ  ُس یَا َر هَٔي  ا  ا ٣َ ٨َِ ث ا َحسِّ اُٟو َٗ ُت ث٥َُّ  َتِحَيِی اِس َٓ ُة  ِد٠َ َّ٨ اٟ ََّضا  ٔسی أ٧َ ِٔ َن ٍَ فٔي  َٗ َو َٓ اهَّللٔ  ِبُس  ًَ  ٢َ ا ِد٠َةُ َٗ َّ٨ اٟ هَٔي   ٢َ ا َٗ  ٔ  اهَّلل

، امیلسؿ  ن البؽ، دبعاہلل  ن دانیر، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اخدل  ن دلخم

آپ ےن رفامای دروتخں ںیم  ے اکی درتخ ااسی ےہ ہک اس اک تپ ڑھج ںیہن وہات افر فہ املسمؿ ےک اشمہب ےہ، وت مت ےھجم اتبؤ ہک فہ 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ولگ لگنج ےک دروتخں )ےک ایخؽ( ںیم ڑپ ےئگ، دبعاہلل  ن رمع ریض  وکؿ اس درتخ ےہ؟ ا ن رمع

ای  اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ےری  دؽ ںیم آایگ ہک فہ وجھکر اک درتخ ےہ رگم ںیم )اتبےت وہےئ( رشام ایگ، ابآلرخ احصہب ےن رعض ایک ہک

 فہ وکؿ اس درتخ ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک فہ وجھکر اک درتخ ےہ۔روسؽ اہلل آپ یہ ںیمہ اتب دےیجی ہک 

 اخدل  ن دلخم، امیلسؿ  ن البؽ، دبعاہلل  ن دانیر، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... ک ش رکےن )ڑپےنھ( اک ایبؿ افر ب ن  یری افر  نایؿ وثردحثی ڑپےنھ افر دحمث ےک اسےنم

 ملع اک ایبؿ :   ابب

ےہ افر ضعب دحمنیث ےن اعمل دحثی ڑپےنھ افر دحمث ےک اسےنم ک ش رکےن )ڑپےنھ( اک ایبؿ افر ب ن  یری افر  نایؿ وثری افر اامؾ امکل ےن )وخد( ڑپھ انیل اکیف اھجمس 

 ( ںیم امضؾ  ن ہبلعث یک دحثی  ے ادتسالؽ ایک ےہ، اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رعض ایک اھت ہک اہلل ےن آپ وک مکح دای ےہےک اسےنم آراتئ )ےک اکیف وہےن

ےہ )افر امضؾ ےن اینپ وقؾ وک اس یک  انھہک مہ امنز ڑپںیھ ؟ آپ ےن رفامای تاں سپ فہ دحمنیث ےتہک ںیہ ہک )امضؾ  ن ہبلعث اک( ہی وقؽ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ڑپ

اسےنم اتکب ڑپیھ اجیت ےہ وت االطع یک افر وقؾ ےک ولوگں ےن اس وک اکیف اھجمس افر )اامؾ( امکل ےن صک  ے ادتسالؽ ایک ےہ ہک فہ ولوگں ےک اسےنم انسای افر ملعم ےک 

 ڑپےنھ فاال اتہک ےہ ہک ےھجم الفں صخش ےن ڑپاھای

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      62    حس

، حرضت حش٩ بَّصی :  راوی ، ًوٖ ی  ٣ح٤س ب٩ سًل٦، ٣ح٤س ب٩ حش٩ واسل

 ِ ٢َ َِل بَأ ا َٗ َحَش٩ٔ  ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ٕٖ ِو ًَ  ٩ِ ًَ ٔلی   أس َو ِٟ ا َحَش٩ٔ  ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٕ َحسَّ َسًَل٦ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ا٥ٟٔٔ َحسَّ ٌَ ِٟ ا َي  ل ًَ َٔة  ائ ْٔقَ ِٟ ٔا َو  َض ب

 َ ث ٢َ َحسَّ و ُ٘ ًَل بَأَِض أَِ٪ َي َٓ ٔث  ٤َُحسِّ ِٟ ا لَي  ًَ َئ  َْقَ َٔذا  ٢َ إ ا َٗ اَ٪  َی ِٔ ُس  ٩ِ ًَ ٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی  اهَّلل ٨ََا ًُبَِیُس  ث ٔػ٥ٕ َحسَّ ا ًَ َا  ُت أَب ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َوَس َٗ ىٔی 



 

 

َواْئ  َس ُط  ائَُت ا٥ٟٔٔ َؤْقَ ٌَ ِٟ ا َي  ل ًَ َُة  ائ ْٔقَ ِٟ اَ٪ ا َی ِٔ ُس أٟٕک َو ٩ِ ٣َ ًَ  ٢ُ و ُ٘  َي

 ن السؾ، دمحم  ن ب ن فایطس، وعػ، رضحت ب ن  یری  ے رفاتی ےہ، اوہنں ےن رفامای ہک اعمل ےک اسےنم ڑپےنھ ںیم وکیئ دمحم 

اضمہقئ ںیہن افر دیبع اہلل  ن ومٰیس ےن  نایؿ  ے رفاتی ایک فہ ےتہک ےھت ہک  ب دحمث ےک اسےنم ڑپھ اکچ وہ وت دحینث ک ےن ںیم وکیئ 

ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اوباعمص  ے انس فہ امکل افر  نایؿ  ے لقن رکےت ےھت ہک اعمل ےک اسےنم ڑپانھ افر  رحج ںیہن، دمحم  ن السؾ اک

 اعمل اک ڑپانھ دفونں ربارب ںیہ۔

 دمحم  ن السؾ، دمحم  ن ب ن فایطس، وعػ، رضحت ب ن  یری :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

ےہ افر ضعب دحمنیث ےن اعمل دحثی ڑپےنھ افر دحمث ےک اسےنم ک ش رکےن )ڑپےنھ( اک ایبؿ افر ب ن  یری افر  نایؿ وثری افر اامؾ امکل ےن )وخد( ڑپھ انیل اکیف اھجمس 

ایک ےہ، اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رعض ایک اھت ہک اہلل ےن آپ وک مکح دای ےہ  ےک اسےنم آراتئ )ےک اکیف وہےن( ںیم امضؾ  ن ہبلعث یک دحثی  ے ادتسالؽ

انھ ےہ )افر امضؾ ےن اینپ وقؾ وک اس یک ہک مہ امنز ڑپںیھ ؟ آپ ےن رفامای تاں سپ فہ دحمنیث ےتہک ںیہ ہک )امضؾ  ن ہبلعث اک( ہی وقؽ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ڑپ

 اتکب ڑپیھ اجیت ےہ وت ع یک افر وقؾ ےک ولوگں ےن اس وک اکیف اھجمس افر )اامؾ( امکل ےن صک  ے ادتسالؽ ایک ےہ ہک فہ ولوگں ےک اسےنم انسای افر ملعم ےک اسےنماالط

 ڑپےنھ فاال اتہک ےہ ہک ےھجم الفں صخش ےن ڑپاھای

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      63    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  بي ٤٧ز  ا اهَّلل ب٩  ًبس ، ْشیک ب٩  ری ٣٘ب ث، سٌیس  ٟی  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

ا ِبٔس  ًَ ٔک ب٩ِٔ  ی َْشٔ  ٩ِ ًَ ٔی   بُر ِ٘ ٤َ ِٟ ا َُو  یٕس ص ٌٔ ٩ِ َس ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  َٕ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َ َحسَّ ٍَ أ ٔ ٤ َّطُ َس ٧َ ٕ أ ٤َٔز ٧ ٔي  ََص هَّللٔ ب٩ِٔ أَب ٧

َزَخ١َ َرُج١ْ  ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ْض ٣َ ٧َِح٩ُ ُج٠ُو ٤َا  ٢ُ بَِي٨َ و ُ٘ ٕٔک َي اٟ َاَخطُ فٔي  ب٩َِ ٣َ ٧َ أ َٓ  ١ٕ٤َ لَي َج ًَ

 ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ْس َو َّ٤ ٥ُِٜ ٣َُح ُض٥ِ أَی  َٟ  ٢َ ا َٗ ُط ث٥َُّ  ٠َ َ٘ ًَ ٤َِشحٔٔس ث٥َُّ  ِٟ ُج١ُ ا زَّ اٟ ا صََذا  ٨َ٠ِ ُ٘ َٓ ض٥ِٔ  ٧َِی َزا  ِض َیَِن َه ْئ ب ٜٔ تَّ ٥َ ٣ُ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی

 ٔ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ُط  َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ٔٔب  ٠ ٤ُلَّ ِٟ ا ِبٔس  ًَ اب٩َِ  ا  َی ُج١ُ  زَّ اٟ ُط  َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ُئ  ٜٔ ٤ُتَّ ِٟ ا ِْلَبَِیُف  ا٢َ  ا َ٘ َٓ ُِتَک  ِس أََجب َٗ  ٥َ َس٠َّ ُج١ُ  َو زَّ اٟ ُط  َٟ

ي  ٔن َ إ ا٢َ أ َ٘ َٓ َک  َٟ ا  ا بََس َّ٤ ًَ َس١ِ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٔشَک  ِٔ َن لَيَّ فٔي  ًَ ًَل َتحِٔس  َٓ ةٔ  َٟ َ ٤َِشأ ِٟ ا ٠َِیَک فٔي  ًَ ْز  ٤َُظسِّ َٓ ائ٠َُٔک  َربِّ ٩ِ٣َ ي َس َٔزبَِّک َو ِسأََُٟک ب



 

 

 ََ َِنُظُس ا٢َ أ َٗ  ٥ِ ٌَ ُض٥َّ َن ا٠َّٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ض٥ِٔ  ک٠ُِّ أض  ا٨َّٟ ٔلَي  َس٠ََک إ َِر آهَّللُ أ َک  ِب٠َ ٔي َٗ َص ف ٤ِ َد ِٟ أت ا َو ٠َ اٟؼَّ يَي  ُتَؼل ََ أَِ٪  َز بٔاهَّللٔ آهَّللُ أ٣ََ

َز ٩ِ٣ٔ  ِض اٟظَّ ا  و٦َ َصَذ َنُؼ ََ أَِ٪  َز ٔ آهَّللُ أ٣ََ ٔاهَّلل ََ ب َِنُظُس ا٢َ أ َٗ  ٥ِ ٌَ َن ُض٥َّ  ا٠َّٟ ا٢َ  َٗ ِی٠َةٔ  ا٠َّٟ ٔ َو ِو٦ َی ِٟ ا٢َ  ا َٗ  ٥ِ ٌَ َن ُض٥َّ  ا٠َّٟ  ٢َ ا َٗ ٨َةٔ  اٟشَّ

 ٔ ٔاهَّلل ََ ب َِنُظُس َّ أ َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ا  ائ٨َٔ َْقَ ُٓ لَي  ًَ ٤ََضا  ٔش ِ٘ َت َٓ ا  ائ٨َٔ ٨َِٔی َة ٩ِ٣ٔ أَُ َٗ َس اٟؼَّ  ٔ ََ أَِ٪ َتأُِخَذ َصٔذظ ُ أ٣َََز ٠َِیطٔ آهَّلل ًَ  ُ اهَّلل ي 

وِ  َٗ ائٔي ٩ِ٣ٔ  و٢ُ ٩ِ٣َ َوَر َرُس ٧ََا  ٔ َوأ ٔط ئَِت ب ا ٔج ٨ُِت ب٤َٔ آ٣َ اٟزَُّج١ُ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ َن ُض٥َّ  ا٠َّٟ  ٥َ َس٠َّ َىٔی َو و ب َة أَُخ ٠ََب ٌِ ا٦ُ ب٩ُِ َث ٤َ ٧ََا ٔؿ ٔي َوأ م

 ٕ ٔس ب٩ِٔ بََِک ٌِ َػ  َس ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َٕص  ٩ِ أ٧َ ًَ ٕٔت  َاب ٩ِ ث ًَ  ٪َ ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ ٤ٔیٔس  َح ِٟ ا ِبٔس  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ أًی١َ َو ٤َ ِٔس وَسی ب٩ُِ إ اُظ ٣ُ اهَّللُ َرَو َّي  ل

َٔضَذا ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

دیعس ربقمی، رشکی  ن دبعاہلل  ن ایب رمن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اسن  دبع اہلل  ن ویفس، ثیل،

ٹن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ےتہک وہےئ انس ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ دجسم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اکی صخش اف

 رھپ اس ےن احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رپ )وسار آای( افر اس ےن اےنپ افٹن وک

ئ

 دجسم ںیم )ال رک( یالھٹای افر اس ےک ریپ ابدنھ دی 

وپاھچ ہک مت ںیم دمحم )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( وکؿ ںیہ! افر )اوستق( یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک 

ولوگں ےن اہک ہک ہی اصػ رگن ےک آدیم وجہیکت اگلےئ وہےئ ےھٹیب ںیہ )ایہن اک انؾ انیم دمحم درایمؿ ہیکت اگلےئ وہےئ ےھٹیب ےھت، وت مہ 

ےہ( رھپ اس صخش ےن آپ  ے اہک ہک ا  دبعابلطمل ےک ےٹیب! یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وہک )ںیم وموجد وہں( اس ےن 

 ںیم آپ رپ یتخس رکفں اگ، آپ اےنپ دؽ ںیم ےری  افرپ انراض ہن آپ  ے اہک ہک ںیم آپ  ے )ھچک( وپانھچ اچاتہ وہں افر وپےنھچ

وہں آپ ےن رفامای ہک وج ریتی ھجمس ںیم آےئ، وپھچ، فہ وبال ہک ںیم آپ وک آپ افر آپ  ے ےلہپ امتؾ ولوگں ےک رپفرداگر یک  مس 

؟ آپ ےن رفامای ہک ادا اجاتن ےہ ہک یہی ابت ےہ، رھپ داتی وہں )چس اتبےئ( ایک اہلل ےن آپ وک امتؾ ولوگں یک رطػ وربمغی انب رک اجیھب ےہ

اس ےن اہک ہک ںیم آپ وک اہلل یک  مس داتی وہں )چس( اتبےیئ ہک ایک دؿ رات ںیم اپچن امنزفں ےک ڑپےنھ اک اہلل ےن آپ وک مکح دای ےہ؟ 

داتی وہں )چس اتبےیئ( ہک ایک اس ےنیہم  آپ ےن رفامای ہک ادا اجاتن ےہ ہک یہی ابت ےہ رھپ اس ےن اہک ہک ںیم آپ وک اہلل یک  مس

)راضمؿ( ےک رفز  رےنھک اک اہلل ےن آپ وک مکح دای ےہ؟ آپ ےن رفامای ادا اجاتن ےہ ہک یہی ابت ےہ، رھپ اس ےن اہک ہک ںیم آپ 

 افر ا ے امہر  وک اہلل یک  مس داتی وہں )چس اتبےیئ( ہک ایک اہلل ےن آپ وک مکح دای ےہ ہک آپ ہی دصہق امہر  امؽ دارفں  ے ںیل

س ریقففں رپ میسقت رکںی، وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ادا اجاتن ےہ ہک یہی ابت ےہ، اس ےک دعب فہ صخش ک ےن اگل ہک ںیم ا

 اھبںویں )رشتعی( رپ اامیؿ الای وج آپ الےئ ںیہ افر ںیم اینپ وقؾ اک اقدص وہں افر ںیم امضؾ  ن ہبلعث وہں )ہلیبق! دعس  ن رکب ےک

 ںیم  ے( ۔



 

 

 دبع اہلل  ن ویفس، ثیل، دیعس ربقمی، رشکی  ن دبعاہلل  ن ایب رمن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

)ڑپےنھ( اک ایبؿ افر ب ن  یری افر  نایؿ وثری افر اامؾ امکل ےن )وخد( ڑپھ انیل اکیف اھجمس ےہ افر ضعب دحمنیث ےن اعمل  دحثی ڑپےنھ افر دحمث ےک اسےنم ک ش رکےن

 مکح دای ےہ  ہک اہلل ےن آپ وکےک اسےنم آراتئ )ےک اکیف وہےن( ںیم امضؾ  ن ہبلعث یک دحثی  ے ادتسالؽ ایک ےہ، اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رعض ایک اھت

انھ ےہ )افر امضؾ ےن اینپ وقؾ وک اس یک ہک مہ امنز ڑپںیھ ؟ آپ ےن رفامای تاں سپ فہ دحمنیث ےتہک ںیہ ہک )امضؾ  ن ہبلعث اک( ہی وقؽ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ڑپ

ایک ےہ ہک فہ ولوگں ےک اسےنم انسای افر ملعم ےک اسےنم اتکب ڑپیھ اجیت ےہ وت االطع یک افر وقؾ ےک ولوگں ےن اس وک اکیف اھجمس افر )اامؾ( امکل ےن صک  ے ادتسالؽ 

 ڑپےنھ فاال اتہک ےہ ہک ےھجم الفں صخش ےن ڑپاھای

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      64    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧  ، ت رہ، ثاب ی ِ ٣ ، س٠امی٪ ب٩  ًی١ اس٤ا سی ب٩   ٣و

٩ِ  َحسَّ  ًَ ْٔت  َاب ا ث ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َا  ث٨َ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔیَِر َة  ِ٤ْ اٟ ُ٪ ب٩ُِ  ُس٠َامِیَ َا  ٨َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ِی١َ  ٌٔ ٤َ أِس وَسی ب٩ُِ  ٨ََا ٣ُ ا فٔي  ث ُضِٔي٨َ ٢َ ٧ ا َٗ ٧ََٕص  ا

زَّ  اٟ یَحَٔئ  ٨َُا اَ٪  حٔب ٌِ ٥َ َوکَاَ٪ ُي ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ شا٢ََ  نَّ َاِ٪  آٔ٪  ٍُ اُْٟق ٤َ َنِش ٧َِح٩ُ  طُ َو َٟ َا َش َٓ ٔیَةٔ  از َب ِٟ ا َاص١ِٔ  ُج١ُ ٩ِ٣ٔ 

َک  َٟ ُسِو َر َا  ا٧ اََت  ٢َ ا َ٘ َٓ ُط  َٟ ا َش َٓ ٔة  َٔی ز َبا ِٟ ا َاص١ِٔ   ٩ِ َرُج١ْ ٣ِّ َئ  ا َح ا٢َ  َٓ َ٘ َٓ  َٚ ٢َ َػَس ا َٗ َس٠ََک  َِر ََّوَج١َّ ا ز ًَ اَ٪َّ اهَّلَل   ٥ُ ًَ ِ ز ََّک َت ٧َ َا ا بََر ٧ َاِخ َٓ

ا َٗ َئ  ٤َا اٟشَّ  َٙ ٩ِ٤َ َخ٠َ اَ َٓ ٨َ ا٤ِٟ ا  َض ١َ ِٓٔی ٌَ ٩ِ٤َ َج َٓ ا٢َ  َٗ ََّوَج١َّ  ز ًَ  ُ اهَّلل ا٢َ  َٗ  ٢َ َٔبا ح ِٟ ا َِرَق َو اِِل  َٙ ٩ِ٤َ َخ٠َ َٓ  ٢َ ا َٗ ََّوَج١َّ  ز ًَ ٍَ ٢َ اهَّللُ  ٔ ٓ

 َ٨٤ِ اٟ َضا  ِی َٓ  ١َ ٌَ َٔبا٢َ َوَج ح ِٟ ا َنَؼَب  َِرَق َو  اِِل  َٙ اَئ َوَخ٠َ ٤َ اٟشَّ  َٙ ِی َخ٠َ ٔذ َّٟ ا ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ََّوَج١َّ  ز ًَ  ُ اهَّلل ا٢َ  ا٢َ َٗ َٗ َک  َس٠َ اَِر اهَّللُ   ٍَ ٔ َآ

اَ  ٔذِی  َّٟ ٔا ا٢َ ب َٗ  َٚ َػَس ا٢َ  َٗ ٨َٔا  اٟ َو ا٣َِ ِٔي  وّة ف َٛ إت َوَز َػ٠ََو ٤َِص  ا َخ ٨َ ٠َِي ًَ َا٪َّ  َُک  ِو ٟ َرُس  ٥َ ًَ ا٢َ َز َٗ  ٥ِ ٌَ ا َن َٔضَذ ََ ب َز ا٣ََ اهَّلل  َس٠ََک  ِر

ٔت  بَِی َٟ ا ٔخ   ا ح ٠َِي٨َ ًَ اَ٪َّ  َُک  ِوٟ َرُس  ٥َ ًَ ٢َ َوَز ا َٗ  ٥ِ ٌَ َن  ٢َ ا َٗ  ََ ا٣َََز َک اهَّللُ  اَِرَس٠َ ٔذِی  َّٟ ٔا ا٢َ ب َٗ  َٚ َػَس  ٢َ ا َٗ َسبِٔیًّل   ٔ ط ِی َٟ ٔ ا  ََ ا َتَل اِس  ٩ٔ٣َ

ٔيی   ا٨َّٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ُؽ  ُ٘ َِن ّا َوَِلا َطِیئ ض٩َّٔ  ٠َِی ًَ ٔیُِس  َاز ِّٙ َِل  َح ِٟ ٔا َثَک ب ٌَ ِی َب ٔذ َّٟ ا َو َٓ  ٢َ ا َٗ  ٥ِ ٌَ َن  ٢َ ا َٗ ا  َٔضَذ أِ٪  ب  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل

ةَ  َّ٨ َح ِٟ ا َیِس ُخ٩٠ََّ  َٟ  َٚ  َػَس

ومیس  ن اامسلیع، امیلسؿ  ن ریغمہ، اثتب، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وچہکن مہ وک آرآؿ ںیم اس ارم یک اممتعن رکدی یئگ 



 

 

 ریتہ یھت ہک وکیئ ھجمس یھت ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے )اسملئ( وپںیھچ )اس ےئل مہ وخد ہن وپےتھچ ےھت( افر امہری وخاشہ

دار داہییت آےئ افر فہ آپ  ے وپےھچ افر مہ وخد ہن ولعمؾ رکںی )اکی دؿ( اکی داہییت صخش آای افر اس ےن آپ  ے اہک ہک 

امہر  اپس آپ اک اقدص اچنہپ افر اس ےن ںیمہ اس ابت یک االطع دی ہک آپ رفامےت ںیہ ہک آپ وک اہلل زبرگ فربرت ےن وربمغی انبای 

آپ ےن رفامای اس ےن چس اہک رھپ اس صخش  ے اہک ہک آامسؿ وک سک ےن دیپا ایک ےہ؟ آپ ےن رفامای اہلل زبرگ فربرت ےن، اس ےن ےہ 

اہک ہک زنیم وک افر اہپڑفں وک سک ےن دیپا ایک ےہ آپ ےن رفامای ہک اہلل زبرگ فربرت ےن، اس ےن اہک ہک اہپڑفں ںیم افدئ  سک ےن 

اہلل زبرگ فربرت ےن )ہی نس رک( فہ ک ےن اگل )آپ وک( ایس )ذات( یک  مس سج ےن آامسؿ دیپا ایک افر زنیم وک رےھک ںیہ؟ آپ ےن رفامای 

 دیپا ایک افر )زنیم ںیم( اہپڑفں وک بصن ایک افر اؿ ںیم انمعف رےھک، چس اتبےیئ ہک ایک اہلل ےن آپ وک وربمغی انبای ےہ؟ آپ ےن رفامای

ےن مہ  ے ہی یھب اہک اھت ہک امہر  افرپ اپچن امنزںی )رفض ںیہ( افر امہر  امولں ںیم زوکۃ تاں، رھپ اس ےن اہک آپ ےک اقدص 

رفض ےہ، آپ ےن رفامای اس ےن چس اہک )ہی نس رک( فہ وبال )آپ وک( ایس )ذات( یک  مس! سج ےن آپ وک وربمغی انبای )چس اتبےیئ( ایک 

( اس ےن اہک آپ ےک اقدص ےن )مہ  ے ہی یھب اہک اھت( ہک امہر  افرپ اہلل ےن آپ وک اس اک مکح دای ےہ؟ آپ ےن رفامای تاں )رھپ

اسؽ رھب ںیم اکی ےنیہم ےک رفز  )رفض( ںیہ، آپ ےن رفامای ہک اس ےن چس اہک، فہ وبال ہک )آپ وک( ایس )ذات( یک  مس! سج ےن 

( ایک اہلل ےن آپ وک اس اک مکح دای ےہ؟ آپ ےن    

ئ

رفامای تاں، اس ےن اہک آپ ےک اقدص ےن )مہ  ے ہی آپ وک وربمغی انبای ےہ )چس اتبئ

یھب( اہک اھت ہک امہر  افرپتیب اہلل اک جح )رفض( ےہ، وج فتاں کت اجےن یک اطتق رےھک، آپ ےن رفامای ہک اس ےن چس اہک، فہ وبال ہک 

 دای ےہ؟ آپ ےن رفامای تاں، اس آپ وک ایس )ذات( یک  مس سج ےن آپ وک وربمغی انبای ےہ )چس اتبےیئ( ایک اہلل ےن آپ وک اس اک مکح

 ےن اہک وت ایکس  مس سج ےن آپ وک اچسیئ ےک اس ھ اجیھب ےہ ںیم اؿ ابوتں رپ ہن ھچک زایدیت رکفں اگ افر ہن یمک رکفں اگ )ہی نس رک احصہب

  ے( یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ چس اتہک ےہ وت انیقی تنج ںیم دالخ وہاگ۔

 یس  ن اامسلیع، امیلسؿ  ن ریغمہ، اثتب، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعوم :  رافی

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

  

 ...انمفہل اک ایبؿ افر الہ ملع اک ملع یک ابںیت ھکل رک رہشفں ںیم انجیھب افر اسن ریض ا

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ہنع ےن حاص ف اوھکاےئ افر اؿ وک ارطاػ انمفہل اک ایبؿ افر الہ ملع اک ملع یک ابںیت ھکل رک رہشفں ںیم انجیھب افر اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل



 

 

( اس وک اجزئ اھجمس ےہ ، افر ضعب الہ اجحز ےن انمفہل ےک اقلب ا نابر وہےن )فوجابن( ںیم اجیھب افر دبعاہلل  ن رمع افر ٰییحی  ن دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر امکل ےن )یھب

ر اؿ  ے ہہک دای ہک  ب ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی  ے ادتسالؽ ایک ےہ  ب ہک آپ ےن ےردار رکشل ےک ےئل اکی رحتری)وطبر دوتسرالمعل ےک( یھکل اف

ںیم رحتری اک ہن ڑپانھ, سپ  ب فہ اس اقمؾ رپ چنہپ ےئگ وت ولوگں ےک اسےنم اس وک ڑپھ دای افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک مکح وج اس  کت مت الفں الفں اقمؾ رپ ہن چنہپ اجؤ اس

 اھکل اھت بس وک التبدای
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اہی٥ ب٩ سٌ :  راوی رضی اهَّلل اس٤اًی١ ب٩ ًبساهَّلل ، ابز ح، اب٩ طہاب، ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًتبہ ب٩ ٣شٌوز  س، ػاٟ

٨ًہ لٰي   تٌا

 ًُ ٩ِ ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ٕٔح  اٟ َػ  ٩ِ ًَ ٕس  ٌِ َس َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  َىٔی إٔب ث ا٢َ َحسَّ َٗ ِبسٔ اهَّللٔ  ًَ أًی١ُ ب٩ُِ  ٤َ ٨ََا إِٔس ث ٔ ب٩ِٔ َحسَّ اهَّلل ِبٔس  ًَ بَِیسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ 

َة ب٩ِٔ  َِب تَ ًُت ٜٔ ٔ َث ب ٌَ ٥َ َب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢َ اهَّللٔ  ُس ُظ أَ٪َّ َر بََر إض أَِخ بَّ ًَ اهَّللٔ ب٩َِ  ِبَس  ًَ ٕ أَ٪َّ  ز و ٌُ ُظ أَِ٪ ٣َِش َز َرُجًّل َوأ٣ََ  ٔ ٔط اب

 َ أ َْقَ ا  َّ٤٠َ َٓ ی  ِْٔسَ َي ٛ ٔل ی٩ِٔ إ َبرِِحَ ِٟ ا ٔوی٥ُ  ًَ ُط  ٌَ َٓ َس َٓ ی٩ِٔ  َبرِِحَ ِٟ ا ٔوی٥ٔ  ًَ َي  ٔل ُط إ ٌَ َٓ ا یَِس ًَ َس َٓ  ٢َ ا َٗ ٔب  ٤َُشیَّ ِٟ ا اب٩َِ  ُت أَ٪َّ  ِب َحٔش َٓ ُط  َٗ َّ ز ُظ ٣َ

 ٕٚ َّ ز ٤َ ک١َُّ ٣ُ ا  و ُٗ َّ ز ٤َُ ٥َ أَِ٪ ی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو ض٥ِٔ َر ٠َِی ًَ 

اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ  اامسلیع  ن دبعاہلل ، اربامیہ  ن دعس، اصحل، ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع  ن وعسمد ریض اہلل

 ہک اؿ  ے دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل ےن اانپ وج اکی صخش ےک تا ھ اجیھب افر اس وک ہی مکح دای ہک

ر ی )اشہ اریاؿ( کت اچنہپای،  ٰ
ش
ک

 ب ہی وج رحبنی ےک احمک وک د  د  ) انچہچن اس ےن د  دای( رحبنی ےک احمک ےن اس وک 

رسکی ٰےن اس وک ڑپاھ وت اینپ دبیتخب  ے اس وک اھپڑ ڈاال، ا ن اہشب )وج اس دحثی ےک رفای ںیہ( ےتہک ںیہ ہک ےری  ایخؽ ںیم ا ن 

 

ئ

بیسم ےن اس ےک دعب ھجم  ے ہی اہک ہک روسؽ اہلل ےن )اےنپ وج وک اھپڑان انس( وت اؿ ولوگں وک دبداع دی ہک اؿ ےک رپےچخ اڑا دی 

 اجںیئ ےگ۔

 اامسلیع  ن دبعاہلل ، اربامیہ  ن دعس، اصحل، ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب



 

 

ارطاػ   یک ابںیت ھکل رک رہشفں ںیم انجیھب افر اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن حاص ف اوھکاےئ افر اؿ وکانمفہل اک ایبؿ افر الہ ملع اک ملع

الہ اجحز ےن انمفہل ےک اقلب ا نابر وہےن )فوجابن( ںیم اجیھب افر دبعاہلل  ن رمع افر ٰییحی  ن دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر امکل ےن )یھب( اس وک اجزئ اھجمس ےہ ، افر ضعب 

ر اؿ  ے ہہک دای ہک  ب ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی  ے ادتسالؽ ایک ےہ  ب ہک آپ ےن ےردار رکشل ےک ےئل اکی رحتری)وطبر دوتسرالمعل ےک( یھکل اف

اقمؾ رپ چنہپ ےئگ وت ولوگں ےک اسےنم اس وک ڑپھ دای افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک مکح وج اس ںیم کت مت الفں الفں اقمؾ رپ ہن چنہپ اجؤ اس رحتری اک ہن ڑپانھ, سپ  ب فہ اس 

 اھکل اھت بس وک التبدای

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      66    حس

ک رضی اهَّلل :  راوی ص ب٩ ٣اٟ ، ا٧ ہ، ٗتازہ ، ًبساهَّلل، طٌب ٟحش٩ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ابوا لٰي  تٌا   

 ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ٧َا ُط بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبُس  ًَ ث٨ََا  زَِوزٔی  َحسَّ ٤َ ِٟ ا َحَش٩ٔ  ِٟ ا ُو  ات١ٕٔ أَب َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕٔک  َٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ِ أ٧َ ًَ اَزَة  َت َٗ

اَز أَِ٪  ابّا أَِو أََر َٔت ٛ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َتَب  ٤ّا ٩ِ٣ٔ  َٛ اَت َدَذ َخ اتَّ َٓ و٣ّا  ُت ابّا إِٔلَّ ٣َِد َٔت ُؤَ٪ ٛ َُّض٥ِ َِل َيِْقَ طُ إ٧ٔ َٟ ٘ٔی١َ  َٓ َب  َُِٜت ی

ُظ  ِ٘ ا٢َ َن َٗ َزَة ٩ِ٣َ  ا َت َ٘ ٔ ُت ٟ ٠ِ ُ٘ َٓ  ٔ ظ یَسٔ ٔ فٔي  ط أؿ ٔلَي بََی ُ إ ز ُِو ٧َ يي أ َن أ َٛ ٢ُ اهَّللٔ  ُسو ْس َر َّ٤ ُط ٣َُح ُظ ِ٘ ٕة َن َـّ ٔ اهَّللٔٓ  ٢ُ ُسو ْس َر َّ٤ ٧ََْص  ُط ٣َُح ٢َ أ ا َٗ 

 وج دمحم  ن اقم ل، اوبانسحل، دبع اہلل، ہبعش، اتقدہ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی

 ہن یگل وہ، ذہلا آپ ےن )اشہ رفؾ ای اشہ اریاؿ وک( اھکل، ای ےنھکل اک ارادہ ایک، وت آپ  ے ہی اہک ایگ ہک فہ ولگ ااسی وج ںیہن ڑپےتھ سج رپ رہم

اچدنی یک اوگنیھٹ ونبایئ، اس ںیم دمحم روسؽ اہلل شقن اھت )رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک اس اوگنیھٹ یک اجسفٹ ےری  

)وج اس دؽ ںیم بھک یئگ( وگای ےھجم ولعمؾ وہ رتا ےہ ہک فہ اس فتق یھب ےریی رظن ےک اسےنم آپ یک ایلگن ںیم کمچ ریہ ےہ، ہبعش 

دحثی ےک رافی ںیہ( ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اتقدہ  ے اہک ہک ہی آپ  ے سک ےن اہک ہک اس ںیم دمحم روسؽ اہلل شقن اھت فہ وبےل اسن 

 ےن اہک۔

 دمحم  ن اقم ل، اوبانسحل، دبعاہلل، ہبعش، اتقدہ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج سلجم ےک اریخ ںیم ھٹیب اجےئ افر اس صخش اک ایبؿ وج سلجم ےک درایم



 

 

 ملع اک ایبؿ :   ابب

  اجےئاس صخش اک ایبؿ وج سلجم ےک اریخ ںیم ھٹیب اجےئ افر اس صخش اک ایبؿ وج سلجم ےک درایمؿ اہجں ہگج اپےئ، ھٹیب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      67    حس

ہ، ابو٣زہ )ً٘ی١ ب٩ ابي كاٟب ٛے آزاز ْکزہ ًُل٦( ابو واٗسا٠ٟیثی :  راوی ابي ك٠ح ب٩  ک، اسحاٚ ب٩ ًبساهَّلل  ٣اٟ  اس٤ٌی١، 

ا ِبٔس  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ا ِٔسَح ٩ِ إ ًَ أْٟک  َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ٨ََا إ ث بَرَُظ َحسَّ ٕٔب أَِخ َاٟ َبٔي ك ٘ٔی١ٔ ب٩ِٔ أ ًَ لَي  َة ٣َِو زَّ ٔ ب٩ِٔ أَبٔي ك٠ََِحَة أَ٪َّ أَبَا ٣ُ هَّلل

٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا ٔي  ْٔص ف اٟ ا صَُو َج ٤َ٨َ ٥َ بَِي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  ثٔیِّ أَ٪َّ َرُس ِی ا٠َّٟ إٗٔس  ٔي َو ٩ِ أَب ًََل ًَ َب١َ ث ِٗ َ ٔذِ أ ُط إ ٌَ اُض ٣َ ا٨َّٟ َنََفٕ  َو َُة  ث

و٢ٔ اهَّللٔ َرُس لَي  ًَ ا  َٔ َٗ َو َٓ  ٢َ ا َٗ احْٔس  َذَصَب َو ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ٔ اهَّللٔ  َرُس ٔلَي  أ٪ إ اث٨َِ َب١َ  ِٗ َ أ ا َٓ أ٣ََّ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  

ا ا َوأ٣ََّ َص ٓٔیَض َح٠َ َٓ ٔة  َ٘ َح٠ِ ِٟ ا ّة فٔي  َج َُفِ أَی  ََفَ ٤َُا  َرُسو٢ُ  أََحُسص  َ ْ ا ََفَ َّ٤ ٠َ َٓ ّٔبا  اص َِزبََز َذ أ َٓ ُٔث  اٟ اٟثَّ ا  ُض٥ِ َوأ٣ََّ َٔ َص َخ٠ِ َح٠َ َٓ اِْلَْخُ 

 َ ٔل ی إ أََو َٓ ا أََحُسص٥ُِ  َٔة أ٣ََّ ًَلث اٟثَّ ََفٔ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ  ٥ِ ُٛ ُ بٔر ٢َ أََِل أُِخ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ااهَّللٔ َػل ا  اهَّللُ َوأ٣ََّ اُظ  آَو َٓ اهَّللٔ  ٌَی ي  َتِح ِس ا َٓ ِْلَْخُ 

٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل َق  أرَِعَ َٓ َق  أرَِعَ َٓ ا اِْلَْخُ  ُط َوأ٣ََّ َتِحٌَی اهَّللُ ٨ِ٣ٔ ِس ا َٓ 

الیعمس، امکل، ااحسؼ  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط، اوبرمہ )لیقع  ن ایب اطبل ےک آزاد رکدہ الغؾ( اوب فادقایثیلل  ے رفاتی رکےت ںیہ 

فی رےتھک ےھت افر ولگ آپ ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت، ہک نیت صخش آےئ وت )اؿ ںیم  ے( دف ہک اکی دؿ روسؽ اہلل دجسم ںیم رشت

روسؽ اہلل ےک اسےنم آےئگ افر اکی الچ ایگ )اوب فادقا( ےتہک ںیہ ہک فہ دفونں )ھچک دری( روسؽ اہلل ےک اپس ڑھک  رےہ، رھپ اؿ ںیم 

 افر دفےرا بس  ے ےھچیپ )اہجں( سلجم متخ وہیت یھت، ھٹیب ایگ، افر رسیتا  ے اکی ےن ہقلح ںیم اجنگشئ دیھکی افر فہ اس فتاں ھٹیب ایگ

فاسپ الچایگ، سپ  ب روسؽ اہلل ےن )فظع  ے( رفاتغ اپیئ، وت احصہب  ے اخمبط وہ رک رفامای ہک ایک ںیم ںیہمت اؿ نیت آدویمں یک 

س وک ہگج دی افر دفےرا رشامای وت اہلل ےن )یھب( اس  ے احتل ہن اتبؤں ہک اؿ ںیم  ے اکی ےن اہلل یک رطػ روجع ایک افر اہلل ےن ا

 ایح یک افر رسیت  ےن ہنم ریھپا وت اہلل ےن )یھب( اس  ے ارعاض رفامای۔

 الیعمس، امکل، ااحسؼ  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط، اوبرمہ )لیقع  ن ایب اطبل ےک آزاد رکدہ الغؾ( اوب فادقایثیلل :  رافی

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

  



 

 

 ...اراشد وبنی ہک شب افاقت فہ صخش ےسج )دحثی( اچنہپیئ اجےئ ےننس فاےل  ے زایدہ اید رک

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 وہات ےہاراشد وبنی ہک شب افاقت فہ صخش ےسج )دحثی( اچنہپیئ اجےئ ےننس فاےل  ے زایدہ اید رےنھک فاال 
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، :  راوی بي بَکہ ا ٟزح٩٤ ب٩  ًبس ا  ، ری٩ ی اب٩ س  ، اب٩ ًو٪  ، ، برش  ز شس ٣ 

٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٔی٩َ  یر ٔس اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِوٕ٪  ًَ اب٩ُِ  ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ رِٔشْ  ٨ََا ب ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث َذَْکَ  َحسَّ  ٢َ ا َٗ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ َة  ََِکَ أَبٔي ب

 َ ٢َ أ ا َٗ  ٔ ط ا٣ٔ ٔز٣َٔ ٔ أَِو ب ط ا٣ٔ َٔل اْ٪ بٔد ِٔنَش َک إ ٔ َوأ٣ََِش ٔظ یر ٌٔ َي َب ل ًَ َس  ٌَ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ ا اٟ َّ٨ َّی َه٨َ ً ٨َِا َح ت َٜ َش َٓ ا  ٕ َصَذ َِو٦ ی  ی

 َ ا٢َ أ َٗ  ٔ ٤ٔط ِس َوی ا ٔ ٔس یط ِّ٤ َسیَُش َّطُ  ٧َ ٔ أ یِر َِ ٔ ٔ ب یط ِّ٤ َسیَُش َّطُ  ٧َ ا أ َّ٨ َّی َه٨َ ً ٨َِا َح ت َٜ َش َٓ ا  ٕ صََذ ِضز َط أَی   َٓ ا٢َ  َٗ َي  ٨َا بَل ٠ِ ُٗ رِِحٔ  َّ٨ اٟ َِو٦َ  ِیَص ی َٟ

٥ُِٜ٨َ َِحَ  ٥ُِٜ بَِي اَؿ ٥ُِٜ َوأرَِعَ اَل َو ٥َُِٜ َوأ٣َِ ائ إٔ٪َّ ز٣َٔ َٓ ا٢َ  َٗ َي  ا بَل ٨َ٠ِ ُٗ ٔة  ٔححَّ ِٟ ا َص بٔٔذی  ِی َٟ َ ٢َ أ ا َٗ  ٔ ٔط ِس٤ َٛ ا ٥ُِٜ َصَذا فٔي ا٦ْ  ٣َةٔ یَِو٣ٔ رُِحِ

َُو أَِو  َّ ٩ِ٣َ ص َُب٠ِّ َسی أَِ٪ ی ًَ اصَٔس  اٟظَّ إٔ٪َّ  َٓ َٔب  ائ َِ ِٟ ا اصُٔس  اٟظَّ  ّ َُب٠ِّ ا ٟٔي ٥ِ صََذ ُٛ ٔي ب٠ََٔس ا ف ٥ِ صََذ ُٛ ٔ ز ِض ٨ِطُ َط طُ ٣ٔ َٟ  عَي 

 فہ اکی رمہبت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل دسمد، رشب ، ا ن وعؿ، ا ن ریسنی، دبع ارلنمح  ن ایب رکبہ، اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک

فملس اک ذرک رکےن ےگل ہک آپ اےنپ افٹن رپ ےھٹیب ےھت افر اکی صخش ایکس لیکن ڑکپ  وہےئ اھت، آپ ےن احصہب  ے اخمبط وہ رک 

ا ھچک رفامای ہک ہی وکؿ اسدؿ ےہ؟ مہ ولگ اخومش رےہ، اہیں کت ہک مہ ےن ایخؽ ایک ہک رقنعبی آپ اس ےک )ایلص( انؾ ےک وس

 افر انؾ اتبںیئ ےگ، آپ ےن رفامای ایک ہی آرابین اک دؿ ںیہن ےہ؟ مہ ےن رعض ایک ہک تاں، رھپ وپاھچ ہک ہی وکؿ اس ہنیہم ےہ؟ مہ ےن رھپ

وکست ایک اہیں کت ہک مہ ےن ایخؽ ایک ہک اشدی آپ اس اک انؾ دفےرا اتبںیئ ےگ، آپ ےن رفامای ہک ایک ہی ذی اہجحل ںیہن ےہ؟ مہ رعض 

 ہک تاں، )اس ےک دعب( آپ ےن رفامای ہک اہمتر  وخؿ افر اہمتر  امؽ آسپ ںیم اہمتر  ےئل رحاؾ ںیہ، ےسیج اہمتر  اس دؿ ایک

ںیم، اہمتر  اس ےنیہم ںیم، اہمتر  اس رہش ںیم رحاؾ )ےھجمس( اجےت ںیہ، اچےئہ ہک احرض اغبئ وک )ہی ربخ( اچنہپد  اس ےئل ہک 

  اچنہپےئ( وج اس  ے زایدہ ظوفحظ رےنھک فاال وہ۔اشدی احرض اےسی صخش وک )ہی دحثی

 دسمد، رشب ، ا ن وعؿ، ا ن ریسنی، دبع ارلنمح  ن ایب رکبہ، :  رافی
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 ...تق رپ تحیصن رکےن اک ایبؿیبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ولوگں وک ومعق افر انمبس ف

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ولوگں وک ومعق افر انمبس فتق رپ تحیصن رکےن اک ایبؿ اتہک فہ رفنتم ہن وہاجںیئ
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ا٤ًع، ابو و :  راوی ٕ، سٔیا ٪،   ائ١، ًبساهَّلل ٣شٌوز٣ح٤س ب٩ یوس

ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ اب٩ِٔ ٣َِش  ٩ِ ًَ ائ١ٕٔ  َبٔي َو ٩ِ أ ًَ ٤َٔع  ًِ َ اِْل  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس بََر٧َا  ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُس یُو ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث َّي اهَّللُ َحسَّ َػل ٔيی   ا٨َّٟ َاَ٪  ک

اٟشَّ  اَصَة  ٔ َْکَ َیَّا٦ ِْل ٔة فٔي ا َٔو ِوً ٤َ ِٟ ٔا ا ب ٨َُٟ وَّ َتَد َی  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٠َِي٨َاًَ ًَ ٔة   آ٣َ

دمحم  ن ویفس،  نایؿ، اشمع، اوب فالئ، ا ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن ںیمہ تحیصن رکےن ےک ےئل ھچک دؿ رقمر رکدےی ےھت، امہر  ااتک اجےن ےک وخػ  ے )رہ رفز فظع ہن رفامےت( ۔

 ویفس،  نای ؿ، اشمع، اوب فالئ، دبعاہلل وعسمد دمحم  ن :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ںیئیبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ولوگں وک ومعق افر انمبس فتق رپ تحیصن رکےن اک ایبؿ اتہک فہ رفنتم ہن وہاج
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧ تیاح  ٟ ابو ا  ، ہ ، طٌب ، یحٌی ب٩ سٌیس ر ظا  ٣ح٤س ب٩ ب



 

 

 ٔ َى ث ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  َب ٌِ ُط ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩ُِ  َیِح ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕر  ا ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٔيیِّ َحسَّ َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َٔص  ٩ِ أ٧َ ًَ ٔح  ا َّیَّ اٟت ُو  ی أَب

وا ُ ٨ََُفِّ وا َوَِل ت ُ رشِّ ا َوَب و ُ ْسِّ ٌَ ُت ا َوَِل  و ُ ْسِّ ا٢َ َي َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

ںیہ ہک آپ یلص اہلل دمحم  ن اشبر، ییحی  ن دیعس، ہبعش، اوباایتلح اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )دنی ںیم( آاسین رکف افر یتخس ہن رکف، ولوگں وک وخربخشی انسؤ افر )زایدہ رت ڈرا رک اںیہن( رفنتم ہن رکف۔

 دمحم  ن اشبر، ییحی  ن دیعس، ہبعش، اوب اایتلح اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

ے

ئ

 ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن ملع )احلص رکےن( فاولں یک میلعت ےک ےئل ھچک دؿ رقمر رک دی 

 ملع اک ایبؿ :   ابب

ے

ئ

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن ملع )احلص رکےن( فاولں یک میلعت ےک ےئل ھچک دؿ رقمر رک دی 
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ائ١ :  راوی ر، ابو و ہ، جزیز، ٨٣ؼو ابي طيب  ًث٤ا٪ ب٩ 

 ٔ اهَّلل ِبُس  ًَ َاَ٪  ک ا٢َ  َٗ ائ١ٕٔ  ٔي َو ٩ِ أَب ًَ ٕر  و ٩ِ ٨ِ٣َُؼ ًَ ْز  زٔی ٨ََا َج ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َة  َطِيَب ٔي  اُ٪ ب٩ُِ أَب ٨ََا ًُِث٤َ ث ٤ٔیٕص َحسَّ اَض فٔي ک١ُِّ َخ َّ٨ اٟ  ُ
یَُذْکِّ  

ىٔی ٣ٔ َٓ  ٌُ ٨َ٤َِ َّطُ ی ٧ٔ ا٢َ أ٣ََا إ َٗ  ٕ َِو٦ ک١َُّ ی ا  َت٨َ ِ
ْکَّ ََّک َذ ٧َ ِٔزُت أ ز َو َٟ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ ِبسٔ اٟ ًَ یَا أَبَا  َرُج١ْ  طُ  َٟ ا٢َ  يي َ٘ ٔن ٥ُِٜ َوإ ُظ أَِ٪ أ٠٣َُّٔ َِْکَ يي أ َن َذَٟٔک أ  ٩ِ

 ٔ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َاَ٪  ا ک ٤َ َٛ َٔوةٔ  ِوً ٤َ ِٟ ٔا ٥ُِٜ ب ُل وَّ ٨َا أََتَد ٠َِي ًَ ٔة  آ٣َ اٟشَّ َة  َٓ ا ا ٣ََد َٔض ا ب ٨َُٟ وَّ َتَد َی  ٥َ َس٠َّ  َو

 امثعؿ  ن ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اوب فالئ ےتہک ںیہ ہک دبعاہلل  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ولوگں وک رہ رعمجات ںیم فظع ایک رکےت

 آپ ںیمہ رہ رفز فظع ایک رکںی، فہ وبےل ہک )رفز رفز ےھت، وت اؿ ںیم  ے اکی صخش ےن اہک ہک ا  دبعارلنمح ںیم ہی اچاتہ وہں ہک

ےک فظع  ے( ےھجم رصػ ہی ارم امعن ےہ ہک ںیہک مت ولگ ااتک ہن اجؤ افر ںیم اہمتری تحیصن ےک ےئل ایس رطح فتق نیعم راتھک وہں 

 اجےن ےک وخػ  ے فہ رفز سج رطح یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ولوگں وک تحیصن ےک ےئل فتق رقمر رےتھک ےھت، امہر  ااتک



 

 

 فظع ہن ےتہک ےھت۔

 امثعؿ  ن ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اوب فالئ :  رافی

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

  

 ...اہلل اعتٰیل سج ےک اس ھ الھبیئ رکان اچاتہ ےہ ا ے دنی یک ھجمس اطع رفامات ےہ

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتٰیل سج ےک اس ھ الھبیئ رکان اچاتہ ےہ ا ے دنی یک ھجمس اطع رفامات ےہ
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ٟزح٩٤ :  راوی ، یو٧ص، اب٩ طہاب، ح٤یس ب٩ ًبسا ہب یر، اب٩ و  سٌیس ب٩ ًٔ

 َٗ  ٕ یِر َٔ یُس ب٩ُِ ًُ ٌٔ ٨ََا َس ث ُت َحسَّ ٌِ ٔ ٤ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َس ِبسٔ  ًَ ٤َُِیُس ب٩ُِ  ا٢َ ح َٗ ا٢َ  َٗ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٧َُص  ٩ِ یُو ًَ اب٩ُِ َوصِٕب  ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا

ا يُ  یِّر ٔ َخ ٔط اهَّللُ ب ِٔز  ُز ٢ُ ٩ِ٣َ ی و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیَّ َػل ا٨َّٟ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢ُ و ُ٘ ا َي ّب ٔلي َة َخ َٔی او ٌَ ا٣ُٟ ٔي  ُط ف ِض ِّ٘ ٔس٥ْ َٔ ا َٗ َا  ٧َ ٤ََّا أ ی٩ٔ َوإ٧ٔ سِّ

 ِ َیأ َّی  ً ُض٥ِ َح َٔ َٟ ا ص٥ُِ ٩ِ٣َ َخ رُض  ٔ َِل َي اهَّلل  ٔ َي أ٣َِز ل ًَ ّة  ائ٤َٔ َٗ ُة  ِْل٣َُّ ا  ٔ ٢َ َصٔذظ زَا ٩ِ َت َٟ ٔلی َو ٌِ اهَّللُ ُي ٔ َو اهَّلل  ُ َٔي أ٣َِز  ت

 ر ، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، دیمح  ن دبعارلنمح ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اکی
عفب

 رمہبت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ہبطخ دیعس  ن 

دنی دےتی وہےئ انس ہک ںیم ےن یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک اہلل سج ےک اس ھ الھبیئ رکان اچاتہ ےہ اس وک 

وھک ہک( ہی اتم ہشیمہ اہلل ےک مکح رپ اقمئ رےہ یگ، یک ھجمس انعتی رفامات ےہ افر ںیم وت میسقت رکےن فاال وہں افر داتی وت اہلل یہ ےہ )اید ر

 وج صخش اؿ اک اخمفل وہاگ اؿ وک اصقنؿ اچنہپ ےکس اگ، اہیں کت ہک ایقتم آاجےئ۔

 ر ، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، دیمح  ن دبعارلنمح :  رافی
عفب

 دیعس  ن 

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

  



 

 

 ...ملع ںیم ھجمس اک ایبؿ

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ملع ںیم ھجمس اک ایبؿ
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ابي ٧حیح، ٣حاہس :  راوی ، سٔیا٪ اب٩   ًلي ب٩ ًبساهَّلل 

اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث ٥ِ٠َ  َحسَّ َٓ ٔة  ٨َ ی ٤َٔس ِٟ ا َي  ٔل َز إ ٤َُ اب٩َِ ً ُت  َػٔحِب  ٢َ ا َٗ اصٕٔس  ٩ِ ٣َُح ًَ ٕح  ٧َحٔی ٔي  َب ٔي اب٩ُِ أ ل  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ

 َّ٨ اٟ ٨َِٔس  ا ً َّ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ احّٔسا  ا َو یّث ٥َ إِٔلَّ َحٔس ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ٔ  َرُس  ٩ِ ًَ ُث  یَُحسِّ ُط  ٌِ ٤َ َِس ًَ أ اهَّللُ  َّي  َػل َٔي ٔيیِّ  ُت أ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط

 ٔ إ َٓ ُة  ِد٠َ َّ٨ اٟ هَٔي   ٢َ و ُٗ َ ِزُت أَِ٪ أ ََر أ َٓ ٤ُِش٥ٔٔ٠  ِٟ ا ٤ََث١ٔ  َٛ َُضا  َزّة ٣ََث٠ َطَح  ٔ َحز اٟظَّ ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ إر  َّ٤ ٢َ بُٔح ا َٗ ت   َٜ َش َٓ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ا  ُ ز َِ َِػ َا أ ذَا أ٧َ

ِد٠َةُ  َّ٨ اٟ هَٔي   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨  اٟ

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ ا ن ایب حیجن، اجمدہ ےتہک ںیہ ہک ںیم دمہنی کت ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اس ھ رتا )اس رع ہص ںیم( اکی

دحثی ےک وسا ںیم ےن اؿ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وکیئ دحثی ایبؿ رکےت وہےئ ںیہن انس، اوہنں ےن اہک ہک مہ یبن 

ےک وضحر ںیم امجر )اکی اخص درتخ( الای ایگ، وت آپ ےن رفامای ہک دروتخں ںیم   ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھت  ہکب آپیلص اہلل

 ے اکی درتخ ااسی ےہ ہک اس یک تیفیک املسمؿ یک تیفیک ےک لثم ےہ ا ن رمع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اچتا ہک ہہک دفں ہک فہ وجھکر اک 

اھت اس ےئل پچ رتا  ب یسک ےن ہن اتبای وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وخد رفامای ہک فہ وجھکر اک درتخ ےہ، رگم ںیم بس  ے وھچاٹ 

 درتخ ےہ۔

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ ا ن ایب حیجن، اجمدہ :  رافی

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

  

  اک ایبؿملع :   ابب



 

 

 ملع ںیم ھجمس اک ایبؿ
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ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ز  شٌو ٣ اهَّلل ب٩  ًبس بي حاز٦،  ص ب٩ ا ٗی  ، ہزی ، ز ٟس بي خا ا ًی١ ب٩  ٔیا٪، اس٤ا ، س ی  ح٤یس

٢َ حَ  ا َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ی   ٤َِیٔس ُح ِٟ ا ا  ٨ََ ث ُت َحسَّ ٌِ ٔ ٤ َس ا٢َ  َٗ ٔی   ز صِز اٟ ُظ  ا ث٨ََ ا َحسَّ ٣َ ٔ َیِر َي ُ ل ًَ أٟٕس  َبٔي َخ أًی١ُ ب٩ُِ أ ٤َ ا إِٔس سَّ ث٨ََ

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ  ٕ ز و ٌُ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٣َِش ًَ ُت  ٌِ ٔ ٢َ َس٤ ا َٗ  ٕ از٦ٔ ٔي َح َص ب٩َِ أَب ِی ٨َِتَ َٗ اث َرُج١ْ ٥َ َِل َحَشَس إِٔلَّ فٔي  یِٔن 

 ٌَ َٔضا َوُي ٔضی ب ِ٘ َو َي ُض َٓ َة  ٤َِٜ حٔ ِٟ ا اهَّللُ  اُظ  آَت َرُج١ْ  ِّٙ َو َح ِٟ ا ٔ فٔي  ٔط ت َٜ َي َص٠َ ل ًَ َم  ُش٠ِّ َٓ اِّل  ٣َ ُ اهَّلل اُظ  َضاآَت ٤ُ ِّ٠ 

 یلص اہلل ہیلع دیمحی،  نایؿ، اامسلیع  ن ایب اخدل، زرہی، سیق  ن ایب احزؾ، دبعاہلل  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن

فآہل فملس ےن رفامای رکش )اجزئ( ںیہن رگم دف وصخشں یک اعدوتں رپ، اس صخش یک اعدت رپ سج وک اہلل ےن امؽ دای وہ افر فہ اس امؽ رپ 

اؿ ولوگں وک دقرت د  وج ا ے )راہ( قح ںیم رصػ رکںی افر اس صخش )یک اعدت( رپ سج وک اہلل ےن ملع انعتی ایک وہ افر فہ اس 

 ذرہعی  ے مکح رکات وہ افر )ولوگں وک( اس یک میلعت داتی وہ ۔ےک 

 دیمحی،  نایؿ، اامسلیع  ن ایب اخدل، زرہی، سیق  ن ایب احزؾ، دبعاہلل  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اک درای ںیم رضخ ےک اپس اجےن ےک فاےعق اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک رفامؿ ایک ؾومٰیس 

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ومٰیس اک درای ںیم رضخ ےک اپس اجےن ےک فاےعق اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک رفامؿ ایک ںیم اہمتر  اس ھ روہں اتہک ےھجم اانپ ملع اھکسدف
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ًباض  :  راوی اهَّلل ب٩  ًبساهَّلل ، ًبس اب، ًبیس اهَّلل ب٩  ٟح ب٩ ٛیشا٪، اب٩ طہ اہی٥، ػا ی، يٌ٘وب ب٩ ابز ز ٣ح٤س ب٩ ًزیز زہ



 

 

٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل   رضی 

ا٢َ  َٗ اصٔی٥َ  َِز وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ ا َي ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ٔی   ز اٟز صِ  ٕ یِز ُس ب٩ُِ ُُغَ َّ٤ َىٔی ٣َُح ث أٟٕح  َحسَّ َػ  ٩ِ ًَ َبٔي  ا أ ث٨ََ اب٩ِٔ  َحسَّ  ٩ِ ًَ اَ٪  ِیَش َٛ ىِٔی ب٩َ  ٌِ َي

رُِح   ِٟ ا َری صَُو َو ا َّطُ َت٤َ ٧َ إض أ بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ُظ  بََر ٔ أَِخ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ثَطُ أَ٪َّ ًُبَِیَس اهَّللٔ ب٩َِ  إب َحسَّ َض رٔی  فٔي ٔط َا ز َٔ ِٟ ا ِیٔص ب٩ِٔ حِٔؼ٩ٕ  َٗ ب٩ُِ 

 ِ اب  ٢َ ا َٗ ٔٔب ٣ُوَسی  اح ٔ َػ اح ٧ََا َوَػ ُِت أ ی اَر ٤َ يي َت ٔن ٢َ إ ا َ٘ َٓ إض  بَّ ًَ اب٩ُِ  ُظ  ا ًَ َس َٓ ٕب  ٌِ َٛ ُبَي  ب٩ُِ  ا أ ٔض٤َٔ ٤َزَّ ب َٓ إض صَُو َخرٔضْ  بَّ ًَ ٔيی َصَذا فٔي ٩ُ 

ٔ َوَس  ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َت  ٌِ ٔ ٤ ٔ ص١َِ َس ط ُ٘ٔیِّ ٔلَي ٟ بٔی١َ إ اٟشَّ َسأ٢ََ ٣ُوَسی  ٔذی  َّٟ ا وَسی  احٔٔب ٣ُ ٥ِ َػ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٧َِطُ  َطأ یَِذُْکُ   ٥َ َّ٠

َطُ  ائ ائٔی١َ َج َ َِ ٔ َىٔی إ ٕ ٩ِ٣ٔ ب ٔي ٣َََل وَسی ف ٤َ٨َا ٣ُ ٢ُ بَِي و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ و َرُس ُت  ٌِ ٔ ٤ ا َس ٥ُ٠َ أََحّس ٌِ َت ٢َ َص١ِ  ا َ٘ َٓ َرُج١ْ   

 ُ اهَّلل ي  أَِوَو َٓ وَسی َِل  ا٢َ ٣ُ َٗ َک  ٥َ٠َ ٨ِ٣ٔ ًِ َ َ  أ ٔل یَّة إ وَت آ ُح ِٟ طُ ا َٟ  ُ اهَّلل  ١َ ٌَ َح َٓ  ٔ ط ِی َٟ ٔ بٔی١َ إ اٟشَّ وَسی  َشأ٢ََ ٣ُ َٓ ٧َا َخرٔضْ  ِبُس ًَ وَسی بَلَي  ي ٣ُ

ا٢َ  َ٘ َٓ َبرِِحٔ  ِٟ ا ؤت فٔي  ُح ِٟ ا ٍُ أَثََز  ٔ َّب یَت کَاَ٪  اُظ َو َ٘ َت٠ِ َس ََّک  إ٧ٔ َٓ  ٍِ ِرٔج ا َٓ وَت  ُح ِٟ ا ِسَت  َ٘ َٓ ُط إٔذَا  َٟ َِت َوٗٔی١َ  ََرأَی َتاُظ أ َٓ وَسی  ٔلَي  ٤ُٟٔ ٨َِا إ ٔذِ أََوی إ

 َٓ  ّٔ َِب ا ٧ َّ٨ ُٛ َذَٟٔک ٣َا   ٢َ ا َٗ ُظ  َذُِْکَ اُ٪ أَِ٪ أ ِیَل اٟظَّ ٔ إِٔلَّ  ٧ٔیط ا َِنَش ا أ ُحوَت َو٣َ ِٟ ا ُت  َنٔشی يي  إٔن َٓ  ٔ ة ِْخَ َؼّؼا اٟؼَّ َٗ ٤َٔا  َارٔص آث َي  ل ًَ ا  ِرَتسَّ ا

 ُ اهَّلل ؽَّ  َٗ ا  ٤َٔا ٣َ ٧ِٔض َطأ َاَ٪ ٩ِ٣ٔ  ک َٓ ا  رٔضّ ا َخ َوَجَس َٓ  ًَ َي  ال ٌَ ٔ َت ابٔط ٔي َٛٔت َّ َوَج١َّ ف  ز

دمحم  ن زعری زرہی، وقعیب  ن اربامیہ، اصحل  ن شیکؿ، ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے 

ؾ ےک مہ تبحص ےک رفاتی رکےت ںیہ ہک ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رح  ن سیق زفاری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ومٰیس ہیلع االسل

ابر  ںیم االتخػ ایک، ا ن سابس ےتہک ےھت ہک فہ رضخ ںیہ، ااچکن ایب  ن ایب بعک اک اؿ دفونں ےک اپس  ے ذگر وہا وت ا ن سابس 

ےن اؿ وک البای افر اہک ہک ےب کش ںیم ےن افر ےری  رقیف )ینعی رح ن سیق( ےن ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک مہ نیشن ےک ابر  ںیم، نج 

 اک راہتس ومٰیس ےن )اہلل اعتیل  ے( وپاھچ اھت، االتخػ ایک ےہ، ایک مت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اؿ یک تیفیک ایبؿ  ے ےنلم

رفامےت وہ انس ےہ؟ ایب  ن بعک وبےل ہک تاں ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اؿ یک تیفیک ایبؿ رفامےت وہےئ انس ےہ ہک 

ہبت ینب اےرالیئ یک امجتع ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اافتؼ  ے اکی صخش اؿ ےک اپس آای افر اس ےن )اؿ  ے( اہک ہک ومٰیس اکی رم

آپ یسک اےسی صخش وک اجےتن ںیہ وج آپ  ے یھب زایدہ اعمل وہ؟ ومٰیس وبےل ہک ںیہن، سپ اہلل اعتیل ےن ومٰیس رپ فیح  یجیھ ہک تاں 

 ےہ( ذہلا ومٰیس ےن اےنپ رپفرداگر  ے اؿ )رضخ(  ے ےنلم اک راہتس ولعمؾ ایک وت اہلل اعتیل ےن اؿ ےک امہرا دنبہ رضخ )مت  ے زایدہ اجاتن

اجےن( رپ ولٹ آان اس ےئل ہک )ایس ےک دعب مت (  ےئل یلھچم وک اشنین آرار دای افر اؿ  ے ہہک دای ایگ ہک  ب مت یلھچم وک ہن اپؤ )آےگ ڑبھ

السلؾ اؿ ےک ےنلم ےک ےئل  ےل افر راہتس رھب درای ںیم یلھچم یک العتم اک ااظتنر رکےت رےہ )اکی اؿ  ے  ل اجؤ ےگ۔سپ ومیس ہیلع ا

اقمؾ رپ چنہپ رک ( ومیس ہیلع االسلؾ  ے اؿ ےک اخدؾ ےن اہک ہک آپ ےن داھکی ےہ  ب مہ رھتپ ےک اپس ےھٹیب ےھت وت )اس فتق( ںیم 



 

 

یہ ےن الھبای ومیس ہیلع االسلؾ وبےل ہک فہ یہی اقمؾ ےہ سج یک مہ وجتسج رکےت ےھت ذہلا  یلھچم وک وھبؽ ایگ افر ےھجم اس اک اید رکان اطیشؿ

فہ دفونں اےنپ دقومں ےک اشنانت رپ ولٹ ڑپ  بت اوہنں ےن رضخ وک اپای رھپ اؿ دفونں یک احتل فیہ ےہ وج اہلل اعتٰیل ےن اینپ 

 اتکب ںیم ایبؿ رفامیئ ےہ۔

 ن اربامیہ، اصحل  ن شیکؿ، ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل  دمحم  ن زعری زرہی، وقعیب :  رافی

 ہنع

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

  

 ...وک( آرآؿ کیبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اراشد ہک ا  ےری  اہلل اس وک ) ا ن سابس 

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اراشد ہک ا  ےری  اہلل اس وک ) ا ن سابس وک( آرآؿ اک ملع اطع رفام
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٨ً :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  ہ،  ًَک٣  ، ٟس ، خا رث ٟو ا ًبس ٤ٌ٣ز   ہابو

ا َٗ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ أْٟس  ا َخ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ رٔٔث  َوا ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ ز ٤َ ٌِ ُو ٣َ ا أَب ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َر ىٔی  َّ٤ ٢َ َؿ

اَب  َت ٜٔ اِل ٤ِطُ  ِّ٠ ًَ ُض٥َّ  ا٠َّٟ ا٢َ  َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

ہم، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رمہبت اٹپل اوبرمعم دبعاولرث، اخدل، رکع

 ایل افر رفامای ہک ا  اہلل اس وک )اینپ اتکب( اک ملع اطع رفام۔

 اوبرمعم دبعاولرث، اخدل، رکعہم، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ...ےچب اک سک رمع ںیم اننس 

 ملع اک ایبؿ :   ابب

ح ےہ

ح
طی 

 ےچب اک سک رمع ںیم اننس 
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ک، اب٩ طہاب، ًبیس اهَّلل ب٩ ً :  راوی ٣اٟ ٨ًہاس٤ٌی١،  لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ہ تب ً اهَّلل ب٩   بس

 ًَ َة  َِب ٔ ب٩ِٔ ًُت اهَّلل ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ أْٟک  َىٔی ٣َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٕض  ا بَّ ًَ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ

إ٪  إر أََت لَي ح٤َٔ ًَ َراّٛٔبا  َب٠ُِت  ِٗ َ َُ  أ َي  ٔل ٤ٔٔىّی إ يي ب ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ًَٔل٦َ َوَر ت زُِت أِلِح َاَص ٧ ِس  َٗ ئٕٔذ  ِو٣َ َی ٧ََا  ٔ َوأ یِر

ذَ  ََکِ  ی٨ُِ  ٥ِ٠َ َٓ  ِّٕ اٟؼَّ ٔي  ُت ف َزَخ٠ِ ٍُ َو زَِت ِْلََتاَ٪ َت َس٠ُِت ا َِر ِّٕ َوأ اٟؼَّ ٔف  ٌِ ِی َب یََس َیَِن  ِرُت ب ٤ََز َٓ ٕر  ا لَيَّ ٔجَس ًَ  َٟٔک 

الیعمس، امکل، ا ن اہشب، دیبعاہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم )اکی رمہبت( اکی 

ز دگیھ رپ وسار وہ رک الچ افر اس فتق ںیم ولبغ ےک آربی اھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ینم ںیم ریغب یسک دویار ےک امن

ڑپھ رےہ ےھت، ںیم یسک فص ےک آےگ  ے ذگرا افر ںیم ےن دگیھ وک وھچڑ دای ہک فہ رچےن یگل افر ںیم فص ںیم اش ل وہایگ ےھجم 

 )یسک ےن( اس ابت  ے عنم ںیہن ایک۔

 الیعمس، امکل، ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب
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ی، زہزی، ٣ح٤وز ب٩  :  راوی ِحب، زبیس ٣شہز، ٣ح٤س ب٩  ٕ، ابو  ربی٣ٍح٤سب٩ یوس

ز بَیِ  اٟ َىٔی  ث ٕب َحسَّ ُس ب٩ُِ َِحِ َّ٤ َىٔی ٣َُح ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ ضٔز ا أَبُو ٣ُِش ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ُوُس ی ُس ب٩ُِ  َّ٤ َىٔی ٣َُح ث ٩ِ َحسَّ ًَ ٔیِّ  ز ز صِ ٩ِ اٟ ًَ ٔسی  

ّة  ٥َ ٣َحَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ُت ٩ِ٣ٔ  ٠ِ َ٘ ًَ  ٢َ ا َٗ  ٍٔ بٔی زَّ اٟ ٔ ب٩ِٔ  وز ٤ُ ٕ  ٣َِح و ِٟ َز ٔیَن ٩ِ٣ٔ  ٔس٨ ٤ِٔص  اب٩ُِ َخ ٧ََا  ٔي َوأ ٔي َوِجَ ا ف َض  ٣َحَّ

دمحم ن ویفس، اوبرہسم، دمحم  ن رحب، زدیبی، زرہی، ومحمد  ن رعیب  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اہک ےھجم اید ےہ ہک اکی 

  یلک یک یھت افر ںیم اپچن اسؽ اک ہچب اھترمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی ڈفؽ  ے ہنم ںیم اپین ےل رکےری  ہنم رپ

 دمحم ن ویفس، اوبرہسم، دمحم  ن رحب، زدیبی، زرہی، ومحمد  ن رعیب :  رافی

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

  

 ... اکی ہنیہم یک اسمتف رپملع یک بلط ںیم )رھگ  ے( ابرہ ےنلکن اک ایبؿ، اجرب ن دبعاہلل

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ےک اپس ےئگ ےھتملع یک بلط ںیم )رھگ  ے( ابرہ ےنلکن اک ایبؿ، اجرب ن دبعاہلل اکی ہنیہم یک اسمتف رپ )رفس رک ےک( اکی دحثی ےک ےئل دبعاہلل  ن اسین 
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ب٩ ٣شٌوز  :  راوی ہ  بساهَّلل ب٩ ًتب ی، ًبیس اهَّلل ب٩ ً ب٩ خلي، ٗاضی ح٤ؽ، ٣ح٤س ب٩ ِحب، اوزاعي، زہز اٟ٘اس٥، خاٟس  ابو

٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩   ، ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل   رضی 

 ٢َ ا َٗ ٕب  ُس ب٩ُِ َِحِ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٤َِٔؽ  ضٔی ح ا َٗ أُٟس ب٩ُِ َخلٓٔيٕ  ٔس٥ٔ َخ ا َ٘ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث ٩ِ ًُبَِیسٔ  َحسَّ ًَ زٔی   ز صِ اٟ ٧َا  بََر عٔي  أَِخ ِْلَِوَزا ا

ِیٔص ب٩ِٔ  َٗ رُِح  ب٩ُِ  ِٟ ا َری صَُو َو ٤َا َُّط َت إض أ٧َ بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ وز ٌُ ٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة ب٩ِٔ ٣َِش اهَّلل ِبسٔ  ًَ احٔٔب اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٔی  فٔي َػ َار ز َٔ ِٟ ا  حِٔؼ٩ٕ 

 ٌِ َٛ َي  ب٩ُِ  ٔض٤َٔا أُب ٤َزَّ ب َٓ وَسی  ٢ََ ٣ُ َسأ ی  ٔذ َّٟ ا وَسی  َػاحٔٔب ٣ُ ٔي  احٔٔيی َصَذا ف َػ ٧ََا َو یُِت أ َر ا يي َت٤َ ٔن ٢َ إ ا َ٘ َٓ إض  بَّ ًَ اب٩ُِ  ُظ  ا ًَ َس َٓ ٕب 

َيٌّ  ٢َ أُب ا َ٘ َٓ َُط  َطأ٧ِ ُْکُ  یَِذ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ و َرُس َت  ٌِ ٔ ٤ ٔ َص١ِ َس ط ُ٘ٔیِّ َي ٟ ٔل بٔی١َ إ اٟاٟشَّ ُت  ٌِ ٔ ٤ ٥ِ َس ٌَ ٠َِیطٔ َن ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨

 ٌِ ا٢َ َص١ِ َت َ٘ َٓ َرُج١ْ  ائَطُ  ٔذِ َج ائٔی١َ إ َ َِ ٔ ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔی إ ََل وَسی فٔي ٣َ ٤َا ٣ُ ٨َ ٢ُ بَِي و ُ٘ َُط َي ٧ِ َطأ یَِذُْکُ   ٥َ َس٠َّ ا٢َ َو َٗ َک  ٨ِ ٥َ٠َ ٣ٔ ًِ َ ٥ُ٠َ أََحّسا أ



 

 

رٔضْ  ٧َا َخ ِبُس ًَ ٔلَي ٣ُوَسی بَلَي  ُ إ اهَّلل أَِووَي  َٓ وَسی َِل  ِسَت  ٣ُ َ٘ َٓ طُ إٔذَا  َٟ َّة َوٗٔی١َ  آی وَت  ُح ِٟ ا طُ  َٟ ١َ اهَّللُ  ٌَ َح َٓ  ٔ ط ُ٘ٔیِّ َي ٟ ٔل بٔی١َ إ اٟشَّ َشأ٢ََ  َٓ

وَسی وَسی ٤ُٟٔ ًَی ٣ُ َٓ  ٢َ ا َ٘ َٓ َبرِِحٔ  ِٟ ا ٔي  ؤت ف ُح ِٟ ا ََز  ٍُ أَث ٔ َّب یَت وَسی  َاَ٪ ٣ُ ک َٓ ُظ  ا َ٘ ََّک َسَت٠ِ ٧ٔ إ َٓ  ٍِ ِرٔج ا َٓ وَت  ُح ِٟ ٔ  ا ا إ ی٨َِ ٔذِ أََو َِت إ ََرأَی َي أ ل

 َ ا ٧ َّ٨ ُٛ ا  َٔک ٣َ وَسی ذَٟ ا٢َ ٣ُ َٗ ُظ  َذُِْکَ اُ٪ أَِ٪ أ ِیَل اٟظَّ ٔ إِٔلَّ  ٧ٔیط ا َِنَش ا أ ُحوَت َو٣َ ِٟ ا ُت  َنٔشی يي  إٔن َٓ  ٔ ة ِْخَ ٤َٔا اٟؼَّ رٔص َا آث َي  ل ًَ ا  ِرَتسَّ ا َٓ  ّٔ ِب

ؽَّ  َٗ ا ٣َا  ٔض٤َٔ َطأ٧ِ َاَ٪ ٩ِ٣ٔ  ک َٓ ا  َوَجَسا َخرٔضّ َٓ ا  َؼّؼ َٗ  ٔ ابٔط َٔت  اهَّللُ فٔي ٛ

مس، اخدل  ن یلخ، اقیض صمح، دمحم  ن رحب، افزایع، زرہی، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع، ا ن اوبااقل

سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن افر رح ن سیق زفاری ےن ومٰیس ےک مہ تبحص ےک ابر  ںیم 

دفونں ےک اپس  ے ذگر  وت اؿ وک ا ن سابس ےن البای افر اہک ہک )اوستق( ںیم ےن افر  االتخػ ایک اافتؼ  ے ایب  ن بعک اؿ

ےری  اس دفتس ےن ومٰیس ےک مہ تبحص ےک ابر  ںیم االتخػ ایک ےہ نج  ے ےنلم اک راہتس ومٰیس ےن اہلل اعتیل  ے وپاھچ اھت ایک 

تاں! ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اؿ اک احؽ ایبؿ  مت ےن روسؽ اہلل وک اؿ اک ھچک احؽ ایبؿ رفامےت انس ےہ؟ ایب وبےل

رفامےت انس ےہ، آپ رفامےت ےھت ہک )اکی دؿ( ومٰیس ہیلع االسلؾ ینب اےرالیئ یک اکی امجتع ںیم )فظع رفام رےہ( ےھت ہک ااچکن 

زایدہ ڑبا اعمل یھب وکیئ ےہ؟ ومٰیس ےن ہک اکی صخش اؿ ےک اپس آای افر اس ےن )اؿ  ے( اہک ہک ایک آپ وک ولعمؾ ےہ ہک آپ  ے 

 ںیہن، آپ رفامےت ںیہ سپ اہلل اعتیل ےن ومٰیس رپ فیح  یجیھ ہک تاں! امہرا دنبہ رضخ مت  ے زایدہ اجاتن ےہ، بت ومٰیس ےن اؿ  ے ےنلم اک

ہہک دای ایگ ہک  ب مت یلھچم وک ہن اپؤ )ھجمس راہتس وپاھچ وت اہلل اعتیل ےن یلھچم )ےک اغبئ وہاجےن( وک اؿ ےئلیک العتم آرار دای افر اؿ  ے 

انیل( ہک فیہ ہگج اہمتری الماقت یک ےہ ارگ آےگ ڑبھ ےئگ وت ےھچیپ ولٹ ڑپان اس ےک دعب مت اؿ  ے  ل اجؤ ےگ سپ ومٰیس ) ےل افر 

ہک ایک آپ ےن داھکی ہک اسر  راےتس( درای ںیم یلھچم یک العتم اک ااظتنر رکےت رےہ، اےنت ںیم ومٰیس ےک اخدؾ ےن ومٰیس  ے اہک 

سج   ب مہ رھتپ ےک اپس ےھٹیب ےھت وت ںیم یلھچم وک وھبؽ ایگ افر اس اک اید رانھک ےھجم اطیشؿ یہ ےن الھبای، ومٰیس ےن اہک ہک یہی اقمؾ ےہ

ں اک احؽ فیہ وک مہ التش رکےت ےھت سپ فہ دفونں اےنپ دقومں ےک اشنؿ رپ ولٹ  ےل، وت اوہنں ےن رضخ وک اپایل رھپ )آےگ( اؿ دفون

 ےہ وج اہلل ےن اینپ اتکب ںیم ایبؿ رفامای ےہ۔

اوبااقلمس، اخدل  ن یلخ، اقیض صمح، دمحم  ن رحب، افزایع، زرہی، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  



 

 

 ...اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ وج وخد ڑپےھ افر دفےرں وک ڑپاھےئ

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ وج وخد ڑپےھ افر دفےرں وک ڑپاھےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      80    حس

٨ًہ٣ح٤س  :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  سی  ٣و ابو  ، زہ ابوبز  ، اهَّلل  ًبس ، بزیس ب٩  ٣ہ اسا ز ب٩  ، ح٤ا ء ًًل  ب٩ 

 ُ ٔي ب َب ٩ِ أ ًَ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ یِٔس ب٩ِٔ  َُز ٩ِ ب ًَ َة  َُسا٣َ زُ ب٩ُِ أ ا ا َح٤َّ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٔيیِّ َحسَّ َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ وَسی  ٔي ٣ُ ٩ِ أَب ًَ َِزَة  ز

اهَّللُ َّي  اَب َػل ٔ أََػ ٔیر َٜث اِل ٔث  ِی َِ ِٟ ا ٤ََث١ٔ  َٛ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ا ی َو ُضَس ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ ٔ ٔط اهَّللُ ب ىٔی  َث ٌَ ا َب ٢َ ٣ََث١ُ ٣َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َضا    َاَ٪ ٨ِ٣ٔ ک َٓ ا  َِرّؿ أ

زُٔب أ٣َِ  ا َضا أََج ٧َِت ٨ِ٣ٔ َا ک ٔیَر َو َٜث اِل َب  ِظ ٌُ ِٟ ا کََْلَ َو ِٟ ا ِت  ٧َِبََت أ َٓ اَئ  ٤َ ِٟ ا ِت  ب٠َٔ َٗ ْة  ٘ٔیَّ ُوا َن ب رَشٔ َٓ َض  ا َّ٨ اٟ ٍَ اهَّللُ بَٔضا  َٔ ٨َ َٓ اَئ  ٤َ ِٟ ا ِت  َٜ َش

َذ  َٓ کََْلّ  بُٔت  ٨ُِ اّئ َوَِل ت ٤ُِٔشُک ٣َ اْ٪ َِل ت ٌَ هَٔي ٗٔی ا  ٤ََّ ٧ٔ ی إ ّة أُِْخَ َٔ ٔ َائ ا ك اَب ٨ِ٣َٔض ُوا َوأََػ ً ًَ ا َوَز ِو َ٘ َس اهَّللٔ َو ٔی٩ٔ  ز ٔي  َط ف ُ٘ َٓ َٔک ٣ََث١ُ ٩ِ٣َ  ٟ

اهَّللُ ىٔی  َث ٌَ ُط ٣َا َب ٌَ َٔ َن ٔ َو ٔط ٔس٠ُِت ب ُِر ی أ ٔذ َّٟ ا اهَّللٔ  ی  َب١ِ صَُس ِ٘ ٥ِ َي َٟ ا َو ِّس َرأ َٔک  ٍِ بَٔذٟ َٓ ِ یَز  ٥ِ َٟ ٥َ َو٣ََث١ُ ٩ِ٣َ  َّ٠ ًَ ٥َٔ٠ َو ٌَ َٓ  ٔ ٔط ا٢َ أَبُو   ب َٗ

 َ٤ ِٟ ا ُظ  ٠ُو ٌِ َْ َي ا َٗ َئ  ٤َا ِٟ ا ٠َِت  یَّ َٗ ْة  َٔ ٔ َائ ٨َِضا ك َاَ٪ ٣ٔ َة َوک ا٣َ بِٔي أَُس ٩ِ أ ًَ  ُٚ ا ِٔسَح ا٢َ إ َٗ ِبس اهَّللٔ  ٔی ٩ِ٣ٔ ًَ َتو ٤ُِش ِٟ ا  ُٕ َؼ ِٔ اٟؼَّ اُئ َو

َِرٔق  ِْل  ا

ںیہ  دمحم  ن العء، امحد  ن ااسہم، ربدی  ن دبعاہلل ، اوبربدہ، اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت

ےہ اس یک اثمؽ اس ابرش یک رطح ےہ وج زفر ےک  ہک آپ ےن رفامای ہک وج ملع افر دہاتی اہلل اعتیل ےن ےھجم اطعء رفام رک وعبمث رفامای

اس ھ زنیم رپ رب ے، وج زنیم اصػ وہیت ےہ فہ اپین وک یپ یتیل ےہ افر تہب ساھس افر  زبہ ااگیت ےہ افر وج زنیم تخس وہیت ےہ فہ اپین 

وک الپےت ںیہ افر یتیھک وک ریساب رکےت ںیہ وک رفک یتیل ےہ، رھپ اہلل اعتیل اس  ے ولوگں وک افدئہ اچنہپات ےہ فہ اس وک ےتیپ افر اجونرفں 

ل دیماؿ وہ، ہن فتاں اپین راتک وہ افر ہن  زبہ ا ات وہ، سپ یہی اثمؽ ےہ
ی 

 

ی چ 

 افر ھچک ابرش زنیم ےک اےسی ےصح ہصح وک ےچنہپ ہک وج ابلکل 

سج ےن اس یک رطػ ےر کت ہن  اس صخش یک وج اہلل ےک دنی ںیم ہیقف وہ اجےئ افر اوکس ڑپےھ افر ڑپاھےئ افر اثمؽ ےہ اس صخش یک

 ااھٹای افر اہلل یک اس دہاتی وک سج ےک اس ھ ںیم اجیھب ایگ وہں، وبقؽ ہن ایک۔



 

 

 دمحم  ن العء، امحد  ن ااسہم، ربدی  ن دبعاہلل ، اوبربدہ، اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... ملع اھٹ اجےن افر لہج اظرہ وہےن اک ایبؿ افر رہعیب ےن اہک ہک سج ےک اپس ھچک ملع وہ

 ملع اک ایبؿ :   ابب

اکؾ ںیم وغشمؽ رکےک( اضعئ   ملع اھٹ اجےن افر لہج اظرہ وہےن اک ایبؿ افر رہعیب ےن اہک ہک سج ےک اپس ھچک ملع وہ اس وک ہی زةی ںیہن ےہ ہک اےنپ آپ وک ) یسک دفےر

 رک د 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      81    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ا٧ص  تیا ح،  ٟ ابوا  ، رث ا ٟو ا ، ًبس ٣یْسہ ا٪ ب٩   ٤ًز 

َّیَّ  اٟت ٔي  َب ٩ِ أ ًَ رٔٔث  ا َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َة  َْسَ اُ٪ ب٩ُِ ٣َِی َز ٤ِٔ ا ً ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو ٢َ َر ا َٗ ا٢َ  َٗ َٔص  ٧َ ٩ِ أ ًَ ٔح  ا

٧َِّا اٟز َضَز  َِو ُ َوی ز ٤ِ َد ِٟ ا َب  رِشَ ِض١ُ َوُي َح ِٟ ا َُت  َیِثب ٥ُ٠ِ َو ٌٔ ِٟ ا  ٍَ َٓ ِ یُز ٔة أَِ٪  ًَ ا اٟشَّ أن   إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أَِْشَ

ہنع ےتہک ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایقتم یک رمع اؿ  ن رسیمہ، دبعاولارث، اوباایتل ح، اسن ریض اہلل اعتٰیل 

العوتمں ںیم اکی ہی العتم یھب ےہ ہک ملع اھٹ اجےئ اگ افر لہج اقمئ وہاجےئ اگ افر رشاب ونیش وہےن ےگل یگ افر زان االعہین وہےن 

 ےگل اگ۔

 اعتٰیل ہنعرمع اؿ  ن رسیمہ، دبعاولارث، اوباایتل ح، اسن ریض اہلل  :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

وغشمؽ رکےک( اضعئ   اکؾ ںیم ملع اھٹ اجےن افر لہج اظرہ وہےن اک ایبؿ افر رہعیب ےن اہک ہک سج ےک اپس ھچک ملع وہ اس وک ہی زةی ںیہن ےہ ہک اےنپ آپ وک ) یسک دفےر



 

 

 رک د 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      82    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧  ، زہ ٗتا  ، ، یحٌی ب٩ سٌیس ز شس ٣ 

٥ُِٜ حَ  َّ٨َ ث َْلَُحسِّ ا٢َ  َٗ َٕص  ٩ِ أ٧َ ًَ َزَة  ا َت َٗ  ٩ِ ًَ َبَة  ٌِ ُط  ٩ِ ًَ ٌَی  یَِح ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث ٔسی َحسَّ ٌِ ٥ُُِٜ أََحْس َب ث یَُحسِّ ا َِل  یّث ٔس

 َ ٥ُ٠ِ َوی ٌٔ ِٟ ا  َّ١ٔ٘ ٔة أَِ٪ َي ًَ ا اٟشَّ ٔن  ا َِْشَ ٢ُ أَ٪َّ ٩ِ٣ٔ أ و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ َرُسو ُت  ٌِ ٔ ٤ ثُرَ َس ِٜ َا َوَت ٧ِّ ز اٟ َز  َض یَِو ِض١ُ َو َح ِٟ ا َز  َض ِو

یَ  َّی  ٢ُ َحً َجا زِّ اٟ  َّ١ٔ٘ ُئ َوَي َشا ِّ٨ احُٔس اٟ َو ِٟ ا  ٥ُ یِّ َ٘ ِٟ ا َزأَّة  ا٣ِ یَن  ٤ِٔش ُوَ٪ َٟٔد ٜ 

دسمد، ییحی  ن دیعس، اتقدہ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن )اتقدہ(  ے اہک )آج( ںیم مت  ے اکی ایسی دحثی 

 فملس  ے انس آپ رفامےت ےھت ہک ایبؿ رکفں اگ ہک ےری  دعب وکیئ مت  ے ایبؿ ںیہن رک  اگ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

ایقتم یک العوتمں ںیم  ے اکی العتم ہی یھب ےہ ہک ملع مک وہاجےئ افر لہج اغبل آاجےئ افر زان االعہین وہےن ےگل افر وعروتں 

 یک رثکت افر رمدفں یک تلق وہاجےئ یگ، اہیں کت ےچنہپ ہک اچپس وعروتں اک قلعت رصػ اکی رمد  ے وہاگ۔

   ن دیعس، اتقدہ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعدسمد، ییحی :  رافی

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

  

 ...ملع یک تلیضف اک ایبؿ

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ملع یک تلیضف اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      83    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ٤ًز رضی  اب٩   ، ٤ًز اهَّلل ب٩  ًبس ، ح٤زہ ب٩  اب٩ طہاب  ، ً٘ی١  ، ٟیث  ، ر ی ٔ ً  سٌیس ب٩ 

 ًَ زََة ب٩ِٔ  ٤ِ ٩ِ َح ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ْ  َ٘ َىٔی ًُ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ُث  ِی ا٠َّٟ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ یِر َٔ یُس ب٩ُِ ًُ ٌٔ ا َس ٨ََ ث اَحسَّ َز أَ٪َّ  ٤َ ب٩َِ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ



 

 

 َٓ بَٕن  َٟ َسحٔ  َ٘ ٔ َائ٥ْٔ أُتٔیُت ب ٧ ٧ََا  ا أ ٨َ ا٢َ بَِي َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ و٢َ اهَّلل َرُس ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ َز  ٤َ ُد ًُ َیِْخُ یَّ  زِّ اٟ َْلََری  يي  ٔن َّی إ ً بُِت َح رَشٔ

 َ٤ َٓ ا  ُو اٟ َٗ أب  لَّ َد ِٟ ا َز ب٩َِ  ٤َُ ٔي ً ل ـِ َٓ َلِیُت  ًِ َ ی ث٥َُّ أ رٔ ا َٔ ٔي أَِه ٥َ٠ِ ف ٌٔ ِٟ ٢َ ا ا َٗ  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس َا  ُط ی َت ِٟ  ا أَوَّ

 ر ، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، زمحہ  ن دبعاہلل  ن رمع، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اہک 
عفب

دیعس  ن 

ںیم( ےھجم اکی ایپہل دفدھ اک دای ایگ، وت ںیم ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے انس ہک آپ ےن رفامای ہک ںیم وسرتا اھت )وخاب 

ےن یپ ایل، اہیں کت ہک ںیم ہی ےنھجمس اگل ہک ریسی )ےک ببس  ے روطتب( ےری  انونخں  ے لکن ریہ ےہ، رھپ ںیم ےن اانپ اچب وہا 

فملس آپ ےن اس یک ایک ریبعت یل؟ رمع  ن اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک د  دای، احصہب ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 آپ ےن رفامای ہک ملع۔

 ر ، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، زمحہ  ن دبعاہلل  ن رمع، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
عفب

 دیعس  ن 

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

  

 ...ڑھک  وہ رک وتفی دانیوساری ای یسک زیچ رپ 

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 وساری ای یسک زیچ رپ ڑھک  وہ رک وتفی دانی

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      84    حس

ہ :  راوی لٰي ٨ً تٌا اهَّلل  رضی  ؾ  ٌٟا ا ٤ًز وب٩  اهَّلل ب٩  ًبس  ، اهَّلل  ًبیس  ہ ب٩  ك٠ح سٰی ب٩  ًی  ، اب٩ طہاب ک،  ٟ ٣ا  ،  اس٤ٌی١

ٔ َحسَّ  اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ اهَّلل َسی ب٩ِٔ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ ًُبَِیٔس  ٩ِ ًٔی ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ أْٟک  َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ٨ََا إ زٔو ب٩ِٔ ث ٤ِ ًَ  ب٩ِٔ 

ٔىّی ٠ٟٔ ٤ٔ َٔ ب َزا َو ِٟ ا ٔة  َٕ فٔي َححَّ َٗ ٥َ َو ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس أؾ أَ٪َّ  ٌَ ِٟ زِ ا ٌُ َِط ٥ِ أ َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ َرُج١ْ  ائَطُ  َح َٓ َُط  و٧ أض َيِشأَُٟ َّ٨

ٔيَ  َِرم ِب١َ أَِ٪ أ َٗ ُت  ٨َرَِحِ َٓ زِ  ٌُ َِط ٥ِ أ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ اَئ آَْخُ  َح َٓ َد  َِح َوَِل َِحَ ذِب ا٢َ ا َٗ ََح  َذِب ِب١َ أَِ٪ أ َٗ ُت  ِ٘ َح٠َ ا٢َ َٓ َٗ ٤َا  َٓ َد  ٔ َوَِل َِحَ ِر٦ ا٢َ ا َٗ  

اهَّللُ َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ئ١َٔ  َد  ُس ١ِ َوَِل َِحَ ٌَ ِٓ ا  ٢َ ا َٗ َ إِٔلَّ  ٦َ َوَِل أُْخِّ سِّ ُٗ ٕئ  َطِی  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ طٔ َو ٠َِی ًَ 



 

 

الیعمس، امکل، ا ن اہشب، ٰیسیع  ن ہحلط  ن دیبع اہلل ، دبعاہلل  ن رمع ف ن ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

ئ ویکہج یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ۃجح اولادع ںیم ولوگں 

گ

 

سی

 

ن

ےک ےئل ٰینم ںیم رہھٹ ےئگ، اےنت ںیم اکی صخش آای افر اس ےن اہک ہک اندا

 ے ںیم ےن ذحب رکےن  ے ےلہپ ےر ڈنمفا ایل آپ ےن رفامای اب ذحب رکےل ھچک رحج ںیہن، رھپ اکی افر صخش آای افر اس ےن اہک ہک 

ئ ںیم ںیم ریم رکےن  ے ےلہپ آرابین رکیل ےہ، آپ ےن رفام

گ

 

سی

 

ن

ای اب ریم رکےل، ھچک رحج ںیہن، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل اندا

ہنع ےتہک ںیہ ہک )اس دؿ( آپ  ے سج زیچ یک ابتب وپاھچ ایگ، وخاہ دقمؾ رکدی وہ ای ومرخ رکدی یئگ، وت آپ ےن یہی رفامای ہک رکےل 

 ھچک رحج ںیہن۔

 دبعاہلل  ن رمع ف ن ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع الیعمس، امکل، ا ن اہشب، ٰیسیع  ن ہحلط  ن دیبع اہلل ، :  رافی

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

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج تا ھ ےک ااشر   ے وتفی اک وجاب د 

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 د  اس صخش اک ایبؿ وج تا ھ ےک ااشر   ے وتفی اک وجاب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      85    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  ہ،  ًَک٣  ، ایوب  ، ہیب ، و ًی١ اس٤ا سی ب٩   ٣و

بَّ  ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ وُب  ا أَی  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْب  ا ُوَصِی ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١َ  ٤َ ِٔس ا ٣ُوَسی ب٩ُِ إ ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٕض أَ٪َّ  ا

َد  ا٢َ َوَِل َِحَ َٗ  ٔ َ بَٔیٔسظ أَِو٣َأ َٓ َِرمَٔي  ِب١َ أَِ٪ أ َٗ َذبَِحُت  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ تٔط ئ١َٔ فٔي َححَّ ُس  ٥َ َس٠َّ ٔ َوَِل  َو ظ َ بَٔیٔس أَِو٣َأ َٓ َذِبََح  ِب١َ أَِ٪ أ َٗ ُت  ِ٘ ٢َ َح٠َ ا َٗ َو

َد   َِحَ

ہم، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے آپ ےک ومیس  ن اامسلیع، فبیہ، اویب، رکع

آرخی جح ںیم وساالت ےئک ےئگ، یسک ےن اہک ہک ںیم ےن ریم رکےن  ے ےلہپ ذحب رک ایل وت آپ ےن اےنپ تا ھ  ے ااشرہ ایک افر رفامای ہک 



 

 

 ھچک رحج ںیہن۔

 ویب، رکعہم، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنعومیس  ن اامسلیع، فبیہ، ا :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج تا ھ ےک ااشر   ے وتفی اک وجاب د 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      86    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ہزیزہ  ابو  ، ٥ٟ ، سا ہ ، ح٨و٠ اہی٥ ابز  ٣کي ب٩ 

٨َِو٠َةُ  َا َح ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ اصٔی٥َ  َِز يي  ب٩ُِ إٔب ٤َک ِٟ ا ا  ٨ََ ث ا٢َ  َحسَّ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َِزَة  ی َُز َا ص ُت أَب ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ا٥ٕٟٔ  َس  ٩ِ ًَ

 ٌٔ ِٟ ا َبُف  ِ٘ ٔ ُي ظ ا بَٔیسٔ َذ َٜ ا٢َ َص َ٘ َٓ ُِد  َضز ِٟ ا ٔ َو٣َا  اهَّلل و٢َ  َرُس یَا  زُِد ٗٔی١َ  َض ِٟ ا  ُ ثُر َِٜ ََُن َوی ٔٔ ِٟ ا َحِض١ُ َو ِٟ ا  ُ َضز یَِو ٔیُس  ٥ُ٠ِ َو ُز ی َّط  ٧َ أ َٛ َضا  َٓ رَِحَّ َٓ

ِت١َ  َ٘ ِٟ  ا

  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع یکم  ن اربامیہ، ہلظنح، اسمل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ہلل فآہل فملس ےن رفامای آدنئہ زامہن ںیم ملع ااھٹ ایل اجےئ اگ افر لہج افر ےنتف اغبل وہ اجںیئ ےگ افر رہج تہب وہاگ رعض ایک ای روسؽ ا

 ( لتق یھت۔رہج ایک ےہ؟ آپ ےن اےنپ تا ھ  ے رتاھچ ااشرہ رک ےک رفامای، اس رطح، وگای آپ یک رماد )رہج  ے

 یکم  ن اربامیہ، ہلظنح، اسمل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج تا ھ ےک ااشر   ے وتفی اک وجاب د 



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      87    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ء  اس٤ا  ، ہ ك٤ ظا٦، ٓا ہ  ، ب ہی ، و اس٤ٌی١ سی ب٩   ٣و

ِت  َٟ ا َٗ اَئ  ٤َ ٩ِ أَِس ًَ ٤ََٔة  اك َٓ  ٩ِ ًَ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ََا ُوَصِیْب  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١َ  ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ٨ََا ٣ُ ث ائَٔظَة َحسَّ ًَ هَٔي أََتِیُت  َو

ُت  ٠ِ ُٗ اَ٪ اهَّللٔ  ِبَح ِت ُس َٟ ا َ٘ َٓ ا٦ْ  ُض َٗٔی ا َّ٨ اٟ ا  َٔذ إ َٓ ٔئ  ٤َا اٟشَّ َي  ٔل َرِت إ ا ََط أ َٓ ٔض  ا ا٨َّٟ َطأُِ٪  ا  ُت ٣َ ٠ِ ُ٘ َٓ يي  ا ُتَؼل َض ِٔس َٔزأ ََطاَرِت ب أ َٓ ْة  َی  آ

 َٓ َئ  ٤َا ِٟ ا َرأِٔسی  لَي  ًَ َُػب   ُت أ ٠ِ ٌَ َح َٓ ِشُی  َِ ِٟ ٔي ا ن ًلَّ ًَ َّی  ً ُت َح ٤ِ ُ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ َِی َن ٠َِیطٔ أ ًَ ِىَی  ٥َ َوأَث َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ اهَّلَل  ٤َٔس  َح

ٔلَيَّ  َي إ أُوؤ َٓ ُر  ا َّ٨ اٟ ُة َو َّ٨ َح ِٟ ا َّی  ٔي َحً ام َ٘ ُط فٔي ٣َ ُِت َرأَی ُتطُ إِٔلَّ  ی ُرٔ ٩ِ أ ُٛ َ ٥ِ أ َٟ ٕئ  َطِی ٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ  ا َٗ ٥ِ ٣ِٔث١َ أَِو ث٥َُّ  ُٛ ٔ ُور ب ُٗ ٔي  ُوَ٪ ف ٨َ ت ِٔ ُت  ٥ُِ َّٜ   أ٧َ

ُج١ٔ  زَّ اٟ ا  َٔضَذ َک ب ٤ُ ا ٠ًِٔ ا٢ُ ٣َ َ٘ ٢ٔ ُي ا جَّ اٟسَّ ٔح  ٤َٔشی ِٟ ا ٔة  ٨َِ ُئ ٩ِ٣ٔ ٓٔت ٤َا ِت أَِس َٟ ا َٗ َٔک  َذٟ َیَّ  ی أ رٔ َِز َب َِل أ ی َِو َْقٔ ٤ُِؤ٩ُ٣ٔ أ ِٟ ا ا  أ٣ََّ َٓ  

 َ٨َ ائ ٔ َج اهَّلل ُسو٢ُ  ْس َر َّ٤ ٢ُ صَُو ٣َُح و ُ٘ َی َٓ ُئ  ٤َا ِت أَِس َٟ ا َٗ ا  ِّض٤َٔ ٔی بٔأَی َِزر و٩ُٔٗ َِل أ ٤ُ ِٟ اُظ صَُو ا ٨َ ٌِ َب ا َواتَّ أََجب٨َِ َٓ ُضَسی  ِٟ ا أت َو ٨َ بَيِّ ِٟ ٔا ا ب

اُب  ٤ُزَِت ِٟ ا ُٙ أَِو  ٔ آ ٨َ٤ُ ِٟ ا ا  ٔ َوأ٣ََّ ا بٔط ٨ّٔ وٗ ٤ُ َٟ ٨َِت  ُٛ ٨َا إِٔ٪  ٤ِٔ٠ ًَ ِس  َٗ ا  أّٟح َػ  ٥َِ٧ ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ ّا  ًََلث ْس ث َّ٤ اُئ  ٣َُح َِس٤َ ِت أ َٟ ا َٗ َٔک  َذٟ َیَّ  رٔی أ َِز َِل أ

 ٔ َس٤ رٔی  و٢ُ َِل أَِز ُ٘ َی ُتطُ َٓ ٠ِ ُ٘ َٓ ّئا  َطِی ُوَ٪  وٟ ُ٘ َض َي ا ا٨َّٟ ُت  ٌِ 

ڑپھ ومیس  ن اامسلیع، فبیہ، اشہؾ، افہمط، اامسء ریض اہلل اعتٰیل ہنع یتہک ںیہ ںیم اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس آیئ افر فہ امنز 

ں ےن آامسؿ یک رطػ ااشرہ ایک ہک دوت و ریہ ںیھت وت ںیم ےن اؿ  ے اہک ہک ولوگں اک ایک احؽ ےہ ویکں اس دقر ربھگا رےہ ںیہ؟ اوہن

آاتفب ںیم نہگ وہ رتا ےہ رھپ اےنت ںیم بس ولگ )امنز وسکػ ےک ےئل( ڑھک  وہ ےئگ، اعہشئ ےن اہک احبسؿ اہلل! ںیم ےن وپاھچ ہک 

)امنز اینت وطلی یھت ہک( )ایک ہی وسکػ( وکیئ اشنین ےہ؟ اعہشئ ےن اےنپ ےر  ے ااشرہ ایک ہک تاں، رھپ ںیم یھب امنز ےئلیک ڑھکی وہیئگ 

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ادا یک  ھجم رپ یشغ اطری وہ یئگ، وت ںیم اےنپ ےر رپ اپین ڈاےنل یگل، رھپ  ب امنز وہ یکچ افر نہگ اجاترتا! وت

 ہگج ںیم )ڑھک  ڑھک ( دمح فانثء ایبؿ یک افر رفامای ہک وج زیچ )اب کت( ےھجم ہن داھکیئ یئگ یھت ا ے ںیم ےن )اس فتق( اینپ ایس

دھکی ایل، اہیں کت تنج افر دفزخ وک )یھب( ، افر ےریی رطػ فیح  یجیھ یئگ ےہ ہک اہمتری ربقفں ںیم اہمتری آزامشئ وہ یگ، ہنتف 

)لثم اک داجؽ یک رطح )تخس( ای اس ےک آربی آربی، )افہمط ریض اہلل اعتٰیل ہنع( یتہک ںیہ ہک ےھجم اید ںیہن ہک اامسء ےن ایک اہک اھت 

  ظف ای آربی اک  ظف( ، ربق ںیم وساؽ وہاگ افر اہک اجےئ اگ ہک ےھجت اس صخش  ے ایک فاتیفق ےہ ای وت فہ ومنم ےہ ای ومنق، )افہمط( یتہک

ر  اپس ںیہ ہک ےھجم اید ںیہن اامسء ےن ایک اہک )ومنم اک  ظف ای ومنق اک  ظف( تیم ےہک یگ ہک فہ دمحم ںیہ افر فہ اہلل ےک وربمغی ںیہ، امہ

 زجعمات افر دہاتی ےل رک آےئ ےھت، ذہلا مہ ےن اؿ یک ابت امین افر اؿ یک ریپفی یک افر فہ دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہ )ہی ہملک



 

 

قف ای نیت رمہبت ےہک اگ( بت اس  ے ہہک دای اجےئ اگ وت آراؾ  ے وسای رہ، ےب کش مہ ےن اجؿ ایل ہک وت دمحم رپ اامیؿ راتھک ےہ، نکیل انم

( ےہک کش رکےن فاال )افہمط( یتہک ںیہ ہک ےھجم اید ںیہن اامسء ےن اؿ دف وظفلں ںیم  ے ایک اہک اھت )انمقف اہک اھت ای کش رکےن فاال اہک اھت

 اگ ںیم الص تقیقح وت ںیہن اجاتن )رگم( ںیم ےن ولوگں وک اؿ یک ةسن ھچک ےتہک وہےئ انس، فیہ ںیم ےن یھب ہہک دای۔

  ن الیعمس، فبیہ، اشہؾ، افہمط، اامسء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ومیس :  رافی

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

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک دبع اسیقل ےک فوک وک رلد  دالان ہک اامیؿ افر ملع ک

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 افر امکل  ن وحریث ےن اہک ہک مہ  اہلل ہیلع فآہل فملس اک دبع اسیقل ےک فوک وک رلد  دالان ہک اامیؿ افر ملع یک افحتظ رکںی افر اےنپ ےھچیپ فاےل ولوگں وک ربخ رک دںییبن یلص

 میلعت دف ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اھت ہک مت اےنپ رھگ فاولں ےک اپس ولٹ اجؤ افر اںیہن دنی یک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      88    حس

ر، طٌبہ، ابوج٤زہ :  راوی ر، ٨ُس  ٣ح٤س ب٩ بظا

زِ  ٨ُِت أَُت ُٛ  ٢َ ا َٗ َزَة  ٤ِ َبٔي َج ٩ِ أ ًَ َبُة  ٌِ ُط ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٨َُِسْر  ا ُ ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث اب٩ِٔ َحسَّ َیَِن  َیَِن ٔج٥ُ ب إض َوب بَّ ًَ

 َ ُس أ ِٓ َو ِٟ ا ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ِوا  ِیٔص أََت َ٘ ِٟ ِبسٔ ا ًَ َس  ِٓ ا٢َ إٔ٪َّ َو َ٘ َٓ أض  َّ٨ ا٢َ اٟ َ٘ َٓ ُة  ٌَ َربٔی ُوا  اٟ َٗ ِو٦ُ  َ٘ ِٟ ا ِو ٩ِ٣َ 

مَي ٧ََسا یَا َوَِل  زَا ٔس َُیَِر َخ ِٓ َو ِٟ ٔا ٔ أَِو ب ِو٦ َ٘ ِٟ ٔا ّبا ب زَِح رَضَ  ٣َ ٣ُ ٔ ار َّٔ ُٛ َهي  ٩ِ٣ٔ  ِٟ ا ٨ََک َصَذا  ٨َا َوبَِي ٕ َوبَِي٨َ یَسة ٌٔ ٕة َب َّ٘ ُط َک ٩ِ٣ٔ  ٧َأِتٔی َّا  ٧ٔ ُوا إ اٟ َٗ

 ِٟ ا  ٔ ٔط ٧َِسُخ١ُ ب ٨ََا  ائ َر ٔ ٩ِ٣َ َو ُ بٔط بٔر ٧ُِد  ٕ ٧َِا بٔأ٣َِز ٤ُز َٓ  ٕ ا٦ ٕ َِحَ ِضز َط ٧َأِتَٔیَک إِٔلَّ فٔي  ٍُ أَِ٪  ٔلی َت َنِش ٔ َوَِل  َزص٥ُِ ب أ٣ََ َٓ َة  َّ٨ ٩ِ َح ًَ اص٥ُِ  ََض ٍٕ َو٧ َ َِرب أ

اهَّللُ  ا  اُٟو َٗ ُظ  ٔ َوِحَس ٔاهَّلل اُ٪ ب ٤َ ِْلٔی ا ا  ُروَ٪ ٣َ ا٢َ َص١ِ َتِس َٗ ٔ َوِحَسُظ  ٔاهَّلل أ٪ ب ٔی٤َ ِْل َزص٥ُِ بٔا ٍٕ أ٣ََ َ َِرب ُ أَِ٪ َِل أ َزة ا ا٢َ َطَض َٗ  ٥ُ٠َ ًِ َ ُُط أ وٟ ُس َوَر

اهَّللٔ َو   ٢ُ ُسو َر ا  ّس َّ٤ اهَّللُ َوأَ٪َّ ٣َُح َط إِٔلَّ  َٟ ٔ ٩ِ إ ًَ ََضاص٥ُِ  ٧ ٥ٔ٨َ َو ِِ ٤َ ِٟ ا ٤َُص ٩ِ٣ٔ  ُد ِٟ ا وا  ُل ٌِ ُت اَ٪ َو ـَ َر٣َ ِو٦ُ  ٔ َوَػ َاة َّک ز اٟ ُئ  َتا ٔ َوإٔی ًَلة اٟؼَّ ا٦ُ  َٗ ٔ إ

 َٔ ٢َ اِح ا َٗ  ٔ َّر ی َ٘ ٤ُ ِٟ ا ا٢َ  َٗ ا  ٤ََّ ُرب ٔ َو ٔیر ٘ ا٨َّٟ  ٢َ ا َٗ ٤ََّا  ُرب ُة َو َب ٌِ ُط  ٢َ ا َٗ ٔت  َّٓ َ ز ٤ُ ِٟ ا َت٥ٔ َو َح٨ِ ِٟ ا ٔئ َو َّا ب ُ اٟس  بٔر ُظ َوأَِخ ائ٥َُِٜ ُوو ُظ ٩ِ٣َ َوَر  و

دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش، اوبرمجہ ےتہک ںیہ ہک )اکی دؿ( ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع )دحثی( ایبؿ رک رےہ ےھت )افر( اؿ ےک 



 

 

ریض اہلل  افر ولوگں ےک درایمؿ ںیم ںیم رتممج اھت، )وج ا ن سابس ےتہک ےھت اس وک ںیم اب آفاز دنلب ولوگں وک انس داتی اھت( ا ن سابس

اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک دبعاسیقل ےک اقدص یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ آپ ےن وپاھچ ہک وکؿ اقدص ںیہ ای ہی وپاھچ ہک وکؿ 
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ِ ولگ ںیہ؟ اوہنں ےن اہک ہک مہ )ہلیبق رہعیب  ے ںیہ( آپ ےن رفامای ہک رَمَْح ً  ب  ذ
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 اؿ ولوگں ےن رعض ایک ہک اکی مہ اکی دفر ہگج  ے آپ ےک اپس آےئ ںیہ افر امہر  افر آپ ےک درایمؿ 
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 آپ ےک اپس ںیہن آےتکس، ذہلا ںیم یافر رضم اک ہلیبق )احلئ( ےہ افر )اؿ یہ ےک وخػ  ے( مہ زجب امہ رحاؾ )ےک افر یسک زامہن( ںیم

مہ وک اےسی اامعؽ اتب دےئجی ہک مہ اےنپ ےھچیپ فاولں وک اس  ے علطم رکدںی افر اس ےک ببس  ے مہ تنج ںیم دالخ وہاجںیئ آپ ےن 

 اکی اہلل رپ اامیؿ اؿ وک اچر ابوتں اک مکح دای، اںیہن رصػ اکی اہلل رپ اامیؿ رےنھک اک )ہی مکح د  رک( آپ ےن رفامای ہک مت اجےتن وہ ہک

رےنھک اک ایک بلطم ےہ؟ اوہنں ےن رعض ایک ہک اہلل افر اس اک روسؽ )مہ  ے( زایدہ اجےتن ںیہ آپ ےن رفامای )اس اک بلطم ہی ےہ 

افر  ہک( اس ابت یک اہشدت دانی ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن ےہ افر دمحم اہلل ےک روسؽ ںیہ افر اؿ وک امنز ڑپےنھ افر زوکۃ دےنی

م 

 

ی

 

چی

راضمؿ ےک رفز  رےنھک اک مکح دای افر ہی یھب اںیہن مکح دای ہک امؽ تمینغ اک اپوچناں ہصح )ادا یک راہ ںیم دںی افر اںیہن دابء، 

 ر  یھب اہک رکےت ےھت افر ارثک )اجبےئ زمتف ےک( ریقم یھب 
قب

 

ن
افر زمتف )ےک اامعتسؽ(  ے عنم رفامای، ہبعش ےتہک ںیہ ہک اوبرمجہ ارثک 

  ےھت ہی رفام رک )آپ ےن اراشد رفامای( ہک اؿ ابوتں وک مت اید رکول افر اےنپ ےھچیپ فاولں وک )اؿ  ے( علطم رکدف۔ےتہک

 دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش، اوبرمجہ :  رافی

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

  

 ... ےک ےئل رفس رک ےن اک ایبؿک ش آےن فاےل ہلئسم

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ک ش آےن فاےل ہلئسم ےک ےئل رفس رک ےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      89    حس

ہ ب٩ حار :  راوی ہ، ً٘ب ٠٣یٜ ابي  شین، ًبساهَّلل ب٩  ابي ح اٟحش٩، ًبساهَّلل ، ٤ًز ب٩ سٌیس ب٩  رضی ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ابو ث 

٨ًہ لٰي  تٌا  اهَّلل 



 

 

 ِ یٔس ب ٌٔ َس ُ ب٩ُِ  ٤َُز ٧َا ً بََر ا٢َ أَِخ َٗ  ٔ اهَّلل ِبُس  ًَ َا  بََر٧ ا٢َ أَِخ َٗ َحَش٩ٔ  ِٟ ا ُو  ات١ٕٔ أَب َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ِبُس َحسَّ ًَ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ یِٕن  ٩ٔ أَبٔي حَُش

َّطُ  ٧َ رٔٔث أ ا َح ِٟ ا َة ب٩ِٔ  َب ِ٘ ًُ ٩ِ ًَ َة  َٜ ٔي ٠َ٣ُِی َة  اهَّللٔ ب٩ُِ أَب َب ِ٘ ُت ًُ ٌِ ِس أَِرَؿ َٗ يي  ٔن ِت إ َٟ ا َ٘ َٓ َزأَْة  ا٣ِ ُط  أََتِت َٓ  ٕ ٔیز ز ًَ أب ب٩ِٔ  َبٔي إَٔص ّة ْٔل ٨َِ اب َد  زَوَّ َت

 ٔ٢ و َرُس َي  ٔل َٔب إ ٛ ََفَ ٔىٔی  بَرِت ٔىٔی َوَِل أَِخ ت ٌِ َؿ َّٔک أَِر ٧َ ٥ُ٠َ أ ًِ َ ا أ ُة ٣َ َب ِ٘ ا ًُ َض َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ا َد بَٔض زَوَّ ًٔی َت َّٟ ا اهَّللُ َو َّي  َػل ٥َ اهَّللٔ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  

َبةُ  ِ٘ َضا ًُ َٗ َر ا َٔ َٓ ِس ٗٔی١َ  َٗ َٕ َو ِی َٛ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  ٢َ َرُس ا َ٘ َٓ طُ  َٟ َ َشأ َٓ ٔة  ی٨َ ٤َٔس ِٟ ٔا َیَِرظُ  ب ا ُ َحِت َزِوّج َٜ َ  َو٧

ی ک
مل
ۃ، ةقع  ن احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک دمحم  ن اقم ل، اوبانسحل، دبعاہلل ، رمع  ن دیعس  ن ایب نیسح، دبعاہلل  ن ایب 

اوہنں ےن اوبا تاب  ن زعسی یک ڑلیک  ے اکنح ایک اس ےک دعب اکی وعرت ےن آرک ایبؿ ایک ہک ںیم ےن ةقع وک افر ایکس وعرت وک سج 

( ةقع ےن اہک ہک ںیم ںیہن  ے ةقع ےن اکنح ایک ےہ دفدھ الپای ےہ )سپ ہی دفونں راضیئ نہب اھبیئ ںیہ، اؿ ںیم اکنح درتس ںیہن

 اجاتن ہک وت ےن ےھجم دفدھ الپای ےہ افر ہن وت ےن )اس  ے( ےلہپ یھبک اس ابت یک االطع دی ےہ، رھپ ةقع وسار وہ رک روسؽ اہلل یلص اہلل

ہک )اب سک رطح مت اس  ے ہیلع فآہل فملس ےک اپس دمہنی ےئگ افر آپ  ے )ہی ہلئسم( وپاھچ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

حاصتح رکف ےگ( احالہکن ہی )وج ایبؿ ایک ایگ اس  ے رحتم اک ہبش دیپا وہات ےہ( سپ ةقع ےن اس وعرت وک وھچڑ دای اس ےن 

 دفےر  صخش  ے اکنح رک ایل۔

ی کۃ، ةقع  :  رافی
مل
  ن احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم  ن اقم ل، اوبانسحل، دبعاہلل ، رمع  ن دیعس  ن ایب نیسح، دبعاہلل  ن ایب 

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

  

 ...ملع ےک احلص رک ےن ںیم ابری رقمر رکےن اک ایبؿ

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ملع ےک احلص رک ےن ںیم ابری رقمر رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      90    حس

رضی  :  راوی ابي ثور، ًبساهَّلل ب٩ ًباض  ہزی، ح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩  اٟامی٪، طٌیب، ز ابو

٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  رضت  ٨ًہ ح لٰي  تٌا  اهَّلل 



 

 

ٔیِّ  ز اٟز صِ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ َا ُط بََر٧ ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث اهَّللٔ ب٩ِٔ  َحسَّ ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ُُص  یُو٧ ٧َا  بََر ٕب أَِخ اب٩ُِ َوصِ  ٢َ ا َٗ ٢َ َو ا َٗ ح 

ْر  ا ٧ََا َوَج ُت أ ٨ِ ُٛ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َز َر ٤َُ ً ٩ِ ًَ ٕض  ا بَّ ًَ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٕر  ٔي ثَِو ٔ ب٩ِٔ أَب اهَّلل ِبٔس  َىٔی  ًَ ٔي ب ٔ ف ار َِنَؼ اِْل ٔي ٩ِ٣ٔ  َة ب٩ِٔ ل أ٣َُیَّ

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس َي  ل ًَ زُو٢َ   ٨ اٟ اَوُب  ٧َت٨ََ ا  َّ٨ ُٛ ٔة َو ٤َٔسی٨َ ِٟ ا لٔي  ا َو ًَ َٔي ٩ِ٣ٔ  یِٕس َوه َٔذا َز إ َٓ َِو٣ّا  ِز٢ُٔ ی َِو٣ّا َوأ٧َ ز٢ُٔ ی ٨َِ ٥َ ی

 ٔ ٔظ یِر َُ َوؤِي َو ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ ٔ َیِو٦ ِٟ ا َٔک  َذٟ  ٔ بَر ُِتطُ بَٔد ُت ٔجئ ِٟ َ َز َب  ٧ رَضَ َٓ  ٔ َتٔط َِوب َِو٦َ ٧ ٔی  ی ار َِنَؼ اِْل ٔٔيی  اح َػ ٨َز٢ََ  َٓ َٔک  ذَٟ ١َ ٣ِٔث١َ  ٌَ َٓ  ٢ََ ٧َز َٔذا  َوإ

 َ ل ًَ ُت  َسَخ٠ِ َٓ ٔوی٥ْ  ًَ ِس َحَسَث أ٣َِْز  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ِیط َٟ ٔ ِجُت إ َْخَ َٓ ُت  ًِ ٔ ز َٔ َٓ ا٢َ أَث٥ََّ صَُو  َ٘ َٓ یّسا  َطٔس بّا  ََضِ بٔي  َا ٔيب إٔذَا هَٔي َتِبک َٓ َؼَة  ِٔ ٠ُِت  ي َح ُ٘ َٓ 

َّي ا َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ لَي  ًَ َزَخ٠ُِت  ی ث٥َُّ  رٔ ِت َِل أَِز َٟ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس  َّ٩ُٜ َ٘ ائ٥ْٔ أَك٠ََّ َٗ ُت َوأ٧ََا  ٠ِ ُ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ هَّللُ 

 ُ بَر ِٛ َ ُ أ اهَّلل ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ ا٢َ َِل  َٗ ََک  ائ نَٔش َت  ِ٘  أَك٠ََّ

، زرہی، ح، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ایب وثر، دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوباامیلؿ، بیعش

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن رفامای ہک ںیم افر اکی ااصنری ےریا ڑپفیس ینب اہیم  ن زدی )ےک ہلحم( 

دمہنی یک دنلبی رپ اھت، افر مہ روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ابری ابری آےت ےھت، اکی دؿ فہ آات  ںیم رےتہ ےھت افر ہی )اقمؾ(

 اھت افر اکی دؿ ںیم، سج دؿ ںیم آات اھت اس دؿ یک ربخ ینعی فیح فریغہ )ےک احالت( ںیم اس وک اچنہپ داتی افر سج دؿ فہ آات اھت فہ یھب

ری  ے ےریا ااصنری دفتس )وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتم ںیم( آای افر فتاں  ے  ب ااسی یہ رکات اھت، اکی دؿ اینپ اب

آہل فاسپ وہا وت ےری  درفاز  وک تہب زفر  ے اٹھکٹھکای افر )ےریا انؾ ےل رک( اہک ہک فہ اہیں ںیہ؟ ںیم ڈر ایگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ایگ وت فہ رف ریہ ںیھت، ںیم ےن اؿ  ے اہک ہک ایک روسؽ فملس ےن اینپ ویبویں وک الطؼ د  دی، ںیم ہصفح

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مت ولوگں وک الطؼ د  دی؟ فہ وبںیل ہک ےھجم ولعمؾ ںیہن، اس ےک دعب ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

آپ ےن اینپ ویبویں وک الطؼ د  دی؟ آپ ےن رفامای ںیہن، ںیم ےن اہک، ےک اپس ایگ افر ڑھک  ڑھک  ںیم ےن رعض ایک ہک ایک 

 اہلل اربک۔

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، ح، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ایب وثر، دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  



 

 

 ...تحیصن افر میلعت ںیم  ب وکیئ ربی ابت دےھکی وت ہصغ رک ےن اک ایبؿ

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 تحیصن افر میلعت ںیم  ب وکیئ ربی ابت دےھکی وت ہصغ رک ےن اک ایبؿ
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ؼاری :  راوی زان ٣شٌو ابي حاز٦، ابو ص ب٩  ، سٔیا٪، ابوخاٟس، ٗی ٛثیر  ٣ح٤س ب٩ 

 َ ٩ِ أ ًَ  ٕ از٦ٔ ٔي َح ِیٔص ب٩ِٔ أَب َٗ  ٩ِ ًَ أٟٕس  ٔي َخ اب٩ِٔ أَب  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٔي  بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ ٔیر ث َٛ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ رٔیِّ  ا َِنَؼ اِْل  ٕ ز و ٌُ بٔي ٣َِش

ا٢َ  َٗ ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َرأَیُِت  ٤َا  َٓ ًَلْ٪  ُٓ ٨َٔا  ٢ُِّ ب یَُلو ا  َّ٤ ًَلَة ٣ٔ اٟؼَّ  َُ رٔ ُِز ُ أ َاز َک ٔ َِل أ اهَّلل و٢َ  َرُس ََطسَّ َرُج١ْ یَا  َٔوٕة أ ِوً ٥َ فٔي ٣َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  

 َّ َػل  ٩ِ٤َ َٓ وَ٪  ُ ٨ََفِّ ٥ُِ ٣ُ َّٜ ُض إ٧ٔ ا ا٨َّٟ ا  َض ا٢َ أَی  َ٘ َٓ ئٕٔذ  ِو٣ٔ َی ّبا ٩ِ٣ٔ  ـَ َذا َُ َٕ َو ی ٌٔ َـّ اٟ ٔیَف َو ٤َز ِٟ ا ض٥ِٔ  إٔ٪َّ ٓٔی َٓ  ِٕ ِّٔ ٠ُِیَد َٓ ٔض  ا ٔا٨َّٟ ي ب

اَجةٔ  َح ِٟ  ا

دمحم  ن ریثک،  نایؿ، اوباخدل، سیق  ن ایب احزؾ، اوبوعسمدااصنری  ے وقنمؽ ےہ فہ ےتہک ںیہ ہک اکی صخش ےن )آرک( اہک ہک ای روسؽ 

اپوکسں ویکہکن الفں صخش ںیمہ )تہب( وطلی امنز ڑپاھای رکات ےہ اوبوعسمد ےتہک اہلل ، وہ اتکس ےہ ہک ںیم امنز )امجتع ےک اس ھ( ہن 

ںیہ ہک ںیم ےن تحیصن رکےن ںیم اس دؿ  ے زایدہ یھبک یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہصغ ںیم ںیہن داھکی آپ ےن رفامای ہک 

 وج وکیئ ولوگں وک امنز ڑپاھےئ اس اچےئہ ہک )آراۃ ےک ادا ا  ولوگ! مت ایسی ایتخسں رک ےک ولوگں وک دنی  ے رفنت دالےت وہ، دوت و

 ںیم( فیفخت رک  اس ےئل ہک دتقمویں ںیم رمضی یھب وہےت ںیہ افر زمکفر یھب وہےت ںیہ افر رضفرت فاےل یھب وہےت ںیہ۔

 دمحم  ن ریثک،  نایؿ، اوباخدل، سیق  ن ایب احزؾ، اوبوعسمدااصنری :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 تحیصن افر میلعت ںیم  ب وکیئ ربی ابت دےھکی وت ہصغ رک ےن اک ایبؿ
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ی، س٠امی :  راوی از ْکزہ ًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، ابوًا٣ز ً٘س ث ٛے آز ، یزیس، )٨٣بٌ ٟزح٩٤ ہ ب٩ ابوًبسا بًل٢ ٣سیىی، ربیٌ ٪ ب٩ 

ی  ًُل٦( زیس ب٩ خاٟس جہى

ًَٔل٢ٕ  ُ٪ ب٩ُِ ب ُس٠َامِیَ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ی   سٔ َ٘ ٌَ ِٟ ٔا ا٣ٔز ًَ َ بُو  ٨ََا أ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٔيَحسَّ َة ب٩ِٔ أَب ٌَ َربٔی  ٩ِ ًَ ىٔی   ی ٤َٔس ِٟ ا ِبٔس    ًَ

 ٔ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ىٔیِّ أَ٪َّ  َض ُح ِٟ ا أٟٕس  یِسٔ ب٩ِٔ َخ ٩ِ َز ًَ ٔث  ٌٔ َب ٨ِ٤ُ ِٟ ا ِولَي  ٔیَس ٣َ ز َی  ٩ِ ًَ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ َلةٔ  اٟ َ٘ ا٠ٟ   ٩ِ ًَ َرُج١ْ  طُ  َٟ َ َسأ  ٥َ َس٠َّ َو

ا  َض ِٓ ا ث٥َُّ رَعِّ َػَض ا َٔ ٔ ََضا َوً ائ ًَ ٔ ٢َ و ا َٗ ا أَِو  َائََض ِٖ ؤک ارِعٔ ا٢َ  َ٘ ُة َٓ َّٟ ا ـَ َٓ  ٢َ ا َٗ  ٔ ط ِی َٟ ٔ َصا إ َزِّ أ َٓ َرب َضا  اَئ  إِٔ٪ َج َٓ ا  ٍِ بَٔض ٔ ٤ِت ِسَت ٨َّة ث٥َُّ ا َس

 ٔ ا َوح ُؤَص ا َ٘ ٔس َضا  ٌَ ا ٣َ َض َٟ َک َو َٟ ٢َ ٣َا  ا َ٘ َٓ ُط  زَّ َوِجُض ٤َ اِح ا٢َ  َٗ ُظ أَِو  ا ٨ََت ِت َوِج زَّ ٤َ اِح َّی  ً َب َح ـٔ َِ َٓ ِْلٔب١ٔٔ  َي ا زِع َئ َوَت ٤َا ِٟ ا ٔزُ  ز ُؤَصا َت َذا

ئِٔب اٟظَّ  َک أَِو ٠ٟٔذِّ ْٔلَخٔی َک أَِو  َٟ  ٢َ ا َٗ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ا ُة  َّٟ ا ـَ َٓ ا٢َ  َٗ ا  َرب َض اَصا  َ٘ َّی ی٠َِ ً ا َح ِرَص َذ َٓ َز   َح

 ےک آزاد رکدہ الغؾ( زدی  ن اخدل ینہج

 

 عب
ی

 

می
 دبع اہلل  ن دمحم، اوباعرم دقعی، امیلسؿ  ن البؽ دمینی، رہعیب  ن اوبدبعارلنمح، سیدی، )

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکی صخش ےن رگی ڑپی زیچ اک مکح وپاھچ وت آپ ےن رفامای ہک اس یک دنبش   ے رفاتی ےہ ہک روسؽ

وک اچہپؿ ےل رھپ اسؽ رھب اس یک ریہشت رک  )ارگ اس اک وکیئ امکل ہن ےلم وت( اس  ے افدئہ ااھٹےئ، افر ارگ اس اک امکل آاجےئ وت اس 

 وھکای وہا افٹن ارگ ےلم؟ وت آپ بضغ انک وہےئ، اہیں کت ہک آپ ےک دفونں ےک وحاےل رکد ، رھپ اس صخش ےن اہک ہک

راسخر ےرخ وہ ےئگ، سپ رافی ےن اہک ہک آپ اک رہچہ ےرخ وہ ایگ افر آپ ےن رفامای ہک ےھجت اس افٹن  ے ایک بلطم، اس یک کشم افر 

افر درتخ اھکےئ اگ، ذہلا ا ے وھچڑ د ، اہیں کت ہک اس یک مس )اس ےک اپؤں( اس ےک اس ھ ںیہ، اپین رپ ےچنہپ اگ اپین یپ ےل اگ 

 اس وک اس اک امکل  ل اجےئ رھپ اس صخش ےن اہک ہک وھکیئ رکبی )اک ڑکپ انیل شیک ےہ( آپ ےن رفامای ہک اس وک ڑکپ ول )ویکہکن فہ اہمتری

 ےہ ای اہمتر  اھبیئ یک( ای ارگ )یسک ےک( تا ھ ہن یگل وت ڑیھبےی یک۔

 ےک آزاد رکدہ الغؾ( زدی  ن دبع اہلل  :  رافی

 

 عب
ی

 

می
 ن دمحم، اوباعرم دقعی، امیلسؿ  ن البؽ دمینی، رہعیب  ن اوبدبعارلنمح، سیدی، )

 اخدل ینہج

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ی ابت دےھکی وت ہصغ رک ےن اک ایبؿتحیصن افر میلعت ںیم  ب وکیئ رب
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  سی  ٣و ابو  ، زہ ابوبز  ، ، بزیس ہ ٣ ابواسا  ، ء ًًل  ٣ح٤س ب٩ 

 ٩ِ ًَ یِٕس  َُز ٩ِ ب ًَ َة  ا٣َ َُس ُو أ ا أَب ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔئ  ًَل ٌَ ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ئ١َٔ  ُس  ٢َ ا َٗ وَسی  ٔي ٣ُ َب ٩ِ أ ًَ َزَة  ُزِ ٔي ب َب أ

َرجُ  ا٢َ  َٗ ُت٥ِ  ئِ ا ٔط َّ٤ ًَ نٔي  ٔض َس٠ُو ا َّ٨ ٢َ ٠ٟٔ ا َٗ َب ث٥َُّ  ـٔ َُ  ٔ ٠َِیط ًَ ثَٔر  ِٛ ُ ا أ َّ٤ ٠َ َٓ ا  َصَض َْکٔ َئ  ا َِطَی ٩ِ أ ًَ  ٥َ َس٠َّ ُة َو َٓ ا ََ حَُذ ٢َ أَبُو ا َٗ َبٔي  ١ْ ٩ِ٣َ أ

آ ا٦َ  َ٘ َٓ َٗ  ٔ ضٔط ُ ٣َا فٔي َوِج ز ٤َُ َرأَی ً ا  َّ٤ ٠َ َٓ َة  َب َطِي َي  ِول ََ َسا٥ْٟٔ ٣َ ا٢َ أَبُو َ٘ َٓ اهَّللٔ   ٢َ ُسو َر یَا  َبٔي  ٢َ ٩ِ٣َ أ ا َ٘ َٓ َّا َْخُ  ٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ َرُسو َا  ٢َ ی ا

َّ َوَج١َّ  ز ًَ َي اهَّللٔ  ٔل وُب إ  ٧َُت

ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک )اکی رمہبت( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم  ن العء، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل 

فآہل فملس  ے دنچ ابںیت وپیھچ ںیئگ وج آپ ےک الخػ زماج ںیھت،  ب آپ ےک اسےنم رثکت یک یئگ، وت آپ وک ہصغ آایگ افر آپ 

آپ ےن رفامای ہک ریتا ابپ ذحاہف ےہ ےن ولوگں  ے رفامای ہک وج ھچک اچوہ، ھجم  ے وپوھچ اکی صخش ےن اہک ہک ےریا ابپ وکؿ ےہ؟ 

 ہ ۃ اک ومیل، رھپ  ب 
ی ی

 

س
رھپ دفےرا صخش ڑھکا وہا افر اس ےن اہک ای روسؽ اہلل ےریا ابپ وکؿ ےہ، آپ ےن رفامای ریتا ابپ اسمل ےہ، 

 ہیلع فآہل فملس رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن آپ ےک رہچہ ںیم آاثر بضغ دےھکی، وت اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل

 مہ اہلل اعتیل یک رطػ وتہب رکےت ںیہ۔

 دمحم  ن العء، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... ےنھٹی اک ایبؿاامؾ ای دحمث ےک اپس ) ادب  ے( دف زاون 

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ای دحمث ےک اپس ) ادب  ے( دف زاون  ےنھٹی اک ایبؿ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      94    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ک  ٟ ٣ا ص ب٩  ا٧  ، ی ہز ب، ز ٟامی٪، طٌی ا  ابو 

 َ ب ٢َ أَِخ ا َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢َ اهَّللٔ  ُس أٟٕک أَ٪َّ َر نٔي أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ِیْب  ٌَ َا ُط َد َر٧  َْخَ

 َ ب َٓ ُونٔي  َس٠ و٢َ  ُ٘ ثََر أَِ٪ َي ِٛ َ ُة ث٥َُّ أ َٓ ََ حَُذا ا٢َ أَبُو َٗ ٢َ ٩ِ٣َ أَبٔي  ا َ٘ َٓ َة  َٓ ا ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ حَُذ ًَ ا٦َ  َ٘ ا َٓ ٔؿي٨َ َر  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ بَتَِیط ِٛ ُر لَي  ًَ  ُ ز ٤ًَُ ََ َر

َت  َٜ َش َٓ ّا  َ ث ا ثًَل ٧َبٔیًّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٕس  َّ٤ ٤َُٔح ا َوب ٔی٨ّ ٔ ز ًَل٦ ِٔس ٔاِْل ًّا َوب َرب ٔاهَّللٔ   ب

فآہل فملس )اکی دؿ( ےلکن وت دبعاہلل  اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ن ذحاہف ڑھک  وہ ےئگ افر اوہنں ےن اہک ای روسؽ اہلل ےریا ابپ وکؿ ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک اہمترا ابپ ذحاہف ےہ، رھپ آپ ابرابر 

نیت رمہبت اہک ہک مہ رایض ںیہ رفامےن ےگل ہک )وج اچوہ( ھجم  ے وپوھچ، رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہی احتل دھکی رک )دف زاون ھٹیب ےئگ( افر 

ہصغ اہلل  ے وج )امہرا رپفرداگر ےہ( افر االسؾ  ے وج )امہرا( دنی ےہ افر دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وج امہر  یبن ںیہ، وت آپ اک 

 ڈنھٹا وہ ایگ افر آپ اخومش وہ ےئگ۔

 اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج وخب اھجمسےن ےک ےئل اکی ابت وک نیت ابر ےہک۔

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج وخب اھجمسےن ےک ےئل اکی ابت وک نیت ابر ےہک۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      95    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ا٧ص   ، ص ا٧ اهَّلل ب٩  ًبس ہ ب٩  ٣ ، ث٤ا ثىی ٣ اهَّلل ب٩  ًبس  ، ؼ٤س ٟ ا ًبس   ،  ًبسہ

ا ا ث٤َُ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َّی  ى ٤َُث ِٟ ا اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٤َسٔ  اٟؼَّ ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ِبَسةُ  ًَ ا  ٨ََ ث ٩ِ ٣َ َحسَّ ًَ ٧ََٕص  ٩ِ أ ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ُة ب٩ُِ 



 

 

 ِ٨ ًَ َض٥َ  ِٔ ُت َّی  ً ًََلثّا َح َزصَا ث ا ًَ َ ٕة أ ٔک٤َٔ٠َ ٥َ ب ک٠ََّ َٔذا َت َاَ٪ إ ک َّطُ  ٧َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٥َ اٟ َس٠َّ ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ  ٥َ َش٠َّ َٓ  ٕ ِو٦ َٗ لَي  ًَ ُط َوإٔذَا أَتَي 

ًََلثّا ض٥ِٔ ث ٠َِی ًَ 

ادمصل، دبعاہلل  ن ینثم، امثہم  ن دبعاہلل  ن اسن، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ دبعہ، دبع 

ہک آپ  ب وکیئ ابت ےتہک وت نیت رمہبت اس وک ےتہک، اتہک ایھچ رطح ھجمس ایل اجےئ افر  ب دنچ ولوگں ےک اپس رشتفی الےت افر 

  رمہبت السؾ رکےت۔اؿ وک السؾ رکےت، وت نیت

 دبعہ، دبع ادمصل، دبعاہلل  ن ینثم، امثہم  ن دبعاہلل  ن اسن، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اکی ابت وک نیت ابر ےہک۔اس صخش اک ایبؿ وج وخب اھجمسےن ےک ےئل 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      96    حس

ٕ ب٩ ٣اہک، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو :  راوی ، یوس ہ، ابوبرش  ٣شسز، ابوًوا٧

ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ اَصَک  َٕ ب٩ِٔ ٣َ ُس ُو ٩ِ ی ًَ رِٔشٕ  ٔي ب ٩ِ أَب ًَ ٧ََة  َوا ًَ ُو  ا أَب ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث و٢ُ اهَّللٔ  َحسَّ ُس َٕ َر ا٢َ َتَد٠َّ َٗ زٕو  ٤ِ ًَ اهَّللٔ ب٩ِٔ 

٧َحِ  َِّصٔ َو ٌَ ِٟ ا ًَلَة  َػ ًَلَة  اٟؼَّ ٨َا  ِ٘ َِرَص ِس أ َٗ ٨َا َو َٛ َر َِز أ َٓ ٧َاُظ  اََفِ ٥َ فٔي َسََفٕ َس َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  لَي َػل ًَ ٤ََِشُح  ٨َ٠ِا ٧ ٌَ َح َٓ  ُ أ ؿَّ ََتَو ٩ُ ٧

وِ  َػ َي  ل ًِ َ ی بٔأ اَز ٨َ َٓ ا  َِرُج٨َٔ٠ ًََلثّاأ یِٔن أَِو ث َت زَّ رٔ ٣َ ا ا٨َّٟ أب ٩ِ٣ٔ  َ٘ ًِ ی١ِْ ِْٟٔلَ ٔ َو ٔط  ت

ہ دسمد، اوبوعاہن، اوبرشب، ویفس  ن امکہ، دبعاہلل  ن رمعف ےتہک ںیہ ہک اکی رفس ںیم مہ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھچیپ ر

ہکن گنت وہایگ اھت افر مہ فوض رک رےہ ےھت وت دلجی ےک امر  ےئگ ےھت رھپ  ب روسؽ اہلل امہر  آربی ےچنہپ وت امنز رصع اک فتق وچ

 اےنپ ریپفں رپاپین ڑپچےن ےگل سپ روسؽ اہلل ےن اینپ دنلب آفاز  ے دف رمہبت ای نیت رمہبت اکپرا فلی اللاقعب نم اانلر

 دسمد، اوبوعاہن، اوبرشب، ویفس  ن امکہ، دبعاہلل  ن رمعف :  رافی



 

 

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

  

 ...رمد اک اینپ ولڈنی افر اےنپ رھگ فاولں وک میلعت رک ےن اک ایبؿ

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 رمد اک اینپ ولڈنی افر اےنپ رھگ فاولں وک میلعت رک ےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      97    حس

، طٌيی، ابوبززہ، :  راوی ، ًا٣ز بي، ػاٟح ب٩ حیا٪  ٣ح٤س ب٩ سًل٦، ٣حار

اٟظَّ  ْز  ا٣ٔ ًَ ا٢َ  َٗ اَ٪  أُٟح ب٩ُِ َحیَّ ٨ََا َػ ث ا٢َ َحسَّ َٗ رٔبٔي   ا ٤َُح ِٟ ا ٧َا  بََر ٕ أَِخ اب٩ُِ َسًَل٦ ْس صَُو  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٩ِ أَبٔیطٔ َحسَّ ًَ ُزَِزَة  َىٔی أَبُو ب ث ٔيی  َحسَّ ٌِ

 َٗ ا٢َ  ٨َٔبٔیِّ َٗ آ٩َ٣َ ب أب  َت ٜٔ أ٪ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اِل َز ُض٥ِ أَِج َٟ ًََلثَْة  ٥َ ث َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َر  ٢َ ٕس ا َّ٤ ٤َُٔح آ٩َ٣َ ب ٔ َو ط

یَ  ُظ أ٣ََْة  ٨َِٔس ٧َِت ً َا ک َرُج١ْ  ٔ َو أٟیط َو ٣َ َّٙ اهَّللٔ َوَح  َّٙ ی َح َزَّ ا أ َٔذ َُ إ ُو ٠٤ِ ٤َ ِٟ ا ِبُس  ٌَ ِٟ ا أَِحَش٩َ َو َٓ ا  ٤ََض َّ٠ ًَ َضا َو ٔیَب ِز أَِحَش٩َ َتأ َٓ ا  ََض ب َزَّ أ َٓ ا َلأََص

َاَ٪  ِس ک َٗ َطِیٕئ   ٔ یِر َِ ٔ ا ب َض َٛ ا ٨َ َلِي ًِ َ ا٣ْٔز أ ًَ ا٢َ  َٗ أ٪ ث٥َُّ  ُط أَِجَز ٠َ َٓ ا  َض َج زَوَّ َت َٓ َضا  َ٘ َت ًِ َ َضا ث٥َُّ أ ٠ٔی٤َ ٌِ ٨َةٔ َت ی ٤َٔس ِٟ ا ٔلَي  ََضا إ زُو٧ ُب ٓامَٔی  َٛ ُزِ ی   

ریب، اصحل  ن ایحؿ، اعرم، یبعش، اوبربدہ، اےنپ ابپ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم  ن السؾ، احم

رفامای نیت صخش اےسی ںیہ ہک نج ےک ےئل دفانگ وثاب ےہ )اکی( فہ صخش وج الہ اتکب ںیم  ے وہ اےنپ یبن رپ اامیؿ الای وہ افر دمحم رپ 

فہ( ولممک الغؾ  ب ہک فہ اہلل ےک قح وک افر اےنپ اموکلں ےک قح وک ادا رکات رےہ افر )رسیت ( فہ  یھب اامیؿ الےئ افر )دفےرا

صخش سج ےک اپس ولڈنی وہ سج  ے فہ مہ رتسبی رکات ےہ، اس ےن ا ے ادب دای افر دمعہ ادب دای افر ا ے میلعت یک افر دمعہ میلعت 

ےک ےئل دفانگ وثاب ےہ، رھپ اعرم ےن )وج اس دحثی ےک اکی رافی ںیہ اوباصحل یک رھپ ا ے آزاد رکدای افر اس  ے اکنح رک ایل اس 

 ے( اہک ہک ہی دحثی مہ ےن ںیہمت ریغب یسک ) مس ےک رجن فبعت( ےک د  دی ےہ فرہن اس  ے مک دحثی ےک ےئل دمہنی کت رفس 

 ایک اجات اھت۔

 ،دمحم  ن السؾ، احمریب، اصحل  ن ایحؿ، اعرم، یبعش، اوبربدہ :  رافی

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



 

 

  

 ...اامؾ اک وعروتں وک تحیصن رک ےن افر اؿ یک میلعت اک ایبؿ

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ اک وعروتں وک تحیصن رک ےن افر اؿ یک میلعت اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      98    حس

ابي رباح :  راوی ء ب٩  ہ، ایوب، ًلا  س٠امی٪ ب٩ ِحب، طٌب

 ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ َربإح  اب٩ُ أبِٔي  َلاَئ  ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ وَب  ٩ِ أَی  ًَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ إض  بَّ ًَ اب٩َِ  ُت  ٌِ

ٔيیِّ  ا٨َّٟ َي  ل ًَ َضُس  َِط ٔ َو  أ ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٕض أَ٪َّ  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ  َي  ل ًَ َضُس  َِط اْئ أ َل ًَ  ٢َ ا َٗ ٥َ أَِو  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ُط َػل ٌَ َد َو٣َ ٥َ َْخَ َس٠َّ

 ٍِ ٔ ٤ ٥ِ يُِش َٟ َُّط  ٧َ َو٩َّ أ َٓ  ٢ْ ًَٔل ِٟ  ب ا ِت  ٠َ ٌَ َح َٓ ٔة  َٗ َس ٔاٟؼَّ َزص٩َُّ ب ُض٩َّ َوأ٣ََ َو ًَ َو َٓ اَئ  َش ِّ٨ َیأُِخُذ فٔي اٟ ًَٔل٢ْ  اَت٥َ َوب َد ِٟ ا َن َو ُْقِ ِٟ ا ٔي  ق زِأَةُ ت٠ُِ ٤َ

اهَّللُ َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َي  ل ًَ َضُس  إض أَِط بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ا٢َ  َٗ ٕئ  َلا ًَ  ٩ِ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ أًی١ُ  ٤َ ا٢َ إِٔس َٗ ٔ َو َِوبٔط ٖٔ ث ٥َ ََطَ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ   

ےتہک ںیہ ہک ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن  مس اھک رک ایبؿ ایک ہک )اکی رمہبت(  امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، اویب، اطعء  ن ایب رابح

دیع ےک ومہعق رپ  ب وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمدفں یک فص  ے ذگر رک وعروتں یک وفصں ںیم ےچنہپ )اس فتق( آپ ےک 

وتں ےن ہبطخ ںیہن انس وت آپ ےن اںیہن تحیصن رفامیئ افر اںیہن رمہاہ البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھت آپ ےن ہی امگؿ ایک ہک )اشدی( وعر

 دصہق )دےنی( اک مکح دای، سپ وکیئ وعرت ابیل افر اوگنیھٹ ڈاےنل یگل )وکیئ ھچک( افر البؽ اےنپ ڑپک  ےک انکر  ںیم ےنیل ےگل۔

 امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، اویب، اطعء  ن ایب رابح :  رافی

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

  

 ...دحثی )وبنی ےک ےننس( رپ رحص اک ایبؿ

 ملع اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دحثی )وبنی ےک ےننس( رپ رحص اک ایبؿ
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اٌٟزیز ب٩ ًبساهَّلل ، س٠امی٪، ً :  راوی ٨ًہًبس  لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ری  ٣٘ب بي سٌیس  ا ، سٌیس ب٩  ٤ًزو بي   ٤زو ب٩ ا

 ِ یٔس ب ٌٔ ٩ِ َس ًَ زٕو  ٤ِ ًَ َبٔي  زٔو ب٩ِٔ أ ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ  ٪ُ ُس٠َامِیَ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٩ِ أَبٔي َحسَّ ًَ ٔیِّ  بُر ِ٘ ٤َ ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس َبٔي  ٩ٔ أ

َُّط  ٧َ َِزَة أ ی َُز َّي اهَّللُص َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس  ٢َ ا َٗ ٔة  ا٣َ َ٘ٔی ِٟ ا یَِو٦َ  تَٔک  ًَ ا َٔ ٔض بَٔظ ا ا٨َّٟ ُس  ٌَ َِس ٔ ٩ِ٣َ أ اهَّلل  ٢َ ُسو ا َر َی ا٢َ ٗٔی١َ  ِس  َٗ َ٘ َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ

 َ َرأ ٤َٔا  ٨َِک ٟ ٢ُ ٣ٔ ٔث أََحْس أَوَّ َحٔسی ِٟ ا ٩ِ َصَذا  ًَ ىٔی  َِزَة أَِ٪ َِل َيِشأَُٟ ی َُز َا ص َا أَب ٨ُِت ی ٨َ ٔض َه ا َّ٨ اٟ ُس  ٌَ َِس یٔث أ َحٔس ِٟ ا لَي  ًَ ٔػَک  ُِت ٩ِ٣ٔ ِٔحِ ی

 ٔ ٔشط ِٔ َن ٔ أَِو  بٔط ٠ِ َٗ ا ٩ِ٣ٔ  أّٟؼ ُ َخ اهَّلل َط إِٔلَّ  َٟ ٔ ا٢َ َِل إ َٗ ٔة ٩ِ٣َ  ا٣َ َ٘ٔی ِٟ ا َِو٦َ  ًٔی ی ًَ ا َٔ  بَٔظ

ٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن دبع ازعلسی  ن دبعاہلل ، امیلسؿ، رمعف  ن ایب رمعف، دیعس  ن ایب دیعس ربقمی اوبرہریہ ریض اہلل اعت

اہک ای روسؽ اہلل ایقتم ےک دؿ بس ولوگں  ے زایدہ ہصح آپ یک افشتع  ے سک وک ےلم اگ؟ روسؽ اہلل ےن رفامای ہک ےھجم ینیقی وطر 

 یل یھت، بس  ے رپ ہی ایخؽ اھت ہک اوبرہریہ مت  ے ےلہپ وکیئ ہی ابت ھجم  ے ہن وپےھچ اگ، ویکہکن ںیم ےن اہمتری رحص دحثی رپ دھکی

ُ ہہک د ۔
َ
  اّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَه
َ
 زایدہ ضیف ایب ےریی افشتع  ے ایقتم ےک دؿ فہ صخش وہاگ وج دصؼ دؽ  ے ای اےنپ اخصل یج  ےل

 دبع ازعلسی  ن دبعاہلل ، امیلسؿ، رمعف  ن ایب رمعف، دیعس  ن ایب دیعس ربقمی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...) ملع سک رطح ااھٹ ایل اجےئ اگ افر رمع  ن دبعازعلسی ےن اےنپ انبئ اوبرکب  ن زحؾ وک

 ملع اک ایبؿ :   ابب

وک )دمہنی ںیم( ہی ھکل اجیھب ہک دوت و اہمتر  اپس روسؽ اہلل یک دح ںیثی سج دقر یھب ںیہ ملع سک رطح ااھٹ ایل اجےئ اگ افر رمع  ن دبعازعلسی ےن اےنپ انبئ اوبرکب  ن زحؾ 

دحثی ےک وکیئ افر زیچ وبقؽ ہن یک اؿ وک ھکل ول اس ےئل ہک ےھجم ملع ےک ٹم اجےن افر املعء ےک دعمفؾ وہ اجےن اک وخػ ےہ، وساےئ روسؽ وبقمؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

  بس ولگ ملع یک ااشتع رکںی اتہک وج ںیہن اجاتن فہ اجؿ ےل ویکہکن ملع اپھچےن یہ  ے مگ وہات ےہاجےئ افر اچےئہ ہک
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٣ش٥٠، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ار :  راوی اٌٟزیز ب٩  ، ًبس اٟحبار  ًًلء ب٩ ًبس 

حَ  ِٟ ا ِبٔس  ًَ ُئ ب٩ُِ  ًَل ٌَ ِٟ ا ا  ٨ََ ث َز ب٩ِٔ َحسَّ ٤َ َث ًُ ىٔی َحسٔی ٌِ َٔک َي ٕر بَٔذٟ ا ٔی٨َ ز اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٔ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ رٔ  ا  بَّ

ائٔ  ٤َ٠َ ٌُ ِٟ اَب ا َذَص ٔطٔ  ِوٟ َٗ ٔلَي  ٔ إ ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبٔس  ًَ 

 دبعازعلسی ےک وقؽ وک ذاھب اءاملعء کت رفاتی ایک العء  ن دبع اابجلر، دبعازعلسی  ن ملسم، دبعاہلل  ن دانیر ےن اس وک ینعی رمع  ن

 ےہ۔

 العء  ن دبع اابجلر، دبعازعلسی  ن ملسم، دبعاہلل  ن دانیر :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 رمع  ن دبعازعلسی ےن اےنپ انبئ اوبرکب  ن زحؾ وک )دمہنی ںیم( ہی ھکل اجیھب ہک دوت و اہمتر  اپس روسؽ اہلل یک دح ںیثی سج دقر یھب ںیہ ملع سک رطح ااھٹ ایل اجےئ اگ افر

 ےک وکیئ افر زیچ وبقؽ ہن یک دحثیاؿ وک ھکل ول اس ےئل ہک ےھجم ملع ےک ٹم اجےن افر املعء ےک دعمفؾ وہ اجےن اک وخػ ےہ، وساےئ روسؽ وبقمؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

 اجےئ افر اچےئہ ہک بس ولگ ملع یک ااشتع رکںی اتہک وج ںیہن اجاتن فہ اجؿ ےل ویکہکن ملع اپھچےن یہ  ے مگ وہات ےہ
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، ًبس :  راوی ، رعوہ ک، ہظا٦ ب٩ رعوة ٣اٟ ص،  ابي اوی ٨ًہاس٤اًی١ ب٩  لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ؾ  ًا ٤ًزو ب٩   اهَّلل ب٩ 

 ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ِ صَٔظا٦ ًَ أْٟک  َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ یِٕص  أًی١ُ ب٩ُِ أَبٔي أَُو ٤َ ٨ََا إِٔس ث أؾ َحسَّ ٌَ ِٟ ا زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ  ب٩ِٔ 

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  اهَّللٔ َػل  ٢َ َرُسو ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا بُٔف َٗ ِ٘ ٩ِ َي ٜٔ ٔ َوَل ز ا َب ٌٔ ِٟ ا ُُط ٩ِ٣ٔ  زًٔ َت ٨َِ ا ی ًّ َا ِتٔز ا٧  ٥َ٠ِ ٌٔ ِٟ ا بُٔف  ِ٘ اهَّلَل َِل َي و٢ُ إٔ٪َّ  ُ٘ ٥َ َي

ِوا  َت ِٓ َ أ َٓ ُوا  ئ٠ٔ ُش َٓ اِّل  ُؤّسا ُجضَّ ُر ُض  ا َّ٨ اٟ َدَذ  اتَّ ا٥ْٟٔ  ًَ  ٔٙ ُِب ٥ِ ی َٟ ا  َّی إَٔذ أئ َحً ٤َ٠َ ٌُ ِٟ ا ِبٔف  َ٘ ٔ ٥َ٠ِ ب ٌٔ ِٟ ٠  ا ـَ َٓ  ٥ٕ٠ًِٔ ٔ یِر َِ ٔ ا٢َ ب َٗ ا  و ََؿ٠  وا َوأ

َوظُ  ٧َِح ا٦ٕ  ٩ِ صَٔظ ًَ ْز  زٔی ا َج ث٨ََ َبُة َحسَّ تَِي ُٗ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ اْض  بَّ ًَ ا  ث٨ََ ٔی  َحسَّ ِز ب َٔفَ ِٟ  ا



 

 

اامسلیع  ن ایب افسی، امکل، اشہؾ  ن رعفۃ، رعفہ، دبعاہلل  ن رمعف  ن اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص 

 فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک اہلل ملع وک اس رطح ںیہن ااھٹےئ اگ ہک دنبفں )ےک  ںونں  ے( اکنؽ ےل ہکلب املعء وک اہلل ہیلع

ومت درکی ملع وک ااھٹےئ اگ، اہیں کت ہک  ب وکیئ اعمل ابیق ہن رےہ اگ وت اجولہں وک ےردار انبںیل ےگ افر اؿ  ے )دینی اسملئ( وپےھچ 

 ریغب ملع ےک وتف  دںی ےگ وخد یھب رمگاہ وہں ےگ افر دفےرں وک یھب رمگاہ رکںی ےگ۔ اجںیئ ےگ افر فہ

 اامسلیع  ن ایب افسی، امکل، اشہؾ  ن رعفۃ، رعفہ، دبعاہلل  ن رمعف  ن اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ایک وعروتں یک میلعت ےک ےئل وکیئ دؿ اخص رقمر رک دای اجےئ

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ایک وعروتں یک میلعت ےک ےئل وکیئ دؿ اخص رقمر رک دای اجےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      102    حس

ٟح، ذٛوا٪، حرض :  راوی ني، ابوػا ہ، اب٩ اػبہا ٨ًہآز٦، طٌب لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ی  ر ابوسٌیس خس  ت 

 ُ ی اَ٪  َو ِٛ َذ أٟٕح  ُت أَبَا َػ ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ نٔيِّ  َضا َب ِْلَِػ اب٩ُِ ا َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  َب ٌِ ُط ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ آَز٦ُ  ٨ََا  ث یٕس َحسَّ ٌٔ َس ٔي  ٩ِ أَب ًَ ُث  َحسِّ

٠َیِ  ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ُئ ٨٠َّٟٔ َشا ِّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ یِّ  رٔ ُدِس ِٟ َسص٩َُّ ا ًَ َو َٓ َک  ٔش ِٔ َن َِو٣ّا ٩ِ٣ٔ  ا ی ٨َ َٟ  ١ِ ٌَ اِج َٓ  ٢ُ َجا زِّ اٟ َک  ٠َِی ًَ ا  ٨ََ ٠ََُب  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط

َّة  ٦ُ ثًََلث سِّ َ٘ َزأَْة ُت ا٣ِ  َّ٩ُٜ ٨ِ ا ٣ٔ ُض٩َّ ٣َ َٟ  ٢َ ا َٗ َاَ٪ ٓامَٔی  ک َٓ َزص٩َُّ  ُض٩َّ َوأ٣ََ َو ًَ َو َٓ  ٔ ط ُض٩َّ ٓٔی َ٘ٔی َٟ ا  ِو٣ّ اَی َض َٟ َاَ٪  ک ا إِٔلَّ  ٔسَص َٟ ا ٩ِ٣ٔ   ٩ِ٣ٔ َو ابّ حَٔح

یِٔن  َت اث٨َِ ا٢َ َو َ٘ َٓ َتیِٔن  اث٨َِ َزأَْة َو ا٣ِ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ رٔ  ا َّ٨  اٟ

آدؾ، ہبعش، ا ن ااہبصین، اوباصحل، ذوکاؿ، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ رفامای ہک وعروتں ےن 

ںیم( رمد مہ  ے ڑبھ ےئگ ںیہ آپ امہر  ےئل اینپ رطػ  ے  یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رعض یک ہک )آپ  ے افدئہ ااھٹےن

وکیئ دؿ رقمر رفام دےئجی، وت آپ ےن اؿ  ے یسک دؿ اک فدعہ رک ایل، اس دؿ آپ اؿ  ے ےلم افر اںیہن تحیصن رفامیئ افر )اؿ ےک 

 ے وج وعرت اےنپ نیت ڑلےک آےگ  انمبس احؽ سابدت اک( اںیہن مکح دای ہلمجنم اس ےک وج آپ ےن )اؿ  ے( رفامای ہی اھت ہک مت ںیم



 

 

جیھب د  یگ )اس ےک نیت ڑلےک اس ےک اسےنم رماجںیئ ےگ( وت فہ اس ےک ےئل )دفزخ یک( آگ  ے اجحب وہ اجںیئ ےگ، اکی 

 وعرت وبیل افر )ارگ وکیئ( دف )ڑلےک آےگ ےجیھب( وت آپ ےن رفامای افر دف )اک یھب یہی مکح ےہ( ۔

 اوباصحل، ذوکاؿ، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع آدؾ، ہبعش، ا ن ااہبصین، :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ایک وعروتں یک میلعت ےک ےئل وکیئ دؿ اخص رقمر رک دای اجےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      103    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ابوسٌیس   ، ا٪ ٛو ذ  ، ني ٟزح٩٤ ب٩ ػہبا ا ًبس ہ،  ، طٌب ر ٨ُس   ، ر ظا  ٣ح٤س ب٩ ب

بَ  اِْلَِػ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  اٟزَِّح ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ُط ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٨َُِسْر  ا ُ ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ َىٔی ٣َُح ث ٩ِ َحسَّ ًَ نٔيِّ  ٔي َضا ٩ِ أَب ًَ اَ٪  َو ِٛ َذ

 ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ٔيِّ  ان َبَض ِْلَِػ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ا َو َٔضَذ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ یٕس  ٌٔ ٢َ َس ا َٗ یَِزَة  َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ  ٕ از٦ٔ َا َح ُت أَب ٌِ

ٔح٨َِث  ِٟ ا ا  و ُِ ِب٠ُ َی  ٥ِ َٟ َّة  ًََلث  ث

دبعارلنمح  ن ابہصین، ذوکاؿ، اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس وک دمحم  ن اشبر، دنغ ر، ہبعش، 

رفاتی ایک افر دبعارلنمح  ن اہبصین  ے رفاتی ےہ، ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اوباحزؾ وک رضحت اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت انس اوہنں 

 وہےئ وہں۔ ےن رفامای ہک اےسی نیت ڑلےک وج ایھب کت ابغل ہن

 دمحم  ن اشبر، دنغ ر، ہبعش، دبعارلنمح  ن ابہصین، ذوکاؿ، اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... وپےھچ اہیں کت اس صخش اک ایبؿ وج وکیئ ابت ےنس افر اس وک ہن ےھجمس رھپ اس  ے دفابر



 

 

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج وکیئ ابت ےنس افر اس وک ہن ےھجمس رھپ اس  ے دفابر وپےھچ اہیں کت ھجمس ےل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      104    حس

رضی اهَّلل تٌال :  راوی ہ  ابي ٠٣یٜ ابي ٣زی٥، ٧آٍ اب٩ ٤ًز، اب٩  ٨ًہسٌیس ب٩   ٰي 

 ًَ َة أَ٪َّ  َٜ اب٩ُِ أَبٔي ٠َ٣ُِی َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ََز  ٍُ ب٩ُِ ًُ ٔ َآ بََر٧َا ٧ ا٢َ أَِخ َٗ َِی٥َ  ٔي ٣َز یُس ب٩ُِ أَب ٌٔ ٨ََا َس ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ ائَٔظَة َزِوَد 

ِت ٓٔی ٌَ َراَج طُ إِٔلَّ  ُٓ ٔ ز ٌِ َت ا َِل  َطِیّئ  ٍُ ٤َ ٧َِت َِل َتِش کَا  ٥َ َس٠َّ ٔسَب َو ٢َ ٩ِ٣َ حُو ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ طُ َوأَ٪َّ  َٓ ٔ ز ٌِ َت َّی  ً ٔ َح ط

ا َ٘ َٓ ِت  َٟ ا َٗ ا  یّر ا َئش ابّ ُب حَٔش َس ا یَُح  َٖ ِو َش َٓ ََّوَج١َّ  ز ًَ ٢ُ اهَّللُ  و ُ٘ َص َي ِی َٟ ٠ُِت أََو ُ٘ َٓ ُة  ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َٗ َب  زُِق ًُذِّ ٌَ ِٟ ا ٔٔک  ذَٟ ا  ٤ََّ ٢َ إ٧ٔ

 ٩ِ ٜٔ ِض٠ِٔک َوَل َی حَٔشاَب  ِٟ ا َٔع  ُوٗ ٧  ٩ِ٣َ 

ی کۃ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج اعہشئ  ب یسک
مل
 ایسی دیعس  ن ایب رمص ، انعف ا ن رمع، ا ن ایب 

)اکی رمہبت( یبن یلص اہلل ہیلع فآہل ابت وک ںیتنس سج وک ہن ںیتھجمس وت رھپ دفابرہ اس ںیم شیتفت رکںیت، اتہک اس وک ھجمس ںیل۔انچہچن 

فملس ےن رفامای )ایقتم ںیم( سج اک اسحب ایل ایگ اس رپ )رضفر( ذعاب ایک اجےئ اگ، اعہشئ یتہک ںیہ )ہی نس رک( ںیم ےن اہک ہک اہلل 

ا﴾، رتہمج ﴿سپ رقنعبی اس  ے آاسؿ اسحب ایل
ً
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اجےئ اگ﴾، )ولعمؾ وہا ہک  اپک وت ہی رفامات ےہ ہک ﴿ف

اسحب ےک دعب ذعاب ھچک رضفری ںیہن( آپ ےن رفامای ہی اسحب سج اک ذرک اس آتی ںیم ےہ درتقیقح اسحب ںیہن ہکلب رصػ 

 ک ش رکدانی ےہ نکیل سج صخش  ے اسحب ںیم اجچن یک یئگ فہ انیقی الہک وہاگ۔

ی کۃ ریض :  رافی
مل
  اہلل اعتٰیل ہنعدیعس  ن ایب رمص ، انعف ا ن رمع، ا ن ایب 

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

  

 ...وج ولگ احرض ںیہ فہ اےسی ولوگں وک )ملع( اچنہپںیئ وج اغبئ ںیہ ایس ومضمؿ وک رضحت اب

 ملع اک ایبؿ :   ابب



 

 

  وج اغبئ ںیہ ایس ومضمؿ وک رضحت ا ن سابس ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے لقن ایک ےہوج ولگ احرض ںیہ فہ اےسی ولوگں وک )ملع( اچنہپںیئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      105    حس

٨ًہ ًبس اهَّلل :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ح  ابوْش ی  ، بي سٌیس ا ث، سٌیس ب٩  ٟی  ، ٕ  ب٩ یوس

ِبُس اهَّللٔ  ًَ ٨ََا  ث ٔ َحسَّ ا٢َ ٟ َٗ َُّط  یِٕح أ٧َ ٩ِ أَبٔي ُْشَ ًَ یٕس  ٌٔ اب٩ُِ أَبٔي َس یْس صَُو  ٌٔ َىٔی َس ث ا٢َ َحسَّ َٗ ِیُث  ا٠َّٟ َا  ث٨َ ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ُس ُو زٔو ب٩ِٔ ب٩ُِ ی ٤ِ ٌَ

ُسو ٔ َر ا٦َ بٔط َٗ ِوِّل  َٗ َِک  ث ُ أَُحسِّ یر ِْل٣َٔ َضا ا لٔي أَی  ائَِذِ٪  َة  َّٜ َي ٣َ ٔل وَث إ ٌُ ُ ب ِٟ ا ُث  ٌَ یَِب یٕس َوصَُو  ٌٔ َس ٩ِ٣ٔ َس َِ ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ

 َ ِى َ َوأَث اهَّلل ٤َٔس  ٔ َح ٔط ٥َ ب ک٠ََّ ٔیَن َت َی ح ا ِي٨َ ًَ ُط  ِت ََّصَ ٔيی َوأَبِ ٠ِ َٗ ُظ  ا ًَ َی َوَو ٧َُا ُط أُذ ِت ٌَ ٔ َس٤ ٔح  ِت َٔ ِٟ ا  ٔ ِو٦ َضا َی ٣َ َة َِحَّ ٢َ إٔ٪َّ ٣ََّٜ ا َٗ ٔ ث٥َُّ  ط ٠َِی ًَ ی 

ا ٣َِض یرَُِحِّ  ٥ِ َٟ ُ َو َطَحزَ  اهَّلل ا  َس بَٔض ـٔ ٌِ َز٣ّا َوَِل َي َٔضا  َک ب ٔٔ اِْلْٔخٔ أَِ٪ َيِش  ٔ ِو٦ َی ِٟ ا ٔ َو ٔاهَّلل یُِؤ٩ُ٣ٔ ب زٕٔئ  َیٔح١  ِٔل٣ِ ًَل  َٓ اُض  إِٔ٪ أََحْس ا٨َّٟ َٓ ّة 

 ٥ُِٜ َِذِ٪ َل یَأ  ٥ِ َٟ ٔ َو ٔط وٟ ُس َٔز ِس أَذَٔ٪ ٟ َٗ  َ اهَّلل ُوا إٔ٪َّ  وٟ ُ٘ َٓ ا  َض اهَّللٔ ٓٔی  ٢ٔ و َرُس  ٢ٔ ا َٔ٘ٔت َؽ ٟ َزخَّ ٕر ث٥َُّ  َت ا ٧ََض ّة ٩ِ٣ٔ  ًَ ا َس ا  َض لٔي ٓٔی َذَٔ٪  ٤ََّا أ ٧ٔ َوإ

 ٢َ ا َٗ ا  ِٕح ٣َ ی ُْشَ ٔي  ْٔلَب ٘ٔی١َ  َٓ َٔب  ائ َِ ِٟ ا اصُٔس  اٟظَّ  ِّ َُب٠ِّ ي ِٟ ٔص َو ِْل٣َِ ٔا َٔضا ب ت ٣َ رُِحِ َٛ َیِو٦َ  ِٟ ا َضا  ُت ٣َ َزِت ُِحِ ا ٨َِک ًَ ٥ُ٠َ ٣ٔ ًِ َ ٧ََا أ ٢َ أ ا َٗ ْزو  ٤ِ ًَ  

ٔػ  ا ًَ یُذ  ٌٔ یِٕح َِل ُي ُْشَ ا أَبَا  َةٕ َی ب ا بَْٔخِ رًّ ا َٓ ٕ َوَِل  ا بَٔس٦ رًّ ا َٓ ا َوَِل   ّی

دبع اہلل  ن ویفس، ثیل، دیعس  ن ایب دیعس، اوبرش حی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک رمعف  ن دیعس )فایل دمہنی(  ب ا ن زریب 

ےھجم ااجزت دںی، وت ںیم ھجت  ے اکی ایسی  ے ڑلےن ےک ےئل رکشلفں وک ہکم یک رطػ رفاہن رک رتا اھت وت ںیم ےن اس  ے اہک ا  اےری! 

ابت وہکں سج وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حتف ےک دفےر  دؿ ڑھک  وہ رک رفامای اھت۔ اس وک ےری  دفونں اکونں ےن انس ےہ 

 آپ ےن اہلل یک افر اس وک ےری  دؽ ےن اید راھک ےہ افر  ب آپ اس وک ایبؿ رفام رےہ ےھت وت ےریی آںیھکن آپ وک دھکی ریہ ںیھت

دمح فانث ایبؿ رفامیئ رھپ رفامای ہک ہکم )ںیم دجاؽ فاتقؽ فریغہ( وک ادا ےن رحاؾ ایک ےہ ا ے آدویمں  ے ںیہن رحاؾ ایک، سپ وج صخش 

تخ اکاٹ اہلل رپا افر ایقتم رپ اامیؿ راتھک وہ اس ےک ےئل اجزئ ںیہن ہک ہکم ںیم وخؿ رسیی رک  افر ہن )ہی اجزئ ےہ ہک( فتاں وکیئ در

اجےئ رھپ ارگ وکیئ صخش روسؽ اہلل ےک ڑلےن  ے )اؿ زیچفں اک( وجاز ایبؿ رک  وت اس  ے ہہک دانی ہک اہلل ےن اےنپ روسؽ وک 

ااجزت د  دی یھت افر ںیہمت ااجزت ںیہن دی افر ےھجم یھب اکی ڑھگی رھب دؿ یک فتاں ااجزت دی یھت رھپ آج اس یک رحتم 

رھپ احرض وک اچےیہ ہک فہ اغبئ وک )ہی ربخ( اچنہپد ، اوبرشحی  ے اہک ایگ ہک )اس دحثی وک نس رک( رمعف فیسی یہ وہیئگ یسیج لک یھت، 

ےن ایک وجاب دای؟ اوہنں ےن اہک ہک )ہی وجاب دای ہک( ا  اوبرشحی ںیم مت  ے زایدہ اجاتن وہں، رحؾ یسک ابیغ وک افر وخؿ رک ےک 

 اھبگ اجےن فاےل وک انپہ ںیہن داتی۔



 

 

 دبع اہلل  ن ویفس، ثیل، دیعس  ن ایب دیعس، اوبرش حی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ا ن سابس ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے لقن ایک ےہ وج ولگ احرض ںیہ فہ اےسی ولوگں وک )ملع( اچنہپںیئ وج اغبئ ںیہ ایس ومضمؿ وک رضحت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      106    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ابوبَک   ، ٣ح٤س  ، ایوب  ، ز ، ح٤ا ٟوہاب ا ًبس  اهَّلل ب٩   ًبس 

٢َ َحسَّ  ا َٗ أب  َوصَّ ِٟ ا ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ ٕس  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ اْز  ٨ََا َح٤َّ ٥َ  ث َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ُْٔکَ  َة ذ ََِکَ َبٔي ب أ

یَ  ٔة  ٣َ رُِحِ َٛ ا٦ْ  ٥ُِٜ َِحَ ٠َِی ًَ  ٥ُِٜ َؿ ا ٢َ َوأرَِعَ ا َٗ ُُط  ب ْس َوأَِحٔش َّ٤ ٢َ ٣َُح ا َٗ اَل٥ُِٜ  ٥َُِٜ َوأ٣ََِو ائ ز٣َٔ إٔ٪َّ  َٓ  ٢َ ا ٥ُِٜ صََذ َٗ ا أََِل ِو٣ٔ ٥ِ َصَذ ُٛ ٔ ِضز ٔي َط ا ف

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل  ٢ُ ُسو َٚ َر و٢ُ َػَس ُ٘ ْس َي َّ٤ َاَ٪ ٣َُح َٔب َوک ائ َِ ِٟ ا  ٥ُِٜ ٨ِ اصُٔس ٣ٔ اٟظَّ  ّ َُب٠ِّ ُت ٟٔي ِِ َٔک أََِل َص١ِ ب٠ََّ ذَٟ َاَ٪  ک

یِٔن  َت زَّ ٣َ 

 اعتٰیل ہنع ےن اکی رمہبت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ذرک ایک ہک آپ ےن دبع اہلل  ن دبع اولتاب، امحد، اویب، دمحم، اوبرکب ریض اہلل

رفامای ےہ اہمتر  وخؿ افر اہمتر  امؽ، دمحم )وج اس دحثی ےک اکی رافی ںیہ( ےتہک ںیہ ےھجم ایخؽ وہات ےہ ہک ہی یھب اہک افر 

تم اہمتر  اس دؿ ںیم اہمتر  اس ہنیہم ںیم ےہ، آاگہ اہمتری آربفںیئ مت ولوگں رپ )ہشیمہ( اےسی یہ رحاؾ ںیہ، ےسیج اؿ یک رح

اسی یہ روہ، مت ںیم  ے احرض وک اچےیہ ہک اغبئ وک ہی ربخ اچنہپد ، افر دمحم اہک رکےت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن چس رفامای ا

 ےہ، رھپ دف رمہبت )آپ ےن رفامای( آاگہ روہ، ایک ںیم ےن اچنہپدای۔

 اہلل  ن دبع اولتاب، امحد، اویب، دمحم، اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع  :  رافی

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

  



 

 

 ...اس صخش رپ انتک انگہ ےہ وج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ وھجٹ وبےل

 ملع اک ایبؿ :   ابب

  انگہ ےہ وج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ وھجٹ وبےلاس صخش رپ انتک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      107    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اغ، ًلي  ْخ ربعي ب٩   ، ؼور ٨٣  ، ہ ، طٌب  ًلي ب٩ جٌس

 َ ا٢َ أ َٗ َبُة  ٌِ ُط َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ سٔ  ٌِ َح ِٟ ا لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث و٢ُ َحسَّ ُ٘ ا َي ٠ٔیًّ ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ و٢ُ َس ُ٘ إغ َي ٔيَّ ب٩َِ ِٔحَ رٔبِع ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ وْر  ٨ُِؼ ٔي ٣َ بَرَن ِخ

اَر  َّ٨ اٟ ٠َِی٠ِٔخ  َٓ َيَّ  ل ًَ َذَب  َٛ َّطُ ٩ِ٣َ  ٧ٔ إ َٓ لَيَّ  ًَ ُوا  ِٜٔذب ٥َ َِل َت َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٢َ ا َٗ 

 یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ےری  افرپ  یل  ن دعج، ہبعش، وصنمر، ریعب  ن رخاش، 

 وھجٹ ہن وبانل ویکہکن وج صخش ھجم رپ وھجٹ وبےل اس اک اکھٹہن منہج ےہ۔

  یل  ن دعج، ہبعش، وصنمر، ریعب  ن رخاش،  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش رپ انتک انگہ ےہ وج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ وھجٹ وبےل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      108    حس

٣ز ب٩ ً :  راوی از، ًا ٍ ب٩ طس ، طٌبہ، جا٣ ٟیس اٟو ، ًبساهَّلل ب٩ زبیرابو   بساهَّلل ب٩ زبیر

 َ ز ب اٟ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ا٣ٔز ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ از ٍٔ ب٩ِٔ َطسَّ ا٣ٔ ٩ِ َج ًَ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث ا٢َ َحسَّ َٗ َؤٟیسٔ  ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث ٔ َحسَّ َیِر ز ب ُت ٠ٟٔ ٠ِ ُٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ  ٔ یِر

َػ  اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َر  ٩ِ ًَ ُث  َک تَُحسِّ ٌُ ٤َ يي َِل أَِس ٔن ٩ِ إ ٜٔ ُط َوَل ِٗ رٔ ا َٓ ُ ٥ِ أ َٟ يي  ٔن ا إ ٢َ أ٣ََ ا َٗ ًَلْ٪  ُٓ ًَلْ٪ َو ُٓ ُث  یَُحسِّ ٤َا  َٛ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ل



 

 

رٔ ا َّ٨ اٟ َسُظ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِ٘ ٣َ ِ أ وَّ ََب ٠َِيت َٓ َيَّ  ل ًَ َذَب  َٛ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ ُتطُ َي ٌِ ٔ ٤  َس

 ن زریب رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی دؿ اےنپ فادل رضحت زریب  ے  اوب اولدیل، ہبعش، اجعم  ن دشاد، اعرم  ن دبعاہلل  ن زریب، دبعاہلل

ک ےن ےگل ہک سج رطح الفں الفں احصیب وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دح ںیثی رثکت  ے لقن رکےت ںیہ آپ وک ںیم ےن اس 

تہب دح ںیثی ولعمؾ ںیہ( نکیل ںیم رطح رفاتی رکےت ںیہن انس، زریب وبےل ہک آاگہ روہ، ںیم روسؽ اہلل  ے دجا ںیہن وہا )ےھجم یھب 

ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک وج صخش ےری  افرپ وھجٹ وبےل وت ا ے اچےئہ ہک اانپ اکھٹ ہن آگ ںیم 

 (التش رک  )اس ےئل تہب دح ںیثی ایبؿ رکےت وہےئ ڈرات وہں

 اہلل  ن زریب، دبعاہلل  ن زریباوب اولدیل، ہبعش، اجعم  ن دشاد، اعرم  ن دبع :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش رپ انتک انگہ ےہ وج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ وھجٹ وبےل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      109    حس

اٌٟزیز :  راوی ، ًبس اٟواث ، ًبس  ابو٤ٌ٣ز

 ُ ىٔی أَِ٪ أ ٌُ ٨َ َی٤ِ َٟ َّطُ  ٧ٔ ٧ََْص إ ا٢َ أ َٗ  ٔ ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ رٔٔث  ا َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ُو ٣َ ٨ََا أَب ث ٔيیَّ َحسَّ َّ٨ اٟ ا أَ٪َّ  ٔیّر ث َٛ یّثا  ٥َُِٜ َحٔس ث َحسِّ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل ار ا٨َّٟ ُظ ٩ِ٣ٔ  َس ٌَ ِ٘ ٣َ ِ أ وَّ ََب ٠َِيت َٓ ا  ٔذبّ َٛ َيَّ  ل ًَ َس  َّ٤ ٌَ َت ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ 

اوبرمعم، دبعاولاث، دبعازعلسی  ے رفاتی ےہ ہک رضحت اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ےھجم تہب دح ںیثی ایبؿ 

امای ےہ ہک وج صخش ھجم رپ دمعا وھجٹ وبےل وت ا ے اچےئہ ہک اانپ رکات ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف رکےن  ے ہی ارم عنم

 اکھٹہن آگ ںیم التش رک ۔

 اوبرمعم، دبعاولاث، دبعازعلسی :  رافی



 

 

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ وھجٹ وبےل اس صخش رپ انتک انگہ ےہ وج

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      110    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٛوَ  ا ، س٤٠ہ ب٩  ًبیس بي  ا ، یزیس ب٩  اہی٥ ابز  ٣کي ب٩ 

 َ ٔیُس ب٩ُِ أَبٔي ًُب یَز ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َِزاصٔی٥َ  يي  ب٩ُِ إٔب ٨ََا ٣َک ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ  َٔ َو ِٛ َ ْل اب٩ ا َة صو  َس٤َ٠َ  ٩ِ ًَ ِیٕس 

 ٔ ار ا٨َّٟ َسُظ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِ٘ ٣َ ِ أ وَّ ٠َِيتََب َٓ  ١ِ ُٗ َ ٥ِ أ َٟ ا  َيَّ ٣َ ل ًَ  ١ِ ُ٘ ٢ُ ٩ِ٣َ َي و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ  َو

تی ےہ، رفامای ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی یکم  ن اربامیہ، سیدی  ن ایب دیبع، ہملس  ن اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفا

 رفامےت وہےئ انس ہک وج وکیئ ےریی ةسن فہ ابت ایبؿ رک  وج ںیم ےن ںیہن یہک، وت ا ے اچےئہ ہک اانپ اکھٹان آگ ںیم التش رک ۔

 یکم  ن اربامیہ، سیدی  ن ایب دیبع، ہملس  ن اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش رپ انتک انگہ ےہ وج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ وھجٹ وبےل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      111    حس

ہ، :  راوی ٨ًہ ٣و سی ابوًوا٧ لٰي  تٌا اهَّلل  ہزیزہ رضی  ابو  ، ح ٟ ابوػا  ، ین ؼ  ابوح

ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ َِزَة  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ أٟٕح  َػ ٔي  ٩ِ أَب ًَ یٕن  ٩ِ أَبٔي َحٔؼ ًَ ََة  ٧ َوا ًَ ُو  ٨ََا أَب ث ٢َ َحسَّ ا َٗ وَسی  ٨ََا ٣ُ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  

 ُ ٜٔ ا ب ٨َُو ِٜت ٔاِسیٔم َوَِل َت ِوا ب َّ٤ لَيَّ َتَش ًَ َذَب  َٛ َرتٔي َو٩ِ٣َ  و ١ُ فٔي ُػ ٤َثَّ یََت اَ٪ َِل  َل ِی اٟظَّ إٔ٪َّ  َٓ آنٔي  ِس َر َ٘ َٓ  ٔ ٨َا٦ ٤َ ِٟ ا نٔي فٔي  َرآ ًٔی َو٩ِ٣َ  ٨َِی



 

 

 ٔ ار ا٨َّٟ َسُظ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِ٘ ٣َ ِ أ وَّ ََب ٠َِيت َٓ ا  ّس ِّ٤ ٌَ َت ٣ُ 

 فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای وم یس اوبوعاہن، اوبنیصح، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع

 ےریا انؾ رھک ول، رگم ےریی تینک )وج اوبااقلمس ےہ( ہن روھک افر )نیقی رکول ہک( سج صخش ےن ےھجم وخاب ںیم داھکی وت انیقی اس ےن ےھجم

وت ا ے اچےئہ ہک اانپ اکھٹان آگ ںیم دھکی ایل اس ےئل ہک اطیشؿ ےریی وصرت ںیہن انباتکس افر وج صخش دمعا ےری  افرپ وھجٹ وبےل 

 التش رک ۔

 وم یس اوبوعاہن، اوبنیصح، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ملع یک ابوتں ےک ےنھکل اک ایبؿ

 ؿملع اک ایب :   ابب

 ملع یک ابوتں ےک ےنھکل اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      112    حس

ہ، :  راوی ، طٌيی، ابوجحیٔ ٍ، سٔیا٪، ٣ْطٖ ، وٛی  ٣ح٤س ب٩ سًل٦

ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ  ٕٖ ٩ِ ٣َُْطِّ ًَ َیاَ٪  ِٔ ُس  ٩ِ ًَ  ٍْ َا َوٛٔی بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ ًَل٦ َس ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث لٔيِّ  َحسَّ ٌَ ٔ ُت ٟ ٠ِ ُٗ ا٢َ  َٗ َة  َٔ ٔي ُجَحِی ٩ِ أَب ضَٔی  ًَ َر

ا فٔي َصذٔ  َرُج١ْ ٣ُِش٥ْٔ٠ أَِو ٣َ ُط  ٔلَی ًِ ُ ِض٥ْ أ َٓ اُب اهَّللٔ أَِو  ا٢َ َِل إِٔلَّ َٛٔت َٗ اْب  َٔت ٛ ٥ِ ُٛ ٨َِٔس ُط َص١ِ ً ٨ِ ًَ ٔي اهَّلل ُ ا ف ُت َو٣َ ٠ِ ُٗ  ٢َ ا َٗ ةٔ  َٔ ٔحی اٟؼَّ  ٔ ظ

 ١ُ ِ٘ ٌَ ِٟ ا  ٢َ ا َٗ ٔة  َٔ ٔحی اٟؼَّ  ٔ ظ ٕ َصٔذ َأَف َت١ُ ٣ُِش٥ْٔ٠ بٔک ِ٘ ٔ َوَِل ُي یر َٔس اِْل  َُ َا ک َٓ  َو

دمحم  ن السؾ، فعیک،  نایؿ، رطمػ، یبعش، اوبہفیحج، ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے درایتف ایک ہک آپ ےک 

ےہ ای فہ ھجمس ےہ، وج اکی رمد املسمؿ  اپس آرآؿ ےک العفہ افر وکیئ اتکب یھب ےہ؟ رضحت  یل رفامےن ےگل ںیہن، رگم ادا یک اتکب

؟ وک دی اجیت ےہ، ای فہ دنچ اسملئ ںیہ وج اس ہفیحص ںیم )ےھکل وہےئ( ںیہ، اوبہفیحج ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اہک اس ہفیحص ںیم ایک )اھکل( ےہ



 

 

 ا اجےئ ۔اہک ہک دتی افر دیقی ےک رتا رکےن ےک ااکحؾ افر )ہی ہک( وکیئ املسمؿ یسک اکرف ےک وعض ںیم ہن امر

 دمحم  ن السؾ، فعیک،  نایؿ، رطمػ، یبعش، اوبہفیحج، :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ملع یک ابوتں ےک ےنھکل اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      113    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، ہ ابوس٤٠  ، ، یحٌی  يبا٪ ، ط ین ٛ ز ، ٓـ١ ب٩   ابونٌی٥

ُزَ  ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ َة  ٤َ َس٠َ ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٌَی  َیِح  ٩ِ ًَ اُ٪  َطِيَب ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ یِٕن  َٛ زُ ١ُ ب٩ُِ  ـِ َٔ ِٟ ا ِی٥ٕ  ٌَ ُ ن ا أَبُو  ٨ََ ث ًّل َحسَّ ا َرُج ُو َت٠ َٗ َة  ًَ َا ز َِزَة أَ٪َّ ُخ  ٩ِ٣ٔ ی

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َٔک  بَٔر بَٔذٟ أُِخ َٓ َت٠ُوُظ  َٗ ُض٥ِ  ٨ِ تٔی١ٕ ٣ٔ َ٘ ٔ َة ب َّٜ ِتٔح ٣َ َٓ ا٦َ  ًَ ِیٕث  َٟ َىٔی  ا٢َ إٔ٪َّ ب َ٘ َٓ َب  َدَل َٓ َتطُ  اح٠َٔ َٛٔب َر ََفَ  ٥َ

و ُ٠ ٌَ ْسَواِج َّ٤ ٢َ ٣َُح ا َٗ ی١َ  ٔٔ ِٟ ا ِت١َ أَِو  َ٘ ِٟ ا َة  َّٜ٩ِ ٣َ ًَ َبَص  ٢ُ اهَّلَل َح و ُ٘ ُُظ َي َیِر ی١َ َوُ ٔٔ ِٟ ا ِت١َ أَِو  َ٘ ِٟ ا ِب٥ٕ  ٌَ ُ ُو ن ا٢َ أَب َٗ ا  َذ َٛ کِّ  اٟظَّ لَي  ًَ ُظ 

 َ ْٔل ٔي َوَِل َتح١َّٔ  ِبل َٗ ْٔلََحٕس  ٥ِ َتٔح١َّ  َٟ ا  ََّض ٧ٔ ُوَ٪ أََِل َوإ ٤ُِؤ٨٣ٔ ِٟ ا ٢ُ اهَّللٔ َو َرُسو ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ َم  َس٠َّ ی١َ َو ٔٔ ِٟ ٔ ا ِت ل ا َح٠َّ ََّض ٧ٔ ی أََِل َوإ سٔ ٌِ ّة َحٕس َب ًَ ا ي َس

 ٔ اٗ ُم َس َ٘ َت ا َوَِل ت٠ُِ َطَحزَُص ُس  ـَ ٌِ ا َوَِل ُي َض ُٛ ِو َي َط َتل یُِد ا٦ْ َِل  ٔ َِحَ ظ ًٔی صَٔذ ًَ ا ا َس ََّض ٧ٔ ٕر أََِل َوإ ا ٧ََض ُضَو ٩ِ٣ٔ  َٓ ت١َٔ  ُٗ  ٩ِ٤َ َٓ ٨ِٔظٕس  ا إِٔلَّ ٤ُٟٔ ُتَض َل

ا اَز أَص١ُِ  َ٘ ا أَِ٪ ُي ١َ َوإ٣َّٔ َ٘ ٌِ ا أَِ٪ ُي ی٩ِٔ إ٣َّٔ َز َو ا٨َّٟ  ٔ یِر ا٢َ بَٔد َ٘ َٓ اهَّللٔ  و٢َ  َرُس َا  ٔي ی ُتِب ل ِٛ ٢َ ا ا َ٘ َٓ َی٩ٔ٤َ  ِٟ ا َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  َئ  ا َح َٓ تٔی١ٔ  َ٘ ِٟ

 ٔ وت ٠ُطُ فٔي بُُی ٌَ ٧َِح َّا  إ٧ٔ َٓ  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو ٔذِْٔخَ یَا َر ِْل ِٕع إِٔلَّ ا ی ُْقَ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلٕ٪  ُٓ ْٔلَبٔي  ا  ُو ُب ت ِٛ ٔيی  ا َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٧َٔا  ُور ب ُٗ اهَّللُ ٨َا َو َّي  َػل

ٔذِْٔخَ  ِْل ٔذِْٔخَ إِٔلَّ ا اِْل ٥َ إِٔلَّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

اوبمیعن، لضف  ن دنیک، ابیشؿ، ییحی ، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک )ہلیبق( زخاہع ےک ولوگں ےن )ہلیبق( 

، ےسج ینب ثیل ےن لتق ایک اھت، امرا ڈاال، اس یک ربخ یبن یلص اہلل ینب ثیل ےک اکی رمد وک حتف ہکم ےک اسؽ ںیم اےنپ لوتقؽ ےک وعض ںیم

)اوبدبع  ہیلع فآہل فملس وک یک یئگ، وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ وساری رپ ڑچھ ےئگ افر رفامای اہلل ےن ہکم  ے لیف ای لتق وک رفک ایل

ای )لتق اک  ظف ےتہک ںیہ( رگم اؿ ےک وسابس ولگ لیف ےتہک ںیہ، لتق اک  ظف اہلل ےن اہک ہک( اوبمیعن ےن اہک ہک ییحی کش رکےت ںیہ )افر( 



 

 

 ںیہن ےتہک، اےنپ روسؽ افر املسمونں وک اؿ رپ اغبل رکدای آاگہ روہ، ہکم ںیم اتقؽ رکان ہن ھجم  ے ےلہپ یسک ےک ےئل الحؽ وہا ےہ افر ہن

ےصح ےئلیک الحؽ ایک ایگ اھت، آاگہ روہ، فہ اس فتق رحاؾ  ےری  دعب یسک ےک ےئل الحؽ وہاگ، ےری  ےئل یھب رصػ دؿ ےک وھتڑ 

ےہ، اس اک اکاٹن ہن وتڑا اجےئ، افر اس اک درتخ ہن اکاٹ اجےئ افر اس یک رگی وہیئ زیچ رصػ فیہ صخش ااھٹےئ سج اک دصقم ہی وہ ہک فہ 

ر ےہ ہک اؿ )ذلی یک( دف وصروتں ںیم  ے اکی اس اک االعؿ رک ےک امکل کت اچنہپےئ اگ افر سج اک وکیئ )زعسی( لتق ایک اجےئ وت فہ اتخم

وصرت رپ لمع رک ، ای دتی ےل ےل، ای اصقص ےل ےل، اےنت ںیم اکی صخش الہ نمی  ے آایگ افر اس ےن اہک ای روسؽ اہلل ہی 

 اذرخ ےک وسا )اسملئ( ےری  ےئل ھکل دےئجی، آپ ےن رفامای ہک اوبالفں ےک ےئل ھکل دف، آرشی ےک اکی صخش ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل

)افر زیچفں ےک اکےنٹ یک اممتعن رفامےیئ افر اذرخ یک اممتعن ہن رفامےیئ( اس ےئل ہک مہ اس وک اےنپ رھگفں ںیم افر ربقفں ںیم 

 اامعتسؽ رکےت ںیہ، وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )تاں( اذرخ ےک وسا، اذرخ ےک وسا )اذرخ ےک وسا افر اایش ےک اک ےنٹ یک

 اممتعن ےہ( ۔

 اوبمیعن، لضف  ن دنیک، ابیشؿ، ییحی ، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ملع یک ابوتں ےک ےنھکل اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      114    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ہ،  ٨٣ب ہ٤ا٦ ب٩   ، ہ ٨٣ب ہب ب٩  ٤ًز و، و  ، ، سٔیا ٪ اهَّلل  ًبس  ًلي ب٩ 

ٔي َوصُِب ب٩ُِ  بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ ْزو  ٤ِ ًَ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث ُت أَبَا  َحسَّ ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ  ٔ ٩ِ أَخٔیط ًَ  ٕ ط ٨َبِّ ٣ُ

ِّی إِٔلَّ  ى ُط ٣ٔ ٨ِ ًَ ا  یّث ثََر َحٔس ِٛ َ ٥َ أََحْس أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َِػَحأب  ا ٩ِ٣ٔ أ ٢ُ ٣َ و ُ٘ َِزَة َي ی َُز زٕو ص ٤ِ ًَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ َاَ٪ ٩ِ٣ٔ  ا ک ٣َ 

ُب  ُت ِٛ َ ُب َوَِل أ َُِٜت َاَ٪ ی َُّط ک ٧ٔ إ َِزةَ  َٓ ی ٔي صَُز ٩ِ أَب ًَ  ٕ ا٦ َّ٤ ٩ِ َص ًَ ٤َْز  ٌِ ُط ٣َ ٌَ اَب  َت

 ےک  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، رمع ف، فبہ  ن ہبنم، امہؾ  ن ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس



 

 

 ںیہن رکات، ھجم ںیم افر دبعاہلل ںیم ہی رفؼ ےہ ہک فہ ااحصب ںیم دبعاہلل  ن رمعف ےک العفہ ھجم  ے زایدہ وکیئ صخش دحثی یک رفاتی

 وضحر یک دح ںیثی ھکل ایل رکےت ےھت افر ںیم زابین اید رکات اھت۔

  یل  ن دبعاہلل ،  نای ؿ، رمع ف، فبہ  ن ہبنم، امہؾ  ن ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ملع یک ابوتں ےک ےنھکل اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      115    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩   ، اهَّلل  ًبس اهَّلل ب٩  ًبیس   ، اب٩ طہا ب ص،  ، یو٧ ب ہ اب٩ و  ،  یحٌی ب٩ س٠امی٪

٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ َضإب  اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ُُص  یُو٧ نٔي  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ اب٩ُِ َوصِٕب  َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٪َ ُس٠َامِیَ ٌَی ب٩ُِ  َیِح ٨ََا  ث اب٩ِٔ َحسَّ  ٩ِ ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ اهَّللٔ ب٩ِٔ 

 ٢َ ا َٗ ُط  ٌُ ٥َ َوَج َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ٔا٨َّٟ َتسَّ ب ِط ا ا َّ٤ َٟ  ٢َ ا َٗ ٕض  ا بَّ ا٢َ  ًَ َٗ ُظ  َس ٌِ وا َب  ٠ ـٔ َت ا َِل  ابّ ٥ُِٜ َٛٔت ِب َل ُت ِٛ َ إب أ َت ٜٔ ٔ ٔي ب ون ائُِت

 ُٔ اِخَت٠َ َٓ ا  اهَّللٔ َحِشب٨َُ اُب  َٔت َا ٛ ٧ ٨َِٔس ٍُ َوً َوَج ِٟ ا َبطُ  ٥َ ٠ََُ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُ إٔ٪َّ  ز ٤َ ِّی َوَِل ًُ ى ًَ ا  و٣ُو ُٗ ا٢َ  َٗ ُم  َِ ا٠َّٟ ثَُر  َٛ ا َو و

٨ِبَ  و٢ٔ اهَّللَٔی ُس َیَِن َر ٢َ ب ٔیَّةٔ ٣َا َحا ز زَّ اٟ ک١َُّ  ََّة  زٔی زَّ اٟ ٢ُ إٔ٪َّ  و ُ٘ إض َي بَّ ًَ اب٩ُِ  َد  َْخَ َٓ  َُ اُز ٨ََّ اٟت ی  ٨ِٔسٔ َیَِن غٔي ً ٥َ َوب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  

 ٔ ابٔط َٔت ٛ 

یض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک  ب یبن یلص ییحی  ن امیلسؿ، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہش ب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل ، ا ن سابس ر

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمض ںیم دشت وہیئگ وت آپ ےن رفامای ہک ےری  اپس ےنھکل یک زیچںی الؤ، اتہک ںیم اہمتر  ےئل اکی ونہتش 

اغبل ےہ افر امہر  اپس اہلل اعتیل  ھکل دفں ہک اس ےک دعب رھپ مت رمگاہ ہن وہ ےگ، رمع ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رمض

یک اتکب ےہ، فہ ںیمہ اکیف ےہ، رھپ احصہب ےن االتخػ ایک، اہیں کت ہک وشر تہب وہ ایگ وت آپ ےن رفامای ہک ےری  اپس  ے اھٹ اجؤ 

 ےتہک وہےئ ابرہ افر ےری  اپس ںیہمت ڑگھجا ںیہن رکان اچےئہ، اہیں کت ایبؿ رک ےک ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اینپ ہگج  ے ہی

 آےئگ ہک ےب کش تبیصم ےہ افر ڑبی )تخس( تبیصم، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رحتری ےک درایمؿ ہی زیچ احلئ وہ یئگ۔



 

 

 ییحی  ن امیلسؿ، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہش ب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل ، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...رات وک ملع افر تحیصن رکےن اک ایبؿ

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 رات وک ملع افر تحیصن رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      116    حس

٤ٌ٣ز، زہ :  راوی ہ،  ٨ًہاػس ٗہ، اب٩ ًي٨ی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ہ  ا٦ س٤٠  ، ی ہز ، ز ٤ًزو، یحٌی ب٩ سٌیس  ، ، ح ا٦ س٤٠ہ  ، ہ٨س  ، ی  ز

زٕو  ٤ِ ًَ ٤ََة ح َو َس٠َ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ ٨ِٕٔس  ٩ِ ص ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ  ٕ ز ٤َ ٌِ ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٨َ اب٩ُِ ًَُيِي َا  بََر٧ ُة أَِخ َٗ َػَس ا  ٨ََ ث ز صِزٔیِّ َحسَّ اٟ  ٩ِ ًَ یٕس  ٌٔ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس َو

 ٕ َزأة ا٣ِ  ٩ِ اَ٪ اهَّللٔ ًَ ِبَح ٢َ ُس ا َ٘ َٓ ِی٠َٕة  َٟ اَت  ٥َ َذ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َى  َ٘ ِستَِی ِت ا َٟ ا َٗ ٤ََة  َس٠َ ٩ِ أ٦ُِّ  َة ٩ِ٣ٔ  ًَ ِی٠َ ا٠َّٟ ِز٢َٔ  ٧ُ َذا أ ٣َا

 ٔ ٕة ف ٔسَی َا ک بَّ  ََفُ  ٔ ز ُحَح ِٟ ا أت  َٔب اح َػَو ا  ُٔوو ٘ َائ٩ٔٔ أَِي َدز ِٟ ا تَٔح ٩ِ٣ٔ  ُٓ َذا  ََٔن َو٣َا ٔٔ ِٟ ٔ ا ة اِْلْٔخَ ٔي  ٕة ف َی رٔ ا ًَ ا  ٧َِی اٟس   ي 

 دصہق، ا ن ہینیع، رمعم، زرہی، دنہ، اؾ ہملس، ح، رمعف، ییحی  ن دیعس، زرہی، اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ہک رات وک یبن یلص

ےئگ ںیہ افر سک دقر زخاےن وھکےل  اہلل ہیلع فآہل فملس دیبار وہےئ وت آپ ےن رفامای ہک احبسؿ اہلل! آج رات سک دقر ےنتف انزؽ ےئک

ےئگ ںیہ )ولوگ!( اؿ رجحہ فاویلں وک اگج دف )ہک ھچک سابدت رکںی( ویکہکن تہب یس داین ںیم ڑپک  ےننہپ فایل ایسی ںیہ، وج آرخت ںیم 

 ربہنہ وہں یگ۔

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع دص ہق، ا ن ہینیع، رمعم، زرہی، دنہ، اؾ ہملس، ح، رمعف، ییحی  ن دیعس، زرہی، اؾ ہملس :  رافی

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

  

 ...رات وک یملع وگتفگ اک ایبؿ



 

 

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 رات وک یملع وگتفگ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      117    حس

ہ، ًبساهَّلل  :  راوی ابي حت٤ ٣شاَف اب٩ طہاب، سا٥ٟ و ابوبَک ب٩ س٠امی٪ ب٩   ٩ اٟزح٩٤ ب٩ خاٟسب ث، ًبس ر، ٟی ًٔی سٌیس ب٩ 

٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز   ب٩ 

 ًَ َٔفٕ  ا أٟٔس ب٩ِٔ ٣َُش ٩ٔ٤َ ب٩ُِ َخ اٟزَِّح ِبُس  ًَ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ُث  ِی ا٠َّٟ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ یِر َٔ یُس ب٩ُِ ًُ ٌٔ ا َس ٨ََ ث ا٥ٕٟٔ ٩ِ َحسَّ َس  ٩ِ ًَ ٔطَضإب  اب٩ِٔ 

 ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا  ی٨َ٠َ َػ٠َّ  ٢َ ا َٗ َز  ٤َُ اهَّللٔ ب٩َِ ً ِبَس  ًَ َة أَ٪َّ  ٤َ ٔي َحِث َ٪ ب٩ِٔ أَب ُس٠َامِیَ ََِکٔ ب٩ِٔ  ٔي ب َب اتٔطٔ َوأ ٔي آْٔخٔ َحَی َئ ف ا َظ ٌٔ ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  

یِ  َٟ َیَِت٥ُِٜ  ََرأ ا٢َ أ َ٘ َٓ ا٦َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ا  َّ٤ ٠َ َِرٔق أََحْس َٓ اِْل  ٔ ِضز َي َه ل ًَ َُو  ٩ِ ص َّ٤ ي ٣ٔ َِبَق َضا َِل ی ٨َٕة ٨ِ٣ٔ َس َٔة  ائ َرأَِض ٣ٔ إٔ٪َّ  َٓ  ٔ ظ ٥ُِٜ صَٔذ  ٠ََت

مۃ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل 

 

حی
 ر ، ثیل، دبعارلنمح  ن اخدل ن اسمرف ا ن اہشب، اسمل ف اوبرکب  ن امیلسؿ  ن ایب 

عفب

دیعس  ن 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی )رمہبت( اینپ آرخ رمع ںیم اشعء یک امنز ڑپاھیئ رھپ  ب السؾ ریھپ ےکچ وت ڑھک  وہ ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص 

 ےئگ افر رفامای دوت و! آج یک رات  ے وس ربس ےک آرخ کت وکیئ صخش وج زنیم رپ ےہ، زدنہ ہن رےہ اگ۔

 ر ، ثیل، دبعارلنمح  ن اخدل ن اسمرف ا ن اہش :  رافی
عفب

مۃ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل دیعس  ن 

 

حی
ب، اسمل ف اوبرکب  ن امیلسؿ  ن ایب 

 اعتٰیل ہنع

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 رات وک یملع وگتفگ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      118    حس

ٟہ  :  راوی اپىی خا ب  ک ط ای ٣یں  ٛہ  ہیں  ٨ًہ ٛہتے  لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  ر،  ی ، سٌیس ب٩ جب ٥ٜ ہ, ح ، طٌب ز٦ آ



 

 

ہ ب٨ت حارث  ٣ی٤و٧

ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ یِر َب یَس ب٩َِ ُج ٌٔ ُت َس ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ  ٥َُٜ َح ِٟ ا ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث ٢َ َحسَّ ا َٗ آَز٦ُ  ا  ٨ََ ث ًٔی َحسَّ َٟ ا ٔت َخ ٢َ بٔت  فٔي بَِی ا َٗ ٕض 

طٔ  ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َاَ٪  ک ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔد  رٔٔث َزِو ا َح ِٟ ا ٔت  ٨ِٔ ََة ب و٧ ٤ُ ٔيی  ٣َِی َّ٨ اٟ َّي  َؼل َٓ ا  َٔض ِی٠َت َٟ ٔي  ا ف ٨َِٔسَص ً ٥َ َس٠َّ َو

َظ  ٌٔ ِٟ ا  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل ٥ُ أَِو ک٠َ ٠َیِّ ُِ ِٟ ا َا٦َ  ا٢َ ٧ َٗ ا٦َ ث٥َُّ  َٗ ٧َا٦َ ث٥َُّ  إت ث٥َُّ  ٌَ َٛ َر  ٍَ َ َِرب َّي أ َؼل َٓ  ٔ زٟٔٔط ٔلَي ٨ِ٣َ اَئ إ ٤َّة اَئ ث٥َُّ َج

یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر َّي  َػل إت ث٥َُّ  ٌَ َٛ َر َص  َّي َخ٤ِ َؼل َٓ  ٔ ٔط ٨ ی٤َٔي  ٩ِ ًَ ىٔی  ٠َ ٌَ َح َٓ  ٔ ٔظ ار ٩ِ َيَش ًَ ٤ُِت  ُ٘ َٓ ا٦َ  َٗ َضا ث٥َُّ  بُٔض ُت ُتِظ ٌِ ٔ ٤ َّی َس ً َا٦َ َح ٧  ث٥َُّ 

 ٔ ًَلة اٟؼَّ َي  ٔل َد إ َلطُ ث٥َُّ َْخَ ٔلی ُط أَِو َخ َل ٔلی َُ 

 آدؾ، ہبعش, مکح، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم اکی بش اینپ اخہل ومیمہن تنب احرث زفہج یبن یلص اہلل

 ہیلع فآہل فملس )اس دؿ( اؿ یک بش ںیم ایہن ےک تاں ےھت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہیلع فآہل فملس ےک رھگ ںیم وسای افر یبن یلص اہلل

رتا،  ےن اشعء یک امنز )دجسم ںیم( ڑپیھ رھپ اےنپ رھگ ںیم آےئ افر اچر رںیتعک ڑپھ رک وس ےئگ، رھپ دیبار وہےئ افر رفامای ہک وھچاٹ ڑلاک وس

ےنھ ڑھک  وہ ےئگ افر ںیم )فوض رک ےک( آپ ےک ابںیئ اجبن ڑھکا وہ ایگ وت آپ ےن ےھجم اینپ ای ایس یک لثم وکیئ  ظف رفامای, رھپ امنز ڑپ

داینہ اجبن رکایل افر اپچن رںیتعک ڑپںیھ , اس ےک دعب دف رںیتعک )تنس رجف( ڑپںیھ , رھپ وسےئگ، اہیں کت ہک آپ ےک اسسن یک 

 ۔آفاز ںیم ےن ینس رھپ آپ امنز )رجف( ےک ےئل دجسم رشتفی ےل ےئگ

 آدؾ، ہبعش, مکح، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم اکی بش اینپ اخہل ومیمہن تنب احرث :  رافی

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

  

 ...ملع یک ابوتں وک اید رکےن اک ایبؿ

 اک ایبؿملع  :   ابب

 ملع یک ابوتں وک اید رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      119    حس



 

 

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، ارعد  ، اب٩ طہاب ک،  ٣اٟ  ، اهَّلل  ًبس ٌٟزیز ب٩  ا  ًبس

 ٔ اٟ َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث وَ٪ َحسَّ وُٟ ُ٘ َض َي ا ا٨َّٟ ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ َِزَة  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔد  اِْلرَِعَ  ٩ِ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ْک 

 ُ٤ ی٩َ یَُِٜت ٔذ َّٟ ا ُو إٔ٪َّ  َِت٠ ا ث٥َُّ ی یّث ُِت َحٔس ث أب اهَّللٔ ٣َا َحسَّ ٔي َٛٔت أ٪ ف یََت آ ِوَِل  َٟ َِزَة َو ی َُز ُو ص ثََر أَب ِٛ َ ٨َأت أ بَيِّ ِٟ ا ا ٩ِ٣ٔ  ٨َ ِٟ َ ِز ٧َ ا أ ی  وَ٪ ٣َ ُضَس ِٟ ا َو

ا ٚٔ َوإٔ٪َّ إِٔخَو َوا ِْلَِس ٔا ُٙ ب ِٔ اٟؼَّ ُض٥ِ  ُ٠ َِ َاَ٪ َيِظ ک ٔی٩َ  ز أج َض ٤ُ ِٟ ا ٨ََ٧ا ٩ِ٣ٔ  َوا حٔی٥ُ إٔ٪َّ إِٔخ زَّ اٟ  ٔ ِؤٟط َٗ َي  ٔل ُض٥ِ إ ُ٠ َِ کَاَ٪ َيِظ رٔ  َِنَؼا ِْل ٨ََا ٩ِ٣ٔ ا ٧

 ٢َ و َرُس ز٦َُ  َی٠ِ َاَ٪  ک َِزَة  ی َُز َا ص ٔض٥ِٔ َوإٔ٪َّ أَب اٟ ٔي أ٣ََِو ١ُ٤َ ف ٌَ ِٟ ُى  ا َٔ َیِح وَ٪ َو یَِحرُضُ ا َِل  رُضُ ٣َ یَِح ٔ َو ٔط ٨ َِل ٍٔ ب ٥َ بٔٔظَب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ 

وَ٪  ُو َٔ َیِح ا َِل  ٣َ 

دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، امکل، ا ن اہشب، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اہک رکےت ےھت ہک ولگ ےتہک ںیہ ہک اوبرہریہ ےن تہب 

ںیک ںیہ ارگ اتکب اہلل ںیم ہی دف آںیتی ہن وہ ںیت وت ںیم اکی دحثی یھب ایبؿ ہن رکات، رھپ اوبرہریہ ےن ہی آایت ڑپںیھ  دح ںیثی ایبؿ

ی(  ے آرخ ارلمیح کت، ہی ارمینیقی ےہ ہک امہر  اہمرجنی ُھدذَ
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َ
ں ںیم اھبںویں وک ابزارف )ِإّؿَ اّل

رخدی ف رففتخ رکےن اک لغش راتہ اھت افر امہر  ااصنر ابروں ںیم ےگل رےتہ ےھت افر اوبرہریہ اانپ ٹیپ رھب ےک روسؽ اہلل یک ادتم 

 ںیم راتہ افر اےسی افاقت ںیم احرض راتہ اھت ہک ولگ احرض ہن وہےت ےھت افر فہ ابںیت اید رک اتیل اھت، وج فہ ولگ اید ہن رکےت ےھت۔

 دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، امکل، ا ن اہشب، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ملع یک ابوتں وک اید رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      120    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ی،  ر ٣٘ب ، سٌیس  ب ذئ بي  ا ر ب٩  زی٨ا ہی٥ ب٩  ابزا ٣ح٤س ب٩  بي بَک،  ا اح٤سب٩   ، ب ؼٌ  ابو ٣

٩ِ اب٩ِٔ  ًَ إر  ٔی٨َ ز اصٔی٥َ ب٩ِٔ  َِز ُس ب٩ُِ إٔب َّ٤ ا ٣َُح ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ٌَ ٕ أَبُو ٣ُِؼ ٔي بََِک ٤َُس ب٩ُِ أَب ا أَِح ٨ََ ث ٩ِ  َحسَّ ًَ ٔیِّ  بُر ِ٘ ٤َ ِٟ ا یٕس  ٌٔ ٩ِ َس ًَ ذٔئِٕب  َبٔي  أ



 

 

ََک  ائ َٔز ِم ر ابُِش ا٢َ  َٗ ُظ  َِنَشا ا أ ٔیّر ث َٛ ا  َک َحٔسیّث ٨ِ ٣ٔ ٍُ ٤َ يي أَِس ٔن ٢َ اهَّللٔ إ َرُسو یَا  ٠ُِت  ُٗ ا٢َ  َٗ یَِزَة  َُز َبٔي ص ِلُتطُ أ َبَش ٔ ث٥َُّ  َٓ ِط ی َٖ بَٔیَس َز َِ َٓ

َطیِ  ُت  َنٔشی ٤َا  َٓ ُتطُ  ٤ِ ٤َ ـَ َٓ ُط  ُؿ٤َّ  ٢َ ا َٗ َٖ َز َِ َٓ  ٢َ ا َٗ ا َو  َٔضَذ یِٕک ب َس ُٓ ٔي  اب٩ُِ أَب ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ رٔ  ٨ِٔذ ٤ُ ِٟ ا َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔب ث٨ََ ُس َحسَّ ٌِ ّئا َب

 ٔ ط ٔ ٓٔی ظ  بَٔیٔس

ای  ادمح ن ایب رکباوب بعصم، دمحم  ن اربامیہ  ن دانیر  ن ایب ذبئ، دیعس ربقمی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اہک

روسؽ اہلل ںیم آپ  ے تہب  ے دح ںیثی اتنس وہں، رگم اںیہن وھبؽ اجات وہں، آپ ےن رفامای اینپ اچدر الیھپؤ،انچہچن ںیم ےن اچدر 

ںیم الیھپیئ، وت آپ ےن اےنپ دفونں تاوھتں  ے ولچ انبای )افر اس اچدر ںیم ڈاؽ دای( رھپ رفامای ہک اس اچدر وک اےنپ افرپ ٹیپل ول،انچہچن 

 ایل، رھپ اس ےک دعب ںیم ھچک ںیہن وھبال، مہ  ے اربامیہ  ن ذنمر ےن اس دحثی وک وباہطس ا ن ایب وککی رفاتی ایک افر اہک ےن ٹیپل

 ہک اےنپ تا ھ  ے اکی ولچ اس ںیم ڈاؽ دای۔

 اعتٰیل ہنع اوب بعصم، ادمح ن ایب رکب، دمحم  ن اربامیہ  ن دانیر  ن ایب ذبئ، دیعس ربقمی، اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ملع یک ابوتں وک اید رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      121    حس

ا٤ٟحیس( :  راوی ٨ًہ اس٤ٌی١، بزازر اس٤ٌی١ )ًبس لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ی،  ر ٣٘ب ابوسٌیس   ، ب بي ذئ ا  اب٩ 

ا٢َ  َٗ َِزَة  ی َُز ٩ِ أَبٔي ص ًَ ٔیِّ  بُر ِ٘ ٤َ ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ِٕب  ذٔئ اب٩ِٔ أَبٔي   ٩ِ ًَ َىٔی أَخٔي  ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ٨ََا إ ث َّي َحسَّ َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ ُسو ِوُت ٩ِ٣ٔ َر ٔٔ  َح

َئ  ا ًَ ٔ ٥َ و َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ٔ  اهَّللُ  اهَّلل ِبٔس ًَ ٢َ أبَُُو  ا َٗ و٦ُ  ٌُ ب٠ُِ ِٟ ا ا  ٍَ صََذ ٔل ُٗ ُط  ٠َِو بََثِثُت َٓ اِْلَْخُ  ا  ُتطُ َوأ٣ََّ َبَثِث َٓ ٤َُا  ا أََحُسص أ٣ََّ َٓ و٦ُ ی٩ِٔ  ٌُ ب٠ُِ ِٟ ا

 ٔ ا٦ ٌَ لَّ اٟ ِٔی  ز  ٣َِح

 ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص الیعمس، ربادر اامسلیع )دبعادیجمل( ا ن ایب ذبئ، اوبدیعس ربقمی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دف رظػ )ملع ےک( اید رکےئل ںیہ،انچہچن اؿ ںیم  ے اکی وک وت ںیم ےن اظرہ رکدای، افر دفےر  وک ارگ اظرہ 



 

 

ووؾ اھکےن یک رگ ےہ۔
ت لع
ووؾ اکٹ ڈایل اجےئ، اوبدبع اہلل ےتہک ںیہ ہک 

ت لع
 رکفں وت ہی 

 دبعادیجمل( ا ن ایب ذبئ، اوبدیعس ربقمی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعالیعمس، ربادر الیعمس ) :  رافی

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

  

 ...املعء یک ابںیت ےننس ےک ےئل اخومش رےنہ اک ایبؿ

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ش رےنہ اک ایبؿاملعء یک ابںیت ےننس ےک ےئل اخوم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      122    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ، جزیز  ہ ً ابوزً  ، رَ ٣س ًلي،   ، ہ ، طٌب  ححاد

٩ِ جَ  ًَ َة  ًَ ًِ ٔي ُز ٩ِ أَب ًَ  َٕ رٔ ٔي  ب٩ُِ ٣ُِس ل ًَ نٔي  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ُة  َب ٌِ ُط ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْد  ا ا َححَّ ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ َس٠َّ طٔ َو ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٕ أَ٪َّ  ز ٔی ز

ٕف  ٌِ اَب َب َٗ رٔ  ٥ُِٜ ـُ ٌِ ُب َب رِضٔ ّرا َي ا َّٔ ُٛ ی  ٔس ٌِ ا َب و ٌُ زِٔج ٢َ َِل َت ا َ٘ َٓ َض  ا َّ٨ اٟ ِت  ٨َِٔؼ ِست ا  َٔ َزا َو ِٟ ا ةٔ  ُط فٔي َححَّ َٟ 

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ  ے ہتجح اولداع  اجحج، ہبعش،  یل، دمرک، اوبزرہع، رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ

ںیم رفامای ہک مت ولوگں وک پچ رکا دف، دعب اس ےک آپ ےن رفامای ہک )ا  ولوگ( مت ےری  دعب اکرف ہن وہ اجان ہک مت ںیم  ے اکی 

 دفےر  یک رگدؿ زدین رکےن ےگل۔

 ٰیل ہنعاجحج، ہبعش،  یل، دمرک، اوبزرہع، رجری ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 ... ب یسک اعمل  ے وپاھچ اجےئ ہک امتؾ ولوگں ںیم زایدہ اجےنن فاال وکؿ ےہ وت اس ےک ےئل



 

 

 ملع اک ایبؿ :   ابب

  فاال وکؿ ےہ وت اس ےک ےئل ہی بحتسم ےہ ہک اہلل اعتیل یک رطػ اس ےک ملع وک وحاہل رک د  ب یسک اعمل  ے وپاھچ اجےئ ہک امتؾ ولوگں ںیم زایدہ اجےنن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      123    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ر  ی ٤ًزو، سٌیس ب٩ جب  ، ٔیا٪ ، س ی ش٨س ٣ح٤س اٟ اهَّلل ب٩   ًبس 

ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٠ِ  َحسَّ ُٗ  ٢َ ا َٗ  ٕ یِر َب یُس ب٩ُِ ُج ٌٔ َس نٔي  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ْزو  ٤ِ ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ی   ٨ٔس ٤ِِش اٟ ٕس  ُت ٣َُح٤َّ

آَْخُ  ا صَُو ٣ُوَسی  ٤ََّ ٧ٔ ائٔی١َ إ َ َِ ٔ َىٔی إ َص ب٤ُٔوَسی ب ِی َٟ وَسی  ز٥ًُُِ أَ٪َّ ٣ُ َی ٔيَّ  َال َبک ِٟ ا ا  ّٓ َِو ٧ إض إٔ٪َّ  بَّ ًَ ا  ِٔلب٩ِٔ  ث٨ََ ُسو  اهَّللٔ َحسَّ ًَ َذَب  َٛ  ٢َ ا َ٘ َٓ

 َ َِ ٔ َىٔی إ ا فٔي ب ٔليّب ٔيی  َخ َّ٨ اٟ وَسی  ا٦َ ٣ُ َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٕب  ٌِ َٛ ُبَي  ب٩ُِ  ٥ُ٠َ أ ًِ َ أض أ ا٨َّٟ َی   ئ١َٔ أ ُش َٓ ائٔی١َ 

ََّو  ز ًَ  ُ اهَّلل َتَب  ٌَ َٓ  ٥ُ٠َ ًِ َ ٧ََا أ ا٢َ أ َ٘ َبرِِحَ َٓ ِٟ ا  ٍٔ ٤َ ٤َِٔح زٔی ب َٔبا ِبّسا ٩ِ٣ٔ ً ًَ ٔ أَ٪َّ  ِیط َٟ ٔ ُ إ اهَّلل أَِووَي  َٓ  ٔ ِیط َٟ ٔ ٥َ٠ِ إ ٌٔ ِٟ ا زُزَّ  َی  ٥ِ َٟ  ِ ٔ إٔذ ٠َِیط ًَ ی٩ِٔ صَُو َج١َّ 

َو ث٥ََّ  ُض َٓ ِسَتطُ  َ٘ َٓ ا  إَٔذ َٓ َِت١ٕ  ٔي ٣ٜٔ ُوّتا ف ١ِٔ٤ ح اِح طُ  َٟ ٘ٔی١َ  َٓ  ٔ َٕ بٔط ِی َٛ َربِّ َو َا  ٢َ ی ا َٗ ٨َِک  ٥ُ٠َ ٣ٔ ًِ َ ٍَ أ َط ُو ُظ ی َتا َٔ ٔ طُ ب ٌَ ٣َ َٙ َِل٠َ ٧ َٙ َوا ٧َِل٠َ ا َٓ

وُت ٣ٔ  ُح ِٟ ا ِنَش١َّ  ا َٓ َا٣َا  ا َو٧ ُض٤َ ُؤَس ا ُر ٌَ َؿ ٔ َو ة ِْخَ اٟؼَّ ٨َِٔس  ٧َا ً کَا َّی  ً َِت١ٕ َح ٔي ٣ٜٔ ا ف ُوّت ًَل ح ُوٕ٪ َوَح٤َ ٧ َذ ب٩ِٔ  َد اتَّ َٓ ٤َِٜٔت١ٔ  ِٟ ا  ٩ِ

تَ  َٓ وَسی َو کَاَ٪ ٤ُٟٔ بّا َو َ ََ َبرِِحٔ  ِٟ ا ٔي  ُط ف ٨َٔا َسبٔی٠َ آت ُظ  َتا َٔ ٔ وَسی ٟ ٢َ ٣ُ ا َٗ َبَح  ا أَِػ َّ٤٠َ َٓ ا  ِو٣َُض٤َ َی ٔض٤َٔا َو ِی٠َت َٟ َة  ٘ٔیَّ ا َب َ٘ ٧َِل٠َ ا َٓ ّبا  َح ًَ ُظ  ا

َاَ٪  ٤َک ِٟ ا اَوَز  َّی َج ٔب َحً َؼ َّ٨ اٟ ا ٩ِ٣ٔ  وَسی ٣َشًّ َیحِٔس ٣ُ  ٥ِ َٟ ا َو َنَؼّب َا َصَذا  ٧ ٨َا ٩ِ٣ٔ َسََفٔ ٘ٔي َٟ ِس  َ٘ َٟ ٨ََا  ائ ٔ ََُس ٔط َز ب ٔذی أ٣ُٔ َّٟ طُ ا َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ

ِرَتسَّ  ا َٓ غٔي  ا ٧َِب َّ٨ ُٛ ا  َذَٟٔک ٣َ وَسی  ٢َ ٣ُ ا َٗ وَت  ُح ِٟ ا َنٔشیُت  يي  ٔن إ َٓ  ٔ ة ِْخَ اٟؼَّ َي  ٔل ا إ ی٨َِ ِ أََو َِت إٔذ ََرأَی اُظ أ َت ا َٓ َّ٤ ٠َ َٓ ا  َؼّؼ َٗ ا  َارٔص٤َٔ آث لَي  ًَ ا 

ي طَّ ا٢َ َتَش َٗ ِوٕب أَِو  ي بَٔث طًّ َرُج١ْ ٣َُش َٔذا  ٔ إ ة ِْخَ اٟؼَّ َي  ٔل َضَیا إ َِت ا٢َ  ا٧ َ٘ َٓ ًَل٦ُ  اٟشَّ ٔؿَک  َّي بٔأَِر َدرٔضُ َوأَن ِٟ ا  ٢َ ا َ٘ َٓ وَسی  ٥َ ٣ُ َش٠َّ َٓ  ٔ ِوبٔط بَٔث

َت َر  ٤ِ ا ٠ًُِّ َّ٤ ىٔی ٣ٔ ٤َ ِّ٠ ٌَ َي أَِ٪ ُت ل ًَ َک  ٌُ ٔ ب ا٢َ َص١ِ أَتَّ َٗ  ٥ِ ٌَ ٢َ َن ا َٗ ائٔی١َ  َ َِ ٔ ٢َ ٣ُوَسی بَىٔی إ ا َ٘ َٓ وَسی  َا ٣ُ ٧َ ٩ِ أ َٟ ََّک  ٧ٔ ٢َ إ ا َٗ ا  َطّس

َٔي  ع ٣َ ٍَ ٔلی َت ُ َتِش ٜ ٤َ َّ٠ ًَ َي ٥ٕ٠ًِٔ  ل ًَ َِت  ٧َ َِت َوأ ٧َ ُط أ ٤ُ ٠َ ٌِ َت ٔ َِل  ٨ٔیط ٤َ َّ٠ ًَ َي ٥ٕ٠ًِٔ ٩ِ٣ٔ ٥ٔ٠ًِٔ اهَّللٔ  ل ًَ يي  ٔن ا ٣ُوَسی إ َی ا  بِّر ا٢َ َػ َٗ ُط  ٤ُ ٠َ ًِ َ ٥ُ اهَّللُ َِل أ

َسا لَي  ًَ أ٪  ٤َِٔظَی ا ی َ٘ َِل٠َ ا٧ َٓ ّزا  َک أ٣َِ َٟ ٔصی  ًِ َ ا َوَِل أ ّٔز اهَّللُ َػاب اَئ  َط َتحُٔسنٔي إِٔ٪  ٤َٔا َس ِت بٔض زَّ ٤َ َٓ ٨َْة  ي ٔٔ َس ٤َا  ُض َٟ ِیَص  َٟ َبرِِحٔ  ِٟ ا ح١ٔٔ 

 َ ل ًَ  ٍَ َٗ َو َٓ وْر  ُٔ َئ ًُِؼ َحا َٓ  ٢ٕ ٧َِو  ٔ یِر َِ ٔ ا ب ٤َُ ُوص ٠٤َ َح َٓ َدرٔضُ  ِٟ ا  َٖ ٔ ز ٌُ َٓ ا  ٤َُ ٠ٔ٤ُوص یَِح ٤ُوص٥ُِ أَِ٪  ک٠ََّ َٓ ْة  ٨َ ي ٔٔ ّة َس َنِْقَ ٨ََْقَ  َٓ ٨َةٔ  ي ٔٔ اٟشَّ  ٖٔ ي َِحِ

َبرِِحٔ  ِٟ ا ٔي  یِٔن ف َت َنِْقَ رٔ أَِو  و ُٔ ِؼ ٌُ ِٟ ا ا  ٔ َصَذ ة ٨َِْقَ َٛ َي إِٔلَّ  ال ٌَ ٔ َت اهَّلل ٤َُک ٩ِ٣ٔ ٥ٔ٠ًِٔ  یٔم َو٠ًِٔ َؽ ٠ًِٔ َ٘ َن ا  وَسی ٣َ یَا ٣ُ رٔضُ  َد ِٟ ٢َ ا ا َ٘ َبرِِحٔ َٓ ِٟ ا ٔي  ف

َوِ  ٧ ٔ یِر َِ ٔ ٧َا ب ٠٤َُو ِو٦ْ َح َٗ وَسی  ٢َ ٣ُ ا َ٘ َٓ طُ  ًَ َ ز ٨َ َٓ ٨َةٔ  ي ٔٔ اٟشَّ ٔح  َوا ِٟ َ ِوٕح ٩ِ٣ٔ أ َٟ ٔلَي  َدرٔضُ إ ِٟ ا ٤ََس  ٌَ َتَضا َٓ ِٗ َْخَ َٓ تٔض٥ِٔ  ي٨َ ٔٔ َس ٔلَي  ٤َِسَت إ ًَ  ٢ٕ



 

 

 ُ ُت َوَِل ت ا َنٔشی ٔي ب٤َٔ اخِٔذن ا٢َ َِل تَُؤ َٗ ا  َػبِّر َٔي  ٍَ ٣َع ٔلی َت َتِش  ٩ِ َٟ ََّک  ٧ٔ ١ِ إ ُٗ َ ٥ِ أ َٟ َ ٢َ أ ا َٗ َضا  َٚ أَص٠َِ ٔ ز ِِ ُٔت ا٢َ ٟ َٗ ا  ُِْسّ ٔی ً ز ىٔی ٩ِ٣ٔ أ٣َِ ِ٘ ٔ زِص

 ِ ٧ ا َٓ ٧ّا  ا وَسی نِٔشَی َي ٩ِ٣ٔ ٣ُ ِْلُول ا َِت  َا٧ ک ُط َٓ َرأَِس  ٍَ َت٠َ ِٗ ا َٓ ًَلُظ  ًِ َ ٔ ٩ِ٣ٔ أ ِٔسط َٔزأ رٔضُ ب َد ِٟ ا أََخَذ  َٓ أ٪  ٤َ٠ِِٔ ِٟ ا  ٍَ ُب ٣َ ٌَ ًَُل٦ْ ی٠َِ ا ُ إَٔذ َٓ ا  َ٘ َل٠َ

عٔيَ  ٣َ ٍَ ٔلی َت َتِش  ٩ِ َٟ ََّک  َک إ٧ٔ َٟ  ١ِ ُٗ َ ٥ِ أ َٟ َ ٢َ أ ا َٗ ٕص  ِٔ َن  ٔ یِر َِ ٔ ّة ب ا َزٛٔیَّ ّش ِٔ َن َت  َت٠ِ َٗ َ ٢َ ٣ُوَسی أ ا َ٘ َٓ  ٔ ظ ٢َ  بَٔیٔس ا َٗ ا  بِّر َة َوَصَذا  َػ ٨َ اب٩ُِ ًَُيِي

 ٔ ا ٓ َوَجَس َٓ ا  ٤َُ وص ُٔ یِّ ـَ ا أَِ٪ ُي َِو أَب َٓ ا  ا أَص٠ََِض ٤َ ٌَ ِل َت اِس ٕة  َی َْقِ ا أَص١َِ  ا أََتَی َٔذ َّی إ ا َحً َ٘ َِل٠َ ٧ ا َٓ ُس  َٛ ُط أَِو ا٣َ َٗ َ أ َٓ فَّ  َ٘ ٨َِ ٔیُس أَِ٪ ی ُز ی ا  اّر ا ٔجَس َض ی

وَس  طُ ٣ُ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ُط  ا٣َ َٗ َ أ َٓ  ٔ ظ رٔضُ بَٔیسٔ َد ِٟ ا ا٢َ  َّي َٗ َػل ٔيی   ا٨َّٟ ا٢َ  َٗ ٨َٔک  ىٔی َوبَِي ُٚ بَِی ا َٔفَ ا٢َ َصَذا  َٗ ّزا  ٔ أَِج ٠َِیط ًَ َدِذَت  ئَِت َِلتَّ ِو ٔط َٟ ی 

٢َ ٣ُحَ  ا َٗ ا زٔص٤َٔ ا ٩ِ٣ٔ أ٣َِ ٨َ ٠َِي ًَ ؽَّ  َ٘ َّی يُ ً بََر َح َػ ِو  َٟ َا  ِٔز٧ َوز َٟ وَسی  اهَّللُ ٣ُ زَِح٥ُ  َی  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َٕ َحسَّ اهَّللُ  ُوُس ی ُس ب٩ُِ  ٔي  ب٩ُ ٤َّ ل ًَ  ٔ ٔط اب ث٨ََ

 ٔ ِؤٟط ُٔل َة ب ٨َ اُ٪ ب٩ُ ًَُيِي َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٦ رِشَ  َخ

ہک دبعاہلل  ن دمحم ادنسلی،  نایؿ، رمعف، دیعس  ن ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک 

 وہےئ ےھت، ینب اےرالیئ ےک ومٰیس ںیہن ےھت، فہ وکیئ دفےر  ومٰیس ںیہ، وت ا ن ونػ اکبیل ےتہک ںیہ ہک ومٰیس وج رضخ  ے مہ نیشن

سابس ےن اہک ہک )فہ( ادا اک دنمش وھجٹ وباتل ےہ، مہ  ے ایب  ن بعک ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی یک ہک ومٰیس )اکی 

اھچ ایگ ہک بس  ے زایدہ اجےنن فاال وکؿ ےہ؟ وت اوہنں ےن اہک دؿ( ینب اےرالیئ ںیم ہبطخ ڑپےنھ ےک ےئل ڑھک  وہےئ وت اؿ  ے وپ

ہک زایدہ اجےنن فاال ںیم وہں، ذہلا اہلل ےن اؿ رپ اتعب رفامای ہک اوہنں ےن ملع وک ادا ےک وحاےل ویکں ہن رکدای، رھپ اہلل ےن اؿ یک 

زایدہ اجےنن فاال ےہ، ومٰیس ک ےن ےگل ا  ےری  رطػ فیح  یجیھ ہک ےری  دنبفں ںیم  ے اکی دنبہ عمجم ارحبلنی ںیم ےہ فہ مت  ے 

رپفرداگر! ےریی اؿ  ے ےسیک الماقت وہیگ؟ وت اؿ  ے اہک ایگ ہک یلھچم وک زلیبن ںیم روھک افر عمجم ارحبلنی یک رطػ لچ ڑپف،  ب اس 

اخدؾ ویعش  ن ونؿ ہیلع االسلؾ وک یھب ےل ایل، افر یلھچم وک ہن اپؤ وت ھجمس انیل ہک فہ دنبہ فںیہ ےہ، ومٰیس ہیلع االسلؾ  ےل افر اےنپ رمہاہ اےنپ 

اؿ دفونں ےن اکی یلھچم زلیبن ںیم رھک یل، اہیں کت ہک  ب رھتپ ےک اپس ےچنہپ وت دفونں ےن اےنپ ےر )اس رپ( رھک ےئل افر وسےئگ، 

( ومٰیس افر اؿ ےک اخدؾ وک  بجع وہا، یلھچم زلیبن  ے لکن یئگ افر درای ںیم اس ےن راہتس انب ایل، دعب ںیم )یلھچم ےک زدنہ وہ اجےن  ے

رھپ فہ دفونں ابیق رات افر اکی دؿ ےتلچ رےہ،  ب حبص وہیئ وت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن اےنپ اخدؾ  ے اہک ہک امہرا انہتش الؤ ےب کش مہ 

، اس فتق کت اوہنں ےن اےنپ اس رفس  ے فیلکت ااھٹیئ افر ومٰیس  ب کت ہک اس ہگج  ے آےگ ںیہن ےئگ، سج اک مکح دای ایگ اھت

ےن ھچک فیلکت وسحمس ںیہن یک، اؿ ےک اخدؾ ےن داھکی وت یلھچم اغبئ یھت، بت اوہنں ےن اہک ہک ایک آپ ےن داھکی  ب مہ رھتپ ےک 

ومں اپس ےھٹیب ےھت وت ںیم یلھچم اک فاہعق انہک وھبؽ ایگ، ومٰیس ےن اہک یہی فہ )اقمؾ( ےہ، سج یک التش رکےت ےھت، رھپ فہ دفونں اےنپ دق

وہا رپ ولٹ ےئگ، سپ  ب اس رھتپ کت ےچنہپ وت ایک دےتھکی ںیہ ہک اکی آدیم ڑپکا افڑےھ وہےئ ای ہی اہک ہک اس ےن ڑپکا افڑھ ایل اھت، اھٹیب 



 

 

ےہ ومٰیس ےن السؾ ایک وت رضخ ہیلع االسلؾ ےن اہک اس اقمؾ ںیم السؾ اہکں ؟ ومٰیس ےن اہک ںیم )اہیں اک رےنہ فاال ںیہن وہں ںیم( 

یس ٰوہں، رضخ ہیلع االسلؾ ےن اہک ینب اےرالیئ ےک ومیس؟، اوہنں ےن اہک تاں، ومٰیس ےن اہک ایک ںیم اس ادیم رپ اہمتر  رمہاہ وم

روہں ہک وج ھچک دہاتی ںیہمت اھکسیئ یئگ ےہ، ےھجم یھب الھکس دف، اوہنں ےن اہک ہک ےری  اس ھ رہ رک ےریی ابوتں رپ رہسگ ربص ہن رک 

ںیم اہلل ےک ملع ںیم  ے اکی اےسی ملع رپ )احفی( وہں ہک مت ا ے ںیہن اجےتن فہ ادا ےن ےھجم اھکسای ےہ افر مت  وکس ےگ، ا  ومیس!

، افر اےسی ملع رپ احفی وہ وج ادا ےن ںیہمت نیقلت ایک ےہ ہک ںیم ا ے ںیہن اجاتن، ومٰیس ےن اہک ااشنء اہلل! مت ےھجم ربص رکےن فاال اپؤ ےگ

ی انرفامین ہن رکفں اگ، رھپ فہ دفونں درای ےک انکر  انکر   ےل اؿ ےک اپس وکیئ  یتش ہن یھت، اےنت ںیم ںیم یسک ابت ںیم اہمتر

اکی  یتش اؿ ےک اپس ) ے وہ رک( ذگری، وت  یتش فاولں  ے اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ اھٹب ول، رضخ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اچہپؿ ےئل ےئگ 

 رھپ )ایس اانث ںیم( اکی ڑچای آیئ، افر  یتش ےک انکر  رپ ھٹیب یئگ افر اس ےن اکی وچچن ای افر  یتش فاولں ےن اںیہن ےب ارجت اھٹب ایل

دف وچںیچن درای ںیم امرںی، رضخ ہیلع االسلؾ وبےل ہک ا  ومٰیس ےری  ملع افر اہمتر  ملع ےن ادا ےک ملع  ے اس ڑچای یک وچچن یک 

 ےک م ںوں ںیم  ے اکی یک ہ یک رطػ دصق ایک افر ا ے ااڈ ڑ ڈاال، ومٰیس ک ےن دقبر یھب مک ںیہن ایک ےہ، رھپ رضخ ہیلع االسلؾ ےن  یتش

ےگل، اؿ ولوگں ےن مہ وک ےب رکاہی )ےئل وہےئ( اھٹب ایل افر مت ےن اؿ یک  یتش ےک اس ھ ربایئ اک( دصق ایک، ا ے وتڑ دای، اتہک اےکس 

 ہی ںیہن اہک اھت ہک مت ےری  رمہاہ رہ رک ےریی ابوتں رپ ربص ہن رک وکس ےگ، ولوگں وک رغؼ رک دف، رضخ ہیلع االسلؾ ےن اہک ایک ںیم ےن مت  ے

 ے ومٰیس ےن اہک وج ںیم وھبؽ ایگ، اس اک وماادہ ھجم  ے ہن رکف افر ےری  اکؾ ںیم ھجم رپ یگنت ہن رکف، رافی اتہک ےہ ہک یلہپ ابر ومٰیس 

 رک  ےل، وت اکی ڑلاک الم وج افر ڑلوکں ےک رمہاہ لیھک رتا اھت، رضخ ہیلع وھبؽ رک ہی ابت ارتعاض یک وہیئگ، رھپ فہ دفونں  یتش  ے ارت

 االسلؾ اس اک ےرافرپ  ے ڑکپ ایل افر اےنپ تا ھ  ے اس وک ااڈ ڑ ڈاال، ومٰیس ےن اہک ہک اکی ےب انگہ ےچب وک ےب فہج لتق رکدای، رضخ ہیلع

رک ےریی ابوتں رپ رہسگ ربص ہن رک وکس ےگ، رھپ فہ دفونں  ےل، اہیں کت ہک  االسلؾ ےن اہک ںیم ےن مت  ے ہن اہک اھت ہک مت ےری  رمہاہ رہ

اکی اگؤں ےک ولوگں ےک اپس ےچنہپ، فتاں ےک رےنہ فاولں  ے اوہنں ےن اھکان اماگن، اؿ ولوگں ےن اؿ یک امہمؿ ونازی رکےن  ے 

اےنپ تا ھ  ے اس وک اہسرا دای افر اس وک درتس رکدای، ااکنر رک دای، رھپ فتاں اکی دویار ایسی دیھکی وج رگےن ےک آربی یھت، رضخ ےن 

ومٰیس ےن اؿ  ے اہک ہک ارگ مت اچےتہ وت اس رپ ھچک ارجت ےل ےتیل، رضخ وبےل ہک )سب اب( یہی امہر  افر اہمتر  درایمؿ دجایئ 

رپ رک  رک ، مہ ہی اچےتہ ےھت ہک اکش ےہ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہیں کت ایبؿ رفام رک اراشد رفامای ہک اہلل اعتیل ومٰیس 

 ومٰیس ربص رکےت وت اہلل اعتیل اؿ اک )وپرا( ہصق مہ  ے ایبؿ رفامات۔

 دبع اہلل  ن دمحم ادنسلی،  نایؿ، رمعف، دیعس  ن ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج ڑھک  ڑھک  یسک ےھٹیب وہےئ اعمل  ے وساؽ رک 

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج ڑھک  ڑھک  یسک ےھٹیب وہےئ اعمل  ے وساؽ رک 
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ر، ابو وائ١، ا :  راوی ٨٣ؼو ٨ًہًث٤ا٪، جزیز،  لٰي  تٌا رضی اهَّلل  سی  ٣و  بو

اٟ َي  ٔل َرُج١ْ إ اَئ  ا٢َ َج َٗ وَسی  َبٔي ٣ُ ٩ِ أ ًَ ائ١ٕٔ  َبٔي َو ٩ِ أ ًَ وٕر  ٨ُِؼ ٩ِ ٣َ ًَ ْز  ٔی ز ٨ََا َج ث ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  ٨ََا ًُِث٤َ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨

َسبٔی١ٔ اهَّللٔ ٔي  ٢ُ ف َٔتا ٘ ِٟ ا ٔ ٣َا  اهَّلل ُسو٢َ  َر َا  ا٢َ ی َ٘ َٓ  ٍَ َٓ َر ٢َ َو٣َا  ا َٗ َِسطُ  َرأ  ٔ ط ِی َٟ ٔ ٍَ إ َٓ ََفَ ّة  ٤ٔیَّ ات١ُٔ َح َ٘ ّبا َوُي ـَ َُ ات١ُٔ  َ٘ ٧َا ُي إٔ٪َّ أََحَس َٓ

َس  َو فٔي  ُض َٓ ٠َِیا  ٌُ ِٟ ا َٔي  ٔ ه اهَّلل ُة  ُوَ٪ ک٤َٔ٠َ َٔتٜ اَت١َ ٟ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ ا  ائ٤ّٔ َٗ َاَ٪  ک َُّط  ٧َ َِسطُ إِٔلَّ أ َرأ  ٔ ط ِی َٟ ٔ ٔ إ اهَّلل  بٔی١ٔ 

، وصنمر، اوب فالئ، اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر اس ےن امثعؿ، رجری

اہک ای روسؽ اہلل ، اہلل یک راہ ںیم ڑلےن یک ایک وصرت ےہ؟ اس ےئل ہک وکیئ مہ ںیم  ے ہصغ ےک ببس ڑلات ےہ، وکیئ تیمح ےک ببس 

ےن اانپ ےر ابمرک اس یک رطػ ااھٹای افر آپ ےن ےر ایس ببس  ے ااھٹای ہک فہ ڑھکا وہا اھت، رھپ آپ ےن  ے گنج رکات ےہ، سپ آپ 

 رفامای وج صخش اس ےئل ڑل  ہک اہلل اک ہملک دنلب وہاجےئ وت فہ اہلل یک راہ ںیم )ڑلان( ےہ۔

 امثعؿ، رجری، وصنمر، اوب فالئ، اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ریم امجر ےک فتق ہلئسم وپےنھچ اک ایبؿ

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ریم امجر ےک فتق ہلئسم وپےنھچ اک ایبؿ
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٨ًہابونٌی٥،  :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًزو  اهَّلل ب٩  ًبس ہ  ك٠ح سٰی ب٩  ًی ی،  ہز ، ز بي س٤٠ہ ا ٌٟزیز ب٩  ا  ًبس

َة  َسی ب٩ِٔ ك٠ََِح ٩ِ ًٔی ًَ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ َة  َس٤َ٠َ ٔي  ٔ ب٩ُِ أَب ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ُو ن ا أَب ٨ََ ث ُِت َحسَّ َی َرأ  ٢َ ا َٗ زٕو  ٤ِ ًَ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ

 َّ٨ ِب١َ اٟ َٗ ُت  ٢َ اهَّللٔ ٧رََِحِ ُسو َا َر َرُج١ْ ی  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٢َُ َُو ُيِشأ ٔ َوص َزة ٤ِ َح ِٟ ا ٨َِٔس  ً ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل َد  ٔيیَّ  ٔ َوَِل َِحَ ِر٦ ا٢َ ا َٗ مَٔي  أَِ٪ أَِر

 َٓ َد  ٧رَِِحِ َوَِل َِحَ ا٢َ ا َٗ ٧َرَِِحَ  ِب١َ أَِ٪ أ َٗ ُت  ِ٘ ٔ َح٠َ اهَّلل و٢َ  َرُس یَا  آَْخُ   ٢َ ا َد َٗ ١ِ َوَِل َِحَ ٌَ ِٓ ا  ٢َ ا َٗ َ إِٔلَّ  ٦َ َوَِل أُْخِّ سِّ ُٗ َطِیٕئ   ٩ِ ًَ ئ١َٔ  ُس ا  ٤َ 

فآہل اوبمیعن، دبعازعلسی  ن ایب ہملس، زرہی، ٰیسیع  ن ہحلط دبعاہلل  ن رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع 

ےھچ اجےت ےھت، اکی صخش ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل ںیم ےن ریم رکےن  ے فملس وک رمجہ ےک اپس داھکی اس فتق آپ  ے اسملئ وپ

ےلہپ آرابین رکیل ےہ آپ ےن رفامای )اب( ریم رک ےل، ھچک رحج ںیہن، دفےر  ےن اہک ای روسؽ اہلل ںیم ےن آرابین رکےن  ے ےلہپ ےر 

زیچ یک ابتب وپاھچ ایگ، وخاہ فہ دقمؾ یک یئگ وہ ای ڈنمفا ایل، آپ ےن رفامای اب آرابین رک ول، ھچک رحج ںیہن )اس فتق( آپ  ے سج 

 ومرخ یک یئگ وہ وت آپ ےن یہی رفامای ہک )اب( رکول افر ھچک رحج ںیہن۔

 اوبمیعن، دبعازعلسی  ن ایب ہملس، زرہی، ٰیسیع  ن ہحلط دبعاہلل  ن رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اہلل اعتیل اک رفامؿ ہک ںیہمت رصػ وھتڑا ملع دای ایگ ےہ

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل اک رفامؿ ہک ںیہمت رصػ وھتڑا ملع دای ایگ ےہ
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یص ب٩ حٔؽ، :  راوی لٰي  ٗ تٌا اهَّلل  رضی  ز  شٌو ٣ اهَّلل  ًبس اهَّلل ) ہ ًبس ٤٘٠ً  ، ہی٥ ابزا  ، ا٪ ٣ہز ، س٠امی٪ ب٩  ع ٤ً ا  ، احس ٟو ا ًبس

ہ ٨ً) 



 

 

 ٩ِ ًَ اَ٪  َز ِض ُ٪ ب٩ُِ ٣ٔ ُع ُس٠َامِیَ ٤َ ًِ َ ِْل ا ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ َواحٔٔس  ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕؽ  ِٔ ُص ب٩ُِ َح ِی َٗ ا  ٨ََ ث ٩ِ  َحسَّ ًَ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز إٔب

َتَ ًَ  َُو ی ٔة َوص ٨َ ٤َٔسی ِٟ ا ٔب  ٔي َْخٔ ٥َ ف َس٠َّ طٔ َو ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ٧ََا أ٣َِٔشی ٣َ ا أ ٨َ ا٢َ بَِي َٗ اهَّللٔ  ٨َََٔفٕ ٩ِ٣ٔ ِبٔس  زَّ ب ٤َ َٓ ُط  ٌَ ٔشیٕب ٣َ ًَ َي  ل ًَ  ُ أ َّٛ َو

ُض٥ِ  ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ٔح َو و ز  اٟ  ٩ِ ًَ َس٠ُوُظ  ٕف  ٌِ َٔب ُض٥ِ ٟ ـُ ٌِ ٢َ َب ا َ٘ َٓ  ٔ ز ُضو َی ِٟ ُض٥ِ  ا ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ ٧َطُ  صُو ٕئ َتَِکَ ٔ بَٔظِی ط ُئ ٓٔی َیحٔی ُوُظ َِل  َتِشأَٟ َِل 

 َٓ  ٔ ط ِی َٟ ٔ ي إ َُّط یُوَو ٠ُِت إ٧ٔ ُ٘ َٓ َت  َٜ َش َٓ ُح  و ز  ٔس٥ٔ ٣َا اٟ ا َ٘ ِٟ ا َا أَبَا  ٢َ ی ا َ٘ َٓ ٨ُِض٥ِ  َرُج١ْ ٣ٔ ا٦َ  َ٘ َٓ طُ  َّ٨ َٟ َ ٨َِشأ ا٢َ َٟ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٧َِحلَي  ا ا َّ٤ ٠َ َٓ ٤ُِت  ُ٘

٧ََک  و ْٔقَ  َوَيِشأَُٟ ٔي  ا ف َذ َٛ هٔي  ُع  ٤َ ًِ َ ٢َ اِْل ا َٗ ٠ٔیًّل  َٗ ٥ٔ٠ِ إِٔلَّ  ٌٔ ِٟ ا ا ٩ِ٣ٔ  ا أُوتُو يي َو٣َ َرب  ٔ ُح ٩ِ٣ٔ أ٣َِز و ز  اٟ  ١ِ ُٗ وحٔ  ز  اٟ  ٩ِ  ائَت٨َٔاًَ

 سیق  ن صفح، دبعاولادح، اشمع، امیلسؿ  ن رہماؿ، اربامیہ، ہمقلع دبعاہلل )ا ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع( ےتہک ںیہ ہک ںیم یبن

ےک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ دمہنی ےک ڈنھکرفں ںیم لچ رتا اھت افر آپ وجھکر یک اکی ڑھچی وک زنیم رپ اکٹ رک ےتلچ ےھت ہک وہید 

ھچک ولوگں رپ آپ ذگر  وت اؿ ںیم  ے اکی ےن دفےر   ے اہک ہک آپ  ے رفح یک ابتب وساؽ رکف، اس رپ ضعب ےن اہک ہک ہن 

 وکیئ ایسی ابت ہن ہہک دںی وج مت وک ربی ولعمؾ وہ رھپ اؿ ںیم  ے اکی صخش ےن اہک ہک مہ رضفر آپ  ے وپںیھچ وپوھچ، ابمدا اس ںیم

ےگ،انچہچن اؿ ںیم  ے اکی صخش ڑھکا وہ ایگ افر ک ےن اگل ہک ا  اوبااقلمس! رفح ایک زیچ ےہ؟ آپ ےن وکست رفامای )ا ن وعسمد ےتہک 

رپ فیح آریہ ےہ، ذہلا ںیم ڑھکا وہ ایگ، رھپ  ب فہ احتل آپ  ے دفر وہیئ، وت آپ ےن رفامای  ںیہ( ںیم ےن اےنپ دؽ ںیم اہک ہک آپ

)رتہمج( ا  یبن ہی ولگ مت  ے رفح یک ابتب وساؽ رکےت ںیہ، ہہک دف ہک رفح ےری  رپفداگر ےک مکح  ے )دیپا وہیئ( ےہ افر اس 

م ںیہن ےہ۔ یک الص تقیقح مت ںیہن اجؿ ےتکس ویکہکن ںیہمت مک یہ ملع دای

 

ی ی

 

ت

 ایگ ےہ، اشمع ےتہک ںیہ امہری آرات ںیم ام اف

 (سیق  ن صفح، دبعاولادح، اشمع، امیلسؿ  ن رہماؿ، اربامیہ، ہمقلع دبعاہلل )دبعاہلل وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن ضعب اجزئ زیچفں وک اس وخػ  ے رتک رک دای ہک ضعب ان ھجمس ولگ ا

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن ضعب اجزئ زیچفں وک اس وخػ  ے رتک رک دای ہک ضعب ان ھجمس ولگ اس  ے زایدہ تخس ابت ںیم التبم وہ اجںیئ ےگ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      127    حس



 

 

سی، اَائی١، ابواسحٙ اسوز :  راوی  ًبیس اهَّلل ب٩ ٣و

 َ ز ب اٟ اب٩ُِ  ٔي  ل ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ  ٔ ز َِسَو ِْل ٩ِ ا ًَ  َٚ ا ٔي إِٔسَح ٩ِ أَب ًَ ائٔی١َ  َ َِ ٔ ٩ِ إ ًَ وَسی  ا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٨ََ ث ِیَک َحسَّ َٟ ٔ ْٔس  إ ُت ائَٔظُة  ًَ ٧َِت  َا ٔ ک یِر

ا ٔیّر ث ِوَِل  َٛ َٟ ُة  ائَٔظ ًَ یَا   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ ٔي  ِت ل َٟ ا َٗ ُت  ٠ِ ُٗ ٔة  َب ٌِ َٜ ٔي اِل َک ف ثَِت ا َحسَّ ٤َ ِضٔسص٥ِٔ  أَِ٪ َٓ ًَ ُث  ٔک َحٔسی ِو٣َ َٗ

یَِسُخ١ُ  َاْب  َیِٔن ب َاب ا ب َض َٟ ٠ُِت  ٌَ َح َٓ َبَة  ٌِ َٜ اِل ُت  ـِ َ٘ ٨َ َٟ َُِٜٔفٕ  ٔ ب َیِر ز ب اٟ اب٩ُِ   ٢َ ا َٗ  ٔ َیِر ز ب اٟ اب٩ُِ  ٠َطُ  ٌَ َٔ َٓ ٨ِطُ  وَ٪ ٣ٔ ُج َیِْخُ ُض َوبَاْب  ا  ا٨َّٟ

ابںیت  دیبع اہلل  ن ومیس، اےرالیئ، اوب ااحسؼ اوسد ےتہک ںیہ ہک ھجم  ے ا ن زریب ےن اہک ہک اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ارثک مت  ے راز یک

ایک دحثی ایبؿ یک ےہ؟ ںیم ےن اہک ھجم  ے اوہنں ےن اہک اھت ہک یبن یلص  اہک رکںیت ںیھت، وت اتبؤ ہک ہبعک ےک ابرہ ںیم مت  ے اوہنں ےن

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ا  اعہشئ ارگ اہمتری وقؾ )اجتیلہ  ے( آربی ادہعل ہن وہیت، ا ن زریب ےتہک ںیہ ہک رفک  ے )آربی 

ز  انبات اکی درفازہ ہک سج  ے ولگ )ہبعک ےک ادنر( دالخ ادہعل وہان رماد ےہ( وت ںیم ےب کش ہبعک وک وتڑ رک اس ےک ےئل دف درفا

ے، وت ا ن زریب ےن )ہی نس رک( ااسی رک دای۔

 

کلی

 

ن
 وہےت افر اکی فہ درفازہ ہک سج  ے ولگ ابرہ 

 دیبع اہلل  ن ومیس، اےرالیئ، اوباقحس اوسد :  رافی

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

  

 ... سج صخش ےن اکی وقؾ وک وھچڑ رک دفےری وقؾ وک ملع )یک میلعت( ےک ےئل وصخمص رکایل، ہی

 ملع اک ایبؿ :   ابب

ںیھجمس ےگ، وت اس  ہن سج صخش ےن اکی وقؾ وک وھچڑ رک دفےری وقؾ وک ملع )یک میلعت( ےک ےئل وصخمص رکایل، ہی ایخؽ رک ےک ہک ہی ولگ ریغب صیصخت ےک وپر  وطر رپ

مت اس ابت وک ااھچ ےتھجمس وہ ہک اہلل  تحلصم  ے اس اک ہی لعف نسحتسم ےہ افر  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ےہ ہک ولوگں  ے فیہ دحثی ایبؿ رکف سج وک فہ ھجمس ںیکس ایک

 افر اس ےک روسؽ یک ذکتبی یک اجےئ ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      128    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًلي  رضت  ٔی١ ح ٟل ا ابو ٣ٌزوٖ  ہ  اسل سٰی ےن بو ٣و اهَّلل ب٩  ًبیس   ہ٥ سے 



 

 

لٓٔيٕ  ًَ  ٩ِ ًَ ِی١ٔ  َٔ اٟل  ٔي  ٩ِ أَب ًَ  ٕٖ زُو ٌِ ٩ِ ٣َ ًَ ٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی  اهَّلل ٔ ًُبَِیُس  ٔط اب ٨ََ ث َٔک  َحسَّ ُط بَٔذٟ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی   َر

 ےن وباہطس رعمفػ اوبالیفطل رضحت  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس وک رفاتی ایک ےہ۔مہ  ے دیبع اہلل  ن ومٰیس 

 مہ  ے دیبع اہلل  ن ومٰیس ےن وباہطس رعمفػ اوبالیفطل رضحت  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   باب

 ہن ںیھجمس ےگ، وت اس سج صخش ےن اکی وقؾ وک وھچڑ رک دفےری وقؾ وک ملع )یک میلعت( ےک ےئل وصخمص رکایل، ہی ایخؽ رک ےک ہک ہی ولگ ریغب صیصخت ےک وپر  وطر رپ

ثی ایبؿ رکف سج وک فہ ھجمس ںیکس ایک مت اس ابت وک ااھچ ےتھجمس وہ ہک اہلل تحلصم  ے اس اک ہی لعف نسحتسم ےہ افر  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ےہ ہک ولوگں  ے فیہ دح

 افر اس ےک روسؽ یک ذکتبی یک اجےئ ؟
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٣اٟک :  راوی ص ب٩  ، ا٧ ابزاہی٥، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ہظا٦، ٗتازہ  اسحاٚ ب٩ 

 ِ ُٚ ب ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث ٔ َحسَّ اٟ َُص ب٩ُِ ٣َ ٨ََا أ٧َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ َزَة  ا َت َٗ  ٩ِ ًَ ٔي  َىٔی أَب ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ ا٦ ُ ب٩ُِ صَٔظ ذ ا ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اصٔی٥َ  َِز ٕک أَ٪َّ ٩ُ إٔب

 َّ ب َٟ ا٢َ  َٗ َب١ٕ  َذ ب٩َِ َج ا ٌَ َا ٣ُ ا٢َ ی َٗ اٟزَِّح١ٔ  لَي  ًَ ُط  ُٔ زٔي َر ٌاْذ  ٥َ َو٣ُ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ ٢َ اٟ ا َٗ یَِک  َس ٌِ ٔ َوَس اهَّلل  ٢َ ُسو یَا َر ِیَک 

یَِک  َس ٌِ اهَّللٔ َوَس  ٢َ َرُسو یَا  َک  َِّی ب َٟ ا٢َ  َٗ  ُ ذ ا ٌَ ا ٣ُ ا ٩ِ٣ٔ أََحٕس  َی ا٢َ ٣َ َٗ ًََلثّا  َِک ث َسی ٌِ َس و٢َ اهَّللٔ َو َرُس یَا  َک  َِّی ب َٟ ا٢َ  َٗ  ُ اذ ٌَ یَا ٣ُ  ٢َ ا َٗ

 َّ٤ ُ َوأَ٪َّ ٣َُح اهَّلل َط إِٔلَّ  َٟ ٔ َضُس أَِ٪ َِل إ ُ َيِظ بٔر ًَل أُِخ َٓ َ ٔ أ اهَّلل ُسو٢َ  َر یَا  ا٢َ  َٗ  ٔ ار ا٨َّٟ َي  ل ًَ  ُ اهَّلل ٣َطُ  ٔ إِٔلَّ َِحَّ بٔط ٠ِ َٗ ا ٩ِ٣ٔ  ّٗ ٔػِس و٢ُ اهَّللٔ  َرُس ا  بٔطٔ ّس

ٔ َتأَث ٤ّا ٔط ِوت ْذ ٨ًَِٔس ٣َ ا ٌَ َٔضا ٣ُ بََر ب ُوا َوأَِخ ک٠ٔ َتَّ ا ی ا٢َ إّٔذ َٗ وا  رٔشُ َِب َیِشت َٓ اَض  َّ٨  اٟ

 ن اشہؾ، اشہؾ، اتقدہ، اسن  ن امکل ےتہک ںیہ ہک رضحت اعمذ ریض اہلل ہنع )اکی رمہبت( آپ یلص اہلل ےک  ااحسؼ  ن اربامیہ، اعمذ

رمہاہ آپ یک وساری رپ آپ ےک ےھچیپ وسار ےھت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ  ے رفامای ا  اعمذ ) ن لبج( اوہنں ےن 

ہک ا  اعمذ اوہنں ےن رعض ایک کیبل ای روسؽ اہلل فدعسکی نیت رمہبت )ااسی رعض ایک کیبل ای روسؽ اہلل فدعسکی آپ ےن رفامای 

یہ وہا( آپ ےن رفامای ہک وج وکیئ اےنپ ےچس دؽ  ے اس ابت یک وگایہ د  ہک وسا ادا ےک وکیئ وبعمد ںیہن افر دمحم اہلل ےک روسؽ ںیہ 



 

 

ایک ںیم ولوگں وک اس یک ربخ رکدفں؟ اتہک فہ وخش وہاجںیئ  اہلل اس رپ )دفزخ یک( آگ رحاؾ رک داتی ےہ۔ اعمذ ےن اہک ای روسؽ اہلل

آپ ےن رفامای ہک اس فتق  ب ہک مت ربخ رک دفےگ ولگ )ایس رپ( رھبفہس رکںیل ےگ افر لمع  ے ابز رںیہ ےگ۔ اعمذ ےن ہی دحثی 

ے  اینپ ومت ےک فتق اس وخػ  ے ایبؿ رکدی ہک ںیہک )دحثی ےک اپھچےن رپ اؿ  ے( وماذخہ ہن وہاجي 

 ااحسؼ  ن اربامیہ، اعمذ  ن اشہؾ، اشہؾ، اتقدہ، اسن  ن امکل :  افیر

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

ؽ رک ےک ہک ہی ولگ ریغب صیصخت ےک وپر  وطر رپ ہن ںیھجمس ےگ، وت اس سج صخش ےن اکی وقؾ وک وھچڑ رک دفےری وقؾ وک ملع )یک میلعت( ےک ےئل وصخمص رکایل، ہی ایخ

مت اس ابت وک ااھچ ےتھجمس وہ ہک اہلل  تحلصم  ے اس اک ہی لعف نسحتسم ےہ افر  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ےہ ہک ولوگں  ے فیہ دحثی ایبؿ رکف سج وک فہ ھجمس ںیکس ایک

  ؟افر اس ےک روسؽ یک ذکتبی یک اجےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      130    حس

اٟس ا٧ص :  راوی  ٣شسز، ٣ٌت٤ز، ٣ٌت٤زٛے و

ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٔي أَ٪َّ  ُْٔکَ ل ذ  ٢َ ا َٗ ا  ََنّش ُت أ ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ٔي  ُت أَب ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ْٔز  َت٤ ٌِ ا ٣ُ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٔ َو َحسَّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٢َ  َػل ا َٗ  ٥َ َس٠َّ

 ُ ٢َ أََِل أُبرَشِّ ا َٗ َة  َّ٨ َح ِٟ ا ّئا َزَخ١َ  َطِی ٔطٔ  َُ ب َ َِل ُيرِشٔ اهَّلل َٔي  ق َٟ ذ٩ِ٣َٕ  ا ٌَ ٤ُٔ ُوا ٟ ک٠ٔ َتَّ ُٖ أَِ٪ ی يي أََخا ٔن ا٢َ َِل إ َٗ َض  ا ا٨َّٟ  ٔ ٔط  ب

 ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  دسمد، رمتعم، رمتعمےک فادل اسن ےتہک ںیہ، ھجم  ے ایبؿ ایک ایگ ےہ ہک اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 اھت ہک وج وکیئ اہلل اعتیل  ے اس احؽ ںیم ےلم ہک فہ اس ےک اس ھ یسک وک رشکی ہن رکات وہ وت فہ تنج ںیم دالخ وہاگ، اعمذ ےن اہک ہک ایک

 رکںیل افر اامعؽ وھچڑ دںی ںیم ولوگں وک اس یک اشبرت ہن د  دفں؟ آپ ےن رفامای ںیہن، ںیم ڈرات وہں ہک ولگ اس رپ رھبفہس

 ےگ۔

 دسمد، رمتعم، رمتعمےک فادل اسن :  رافی

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



 

 

  

 ...ملع )ےک وصحؽ( ںیم رشامےن اک ایبؿ، اجمدہ ےن اہک ہک ہن وترشامےن فاال ملع احلص رک س

 ایبؿ ملع اک :   ابب

ےہ ہک ااصنر یک وعرںیت ایک ایھچ  ملع )ےک وصحؽ( ںیم رشامےن اک ایبؿ، اجمدہ ےن اہک ہک ہن وترشامےن فاال ملع احلص رک اتکس ےہ افر ہن رغفر رکےن فاال افر اعہشئ ےن اہک

 وعرںیت ںیہ اںیہن دنی ںیم ھجمس احلص رکےن  ے ایح امعن ںیہن آیت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      131    حس

٦ س٤٠ہ :  راوی ب، ا ہ، ہظا٦، رعوہ، زی٨  ٣ح٤س ب٩ سًل٦، ابو٣ٌاوی

 ِ٨ ٨ََِب ب ٩ِ َزی ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ ا٦ُ  ٨ََا صَٔظ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اؤیََة  ٌَ َا أَبُو ٣ُ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ ًَل٦ َس ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٤ََة َحسَّ ٩ِ أ٦ُِّ َس٠َ ًَ َة  َس٤َ٠َ ٔت أ٦ُِّ 

 َٟ ا اهَّلَلَٗ اهَّللٔ إٔ٪َّ   ٢َ و َرُس َا  ِت ی َٟ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  ُس َي َر ٔل ُس٠َِی٥ٕ إ َِت أ٦ُ   ائ لَي  ِت َج ًَ َض١ِ  َٓ  ِّٙ َح ِٟ ا ٌٔی ٩ِ٣ٔ  َتِح َِل َيِش

َس  ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ ِت  َت٤َ٠َ اِح ا  ٔ ٩ِ٣ٔ ُُِش١ٕ إَٔذ زِأَة ٤َ ِٟ ا ا َی ِت  َٟ ا َٗ َضَضا َو ىٔی َوِج ٌِ َت َة  ٤َ َس٠َ ِت أ٦ُ   لَّ َِ َٓ َئ  ا ٤َ ِٟ ا َرأَِت  َٔذا  ٥َ إ َّ٠

ُسَصا َٟ َضا َو بُٔض ب٥َٔ ُيِظ َٓ ٨ُٔک  ٤َٔي َِت ی زٔب ٥ِ َت ٌَ َن  ٢َ ا َٗ زِأَةُ  ٤َ ِٟ ا اهَّللٔ أََوَتِحَت٥ُٔ٠   ٢َ ُسو  َر

میلس روسؽ اہلل ےک اپس آںیئ افر ک ےن ںیگل ہک ای روسؽ اہلل یلص دمحم  ن السؾ، اوباعمفہی، اشہؾ، رعفہ، زبنی، اؾ ہملس یتہک ںیہ ہک اؾ 

م وہ، لسغ )رفض( ےہ؟ یبن یلص اہلل ہیلع

ل

 

حی
م

  ہک ایک وعرت رپ  ب ہک فہ 

ئ

 اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل قح ابت  ے ںیہن رشامات، وت ہی اتبئ

، وت اؾ ہملس ےن اانپ ہنم اپھچایل افر اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل فآہل فملس ےن رفامای )تاں(  ب ہک فہ اپین ینعی ینم وک اےنپ ڑپک  رپ دےھکی

م وہیت ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک تاں، اہمترا داانہ تا ھ اخک آولد وہاجےئ )ارگ وعرت یک ینم اخرج 

ل

 

حی
م

ہیلع فآہل فملس ایک وعرت یھب 

 ںیہن وہیت( وت اس اک ڑلاک اس ےک اشمہب ویکں وہات ےہ؟۔

 السؾ، اوباعمفہی، اشہؾ، رعفہ، زبنی، اؾ ہملسدمحم  ن  :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب



 

 

فاال افر اعہشئ ےن اہک ےہ ہک ااصنر یک وعرںیت ایک ایھچ ملع )ےک وصحؽ( ںیم رشامےن اک ایبؿ، اجمدہ ےن اہک ہک ہن وترشامےن فاال ملع احلص رک اتکس ےہ افر ہن رغفر رکےن 

 وعرںیت ںیہ اںیہن دنی ںیم ھجمس احلص رکےن  ے ایح امعن ںیہن آیت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      132    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ر زی٨ا اهَّلل ب٩  ًبس ک،  ٟ ٣ا  ،  اس٤ٌی١

اَحسَّ  ُسو٢َ  ٤ََز أَ٪َّ َر ٔ ب٩ِٔ ًُ اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ إر  ٔی٨َ ز ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ أْٟک  َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١ُ  ٤َ ٨ََا إِٔس ٥َ ث َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ هَّلل

٤ُِش٥ٔٔ٠ َحسِّ  ِٟ ا َضا َوهَٔي ٣ََث١ُ  ُٗ َر ُم َو ُ٘ َزّة َِل َيِش َطَح  ٔ َحز اٟظَّ ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ  ٍَ فٔي َٗ َٗ ٔة َوَو َٔی َباز ِٟ ا  ٔ َطَحز اُض فٔي  َّ٨ اٟ  ٍَ َٗ َو َٓ هَٔي  ا  ٔي ٣َ ُون ث

و َرُس  ٢َ ا َ٘ َٓ ا  َا بَٔض بٔر٧ِ ٔ أَِخ اهَّلل  ٢َ ُسو َر ا  َی ُوا  اٟ َٗ ُت  َتِحَيِی اِس َٓ اهَّللٔ  ِبُس  ًَ ا٢َ  َٗ ِد٠َُة  َّ٨ اٟ ا  ََّض ٧َ ٔسی أ ِٔ ٥َ هَٔي َن َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ

ِد٠َةُ  َّ٨ یَ  اٟ ٔلَيَّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪  ب  إ ا أََح َتَض ٠ِ ُٗ ُوَ٪  َْلَِ٪ َتٜ  ٢َ ا َ٘ َٓ ٔسی  ِٔ َن ٍَ فٔي  َٗ ٤َٔا َو ٔي ب ُِت أَب ث َحسَّ َٓ ِبُس اهَّللٔ  ًَ  ٢َ ا َذاَٗ َٛ ا َو َذ َٛ لٔي  ُوَ٪  ٜ 

 ہیلع فآہل فملس ےن الیعمس، امکل، دبعاہلل  ن دانیر، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

رفامای دروتخں ںیم اکی درتخ ااسی ےہ ہک اس ںیم تپ ڑھج ںیہن وہیت افر فہ ومنم ےک اشمہب ےہ ےھجم اتبؤ ہک فہ وکؿ اس درتخ 

ےہ؟ ولوگں ےک ایخؽ لگنج ےک دروتخں ںیم اج ڑپ ، افر ےری  دؽ ںیم ہی آای ہک فہ وجھکر اک درتخ ےہ، رگم ںیم )ےتہک وہےئ( 

ابآلرخ( بس ولوگں ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل )امہری ھجمس ںیم ںیہن آای( آپ ںیمہ فہ درتخ اتب دےئجی، دبعاہلل ےتہک ںیہ رشام ایگ )

اس ہک ںیم ےن اےنپ ابپ )رمع افرفؼ(  ے، وج ےری  دؽ ںیم آای اھت ، ایبؿ ایک وت فہ وبےل ارگ وت ےن ہی ہہک دای وہات، وت ےھجم اس  ے افر 

 اھت۔  ے زایدہ وبحمب

 الیعمس، امکل، دبعاہلل  ن دانیر، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج وخد رشامےئ افر دفےر  وک )ہلئسم( وپےنھچ اک مکح د 

 ؿملع اک ایب :   ابب



 

 

 اس صخش اک ایبؿ وج وخد رشامےئ افر دفےر  وک )ہلئسم( وپےنھچ اک مکح د 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      133    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ًلي رضی   ، ٔیہ ٣ح٤س ب٩ ح٨  ، ری ر، ثو ٨٣ذ ع،  ٤ً ا  ، ز اؤ ز اهَّلل ب٩  ًبس  ، ز شس ٣ 

 َ٨َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ِ َحسَّ ٔيِّ ب ل ًَ  ٩ِ ًَ ٔة  یَّ ٔٔ ٨َ َح ِٟ ا ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ٔیِّ  ِور ثَّ ِٟ ا ٕر  ٨ِٔذ ٩ِ ٣ُ ًَ ٔع  ٤َ ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ َز  اُو اهَّللٔ ب٩ُِ َز ِبُس  ًَ َبٔي ا  ٩ٔ أ

َسازَ  ِ٘ ٔ ٤ ِٟ ا زُِت  أ٣ََ َٓ اّئ  ًّل ٣َذَّ َرُج ٨ُِت  ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َأٟٕب  ُ  ك اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٢َ ٓٔیطٔ  أَِ٪ َيِشأ٢ََ  ا َ٘ َٓ طُ  َٟ َ َشأ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ

وُئ  ُوُؿ ِٟ  ا

دسمد، دبعاہلل  ن داؤد، اشمع، ذنمر، وثری، دمحم  ن ہیفنح،  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ، فہ ےتہک ںیہ ہک ےھجم رجایؿ اک 

)اس اک مکح( وپںیھچ،انچہچن اوہنں ےن وپاھچ وت  رمض اھت، سج  ے ذمی الکن رکیت یھت، ںیم ےن دقماد  ے اہک ہک فہ یبن ہیلع االسلؾ  ے

 آپ ےن رفامای ہک اس )ےک ےنلکن( ںیم فوض )رفض وہات( ےہ۔

 دسمد، دبعاہلل  ن داؤد، اشمع، ذنمر، وثری، دمحم  ن ہیفنح،  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...دجسم ںیم اسملئ یملع اک اتبان اجزئ ےہ

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم اسملئ یملع اک اتبان اجزئ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      134    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ٍ ، ٧آ ث ب٩ سٌس ٟی  ، ہ ب٩ سٌیس يب  ٗت

ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ حَ  ًَ ِولَي  ٣َ ٍْ ٔ َآ ث٨ََا ٧ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٌِ َس ِیُث ب٩ُِ  ا٠َّٟ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ یٕس  ٌٔ َس َبُة ب٩ُِ  تَِي ُٗ ٨ََا  ث اهَّللٔ سَّ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ أب  َدلَّ ِٟ ا ٤ََز ب٩ِٔ  ًُ



 

 

َی٩َِ  ٔ ٩ِ٣ٔ أ اهَّلل و٢َ  َرُس یَا  ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا ٔي  ا٦َ ف َٗ ًّل  َرُج َز أَ٪َّ  ٤َ ٥َ  ب٩ِٔ ًُ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َر  ٢َ ا َ٘ َٓ ُض١َّٔ  َا أَِ٪ ٧ ٧ُ ز َتأ٣ُِ

َْقِ  ُض١ٔ  أَص١ُِ ٧َِحٕس ٩ِ٣ٔ  ی ةٔ َو َٔ ُحِح ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ ٔ أ٦ِ اٟظَّ ُض١ٔ  أَص١ُِ  ةٔ َوی َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ذٔی  ٨َةٔ ٩ِ٣ٔ  ٤َٔسی ِٟ ا ُض١ٔ  أَص١ُِ  وَ٪ ی ٤ُُ زًِ َی َز َو اب٩ُِ ٤ًَُ ا٢َ  َٗ ٕ٪ َو

وأَ٪َّ  ُ٘ َز َي اب٩ُِ ٤ًَُ َاَ٪  ٥َ٠َ٤ِ َوک َی٠َ  ٩ٔ٤َ ٩ِ٣ٔ َی ِٟ ا ُض١ٔ  أَص١ُِ  ی ٢َ َو ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو اهَّللٔ َر و٢ٔ  ُس ٔ ٩ِ٣ٔ َر ظ ِط صَٔذ َ٘ ِٓ َ ٥ِ أ َٟ  ٢ُ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

اہلل اعتٰیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ہبیتق  ن دیعس، ثیل  ن دعس، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض 

رفاتی ےہ ہک اکی صخش دجسم ںیم ڑھکا وہا افر اس ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل آپ ںیمہ ارحاؾ ابدنےنھ اک سک اقمؾ  ے مکح دےتی ںیہ؟ 

ےک ولگ ہفجح  ے ارحاؾ ابدنںیھ، افر دجن ےک ولگ آرآؿ آپ ےن رفامای ہک دمہنی ےک ولگ ذفاہفیلحل  ے ارحاؾ ابدنںیھ، افر اشؾ 

 ے ارحاؾ ابدنںیھ، )افر ا ن رمع ےن اہک( افر ولگ ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای ےہ ہک نمی ےک ولگ ململی  ے ارحاؾ ابدنںیھ، 

 نکیل ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہی ابت ھجمس ہن اکس اھت۔

 دیعس، ثیل  ن دعس، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق  ن :  رافی

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

  

 ...اسلئ وک اس ےک وساؽ  ے زایدہ اتبےن اک ایبؿ

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اسلئ وک اس ےک وساؽ  ے زایدہ اتبےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      135    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ، ی، سا٥ٟ ہز ، ز ٤ًز، ح اب٩   ، ٍ ب، ٧آ ذئ بي  اب٩ ا ز٦،   آ

اهَّللُ َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َز  ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ِٕب  ذٔئ ٔي  َب اب٩ُِ أ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َز٦ُ  ا آ ٨ََ ث ا٥ٕٟٔ َحسَّ َس  ٩ِ ًَ ز صِزٔیِّ  اٟ  ٩ِ ًَ ٥َ ح َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  

٢َ َِل  ا َ٘ َٓ  ٦ُ ٤ُرِِحٔ ِٟ ا ُص  َب ی٠َِ ُط ٣َا  َٟ َ َسأ ًّل  َرُج ٥َ أَ٪َّ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٤ََز  اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ا٣ََة ًَ ٤َ ٌٔ ِٟ ا ٤ٔیَؽ َوَِل  َ٘ ِٟ ا َبُص  ی٠َِ  



 

 

 ُ ب ِٟ ا ٔی١َ َوَِل  او َ ْسَّ اٟ ِ٘ َوَِل  َی ِٟ یِٔن َو َّٔ ُد ِٟ ا ِص  َب ٠َِی٠ِ َٓ ٠َیِٔن  ٌِ ا٨َّٟ َیحِٔس   ٥ِ َٟ إِٔ٪  َٓ اُ٪  ََفَ ًِ َّ اٟز ُض أَِو  َوِر ِٟ ا ُط  ا ٣َشَّ َِوبّ َُص َوَِل ث ٧ِ َّی ر ً ا َح ُض٤َ ٌِ َل

یِٔن  َب ٌِ َٜ اِل َت  ٧َا َتِح ُٜو  َی

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آدؾ، ا ن ایب ذبئ، انعف، ا ن رمع، ح، زرہی، اسمل، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص

ا اکی صخش ےن آپ  ے وپاھچ ہک رحمؾ ایک ےنہپ؟ آپ ےن رفامای ہن رکہت ےنہپ افر ہن امعہم افر ہن اپحئہم افر ہن ربعق افر ہن وکیئ ااسی ڑپک

  ، اتہک ونخٹں  ے ےچین وہ اجںیئ۔سج ںیم فرس ای زرفعاؿ گل یئگ وہ، رھپ ارگ نیلعن ہن ںیلم وت ومز  نہپ ےل افر اںیہن اکٹ د

 آدؾ، ا ن ایب ذبئ، انعف، ا ن رمع، ح، زرہی، اسمل، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ : ابب

 ... وہیتوکیئ امنز ریغب اہطرت ےک وبقمؽ ںیہن

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ امنز ریغب اہطرت ےک وبقمؽ ںیہن وہیت
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ہزیزہ  ابو  ، ہ ٨٣ب ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩   ، اٚ ٟزز ا ًبس  ، ، ح٨ولي ہی٥ ا ابز  اسحاٚ ب٩ 

ُٚ ب٩ُِ إٔبِزَ  ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث َّطُ َس َحسَّ ٧َ ٕ أ ط بِّ ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُ ا٦ َّ٤ ٩ِ َص ًَ ْز  ٤َ ٌِ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٔٚ ا زَّ زَّ ِبُس اٟ ًَ َا  بََر٧ ا٢َ أَِخ َٗ ٔي   َول ٨ِ َح ِٟ ا َِزَة اصٔی٥َ  ی َُز َا ص ٍَ أَب ٔ ٤

یَ  َّی  ً ُ ٩ِ٣َ أَِحَسَث َح ًَلة َػ َب١ُ  ِ٘ ٥َ َِل ُت َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٢ُ اهَّللٔ َػل ُسو ٢َ َر ا َٗ  ٢ُ و ُ٘ ا َي ِوَت ٣َ ٣َ رِضَ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َح  ٢َ ا َٗ  َ أ ؿَّ َتَو

اْن  ْئ أَِو َُضَ ا ٢َ َُٓش ا َٗ َِزَة  ی َُز َا ص یَا أَب َحَسُث  ِٟ  ا



 

 

ےن رفامای ااحسؼ  ن اربامیہ، یلظنح، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ  ن ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اجےئ، اس یک امنز اس فتق کت وبقؽ ںیہن وہیت،  ب کت فوض ہن رک ےل، رضح ومت ےک اکی صخش ےن اہک ہک وج صخش ےب فوض وہ

 ہک ا  اوبرہریہ دحث ایک زیچ ےہ؟ اوہنں ےن اہک ہک اسفء ای رضاط۔

 ااحسؼ  ن اربامیہ، یلظنح، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ  ن ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...فوض یک تلیضف ) اک ایبؿ( افر ) ہی ہک ایقتم ےک دؿ ولگ( فوض ےک اشنانت ےک ببس  ے یفس

 فوض اک ایبؿ :   ابب

  ے دیفس اشیپین افر دیفس تا ھ اپؤں فاےل وہں ےگفوض یک تلیضف ) اک ایبؿ( افر ) ہی ہک ایقتم ےک دؿ ولگ( فوض ےک اشنانت ےک ببس 
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ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٣ح٤ز  ، نٌی٥  ہًل٢ بي  ا ، سٌیس ب٩  ٟس ، خا ٟیث  ، ر ی ٜ  یحٌی ب٩ ب

ا٢َ  َٗ  ٕ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ٨ََا  ث ٩ِ َخ  َحسَّ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ٨ََا  ث یِزََة َحسَّ َُز ٍَ أَبٔي ص ُت ٣َ َرٗٔی  ٢َ ا َٗ  ٔ ٤ٔز ٤ُِح ِٟ ا ِی٥ٕ  ٌَ ُ ن  ٩ِ ًَ ًَٔل٢ٕ  َبٔي ص یسٔ ب٩ِٔ أ ٌٔ َس  ٩ِ ًَ أٟٕس 

٢ُ إٔ٪َّ أ٣َُّ  و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل ُسِو٢َ  َر ُت  ٌِ ٔ ٤ يي َس ٔن ا٢َ إ َٗ  َ أ ؿَّ َو َت َٓ ٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا  ٔ ِضز لَي َه ٘ٔیَ ًَ ِٟ ا َِو٦َ  ِوَ٪ ی ًَ یُِس ا ًٔی  ٔة ُُغًّ ا٣َ

 ِ١ ٌَ ِٔ ٠َِی َٓ ُط  َت ُٔلی١َ ُُغَّ ٥ُِٜ أَِ٪ ی ٨ِ ٣ٔ ََ َلا َت اِس  ٩ِ٤َ َٓ ٔئ  ُؿو ُو ِٟ ا رٔ  آثَا ٔیَن ٩ِ٣ٔ  ٠  ٣َُححَّ

ر  ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ فہ ےتہک ںیہ ںیم )اکی رمہبت( اوبرہریہ ریض
 م
ح
م

 ییحی  ن ریکب، ثیل، اخدل، دیعس  ن ایب الہؽ، میعن 

ہ ۃ ےک

 

 رمہاہ دجسم یک  تھ رپ ڑچاھ، وت اوہنں ےن )فتاں( فوض ایک )افر اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اہلل اعتٰیل عی

ووؿ )ہہک رک( اکپر  اجںیئ 
خ ل
ح
م

ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک ےریی اتم ےک ولگ ایقتم ےک دؿ فوض ےک اشنانت ےک ببس  ے رغ 

 ہک فہ اینپ کمچ ںیم زایدیت احلص رک  وت )فوضیک لیمکت رکےک( ااسی رک ۔ ےگ، وت مت ںیم  ے وج وکیئ ہی اچاتہ ےہ

ر  ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
 م
ح
م

 ییحی  ن ریکب، ثیل، اخدل، دیعس  ن ایب الہؽ، میعن 



 

 

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

  

 ... اک کش وہ وت ضحم کش یک انبء رپ فوض رکان رضفری ںیہن  ب کت نیقی ارگ ےب فوض وہ اجےن

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ارگ ےب فوض وہ اجےن اک کش وہ وت ضحم کش یک انبء رپ فوض رکان رضفری ںیہن  ب کت نیقی ہن وہ
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٥ًلي، سٔیا٪، زہ :  راوی ٣شیب وًباز ب٩ ت٤ی٥، ًباز ب٩ ت٤ی  زی، سٌیس ب٩ 

 ِ ٔ ب از بَّ ًَ  ٩ِ ًَ ٔب َو ٤َُشیَّ ِٟ ا یسٔ ب٩ِٔ  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ زٔی   اٟز صِ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ لٔيٌّ  ًَ ٨ََا  ث ٔلَي َحسَّ کَا إ َّطُ َط ٧َ ٔ أ ط ِّ٤ ًَ  ٩ِ ًَ ٤ٔی٥ٕ  ٩ٔ َت

ٔ َو  ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو ََّصٔ َر ت١ِٔ أَِو َِل ی٨َِ َٔ ٨َِ ا٢َ َِل ی َ٘ َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ِیَئ فٔي  اٟظَّ َیحُٔس  َُّط  ٔ أ٧َ ط ِی َٟ ٔ ١ُ إ یَُدیَّ ٔذی  َّٟ ا ُج١ُ  زَّ اٟ  ٥َ َّی َس٠َّ ً ِٖ َح

ٔیّحا َیحَٔس ر ا أَِو  ِوّت َػ  ٍَ ٤َ  َيِش

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس   یل،  نایؿ، زرہی، دیعس  ن بیسم فسابد  ن میمت، سابد  ن میمت اےنپ اچچ  ے رفاتی رکےت ںیہ

ے وہےئ( وسحمس رکات 

 

کلی

 

ن
ےک اسےنم اکی اےسی صخش یک احتل ایبؿ یک یئگ، سج وک ایخؽ دنبھ اجات ےہ ہک امنز ںیم فہ یسک زیچ )وہا( وک )

 اپےئ۔ ےہ، وت آپ ےن رفامای ہک فہ امنز اس فتق کت ہن وتڑ   ب کت ہک )رخفج رحی یک( آفاز ہن نس ےل، ای وب ہن

  یل،  نایؿ، زرہی، دیعس  ن بیسم فسابد  ن میمت، سابد  ن میمت :  رافی

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

  

 ...فوض ںیم فیفخت رکےن اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم فیفخت رکےن اک ایبؿ
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩   ، ْکیب  ، ٤ًزو  ، ، سٔیا٪ اهَّلل  ًبس  ًلي ب٩ 

ٕض  ا بَّ ًَ ٩ِ اب٩ِٔ  ًَ ِْب  ی ٔي ُْکَ بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ ٤ِزٕو  ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث ا٨َّٟ  َحسَّ ٠َِیطٔ أَ٪َّ  ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیَّ َػل

َّي َؼل َٓ ا٦َ  َٗ َذ ث٥َُّ  َٔ َن َّی  ٍَ َحً َلَح ِؿ ا٢َ ا َٗ ٤ََّا  ُرب َّي َو َذ ث٥َُّ َػل َٔ َن َّی  ً َا٦َ َح ٧  ٥َ َس٠َّ ٩ِ  َو ًَ  ٕ زَّة َس ٣َ ٌِ زَّّة َب اُ٪ ٣َ َی ِٔ ُس  ٔ ٔط ٨ََا ب ث ح ث٥َُّ َحسَّ

٨َِٔس  ٢َ بٔت  ً ا َٗ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِٕب  ی ُْکَ  ٩ِ ًَ زٕو  ٤ِ ا  ًَ َّ٤ ٠َ َٓ ِی١ٔ  ٥َ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٦َ  َ٘ َٓ ّة  ِی٠َ َٟ ََة  و٧ ٤ُ ًٔی ٣َِی َٟ ا َخ

ّا َخ  وئ ُؿ ٕٙ ُو َّ٠ ٌَ َط٩ٕٓ ٣ُ  ٩ِ٣ٔ َ أ ؿَّ َو َت َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل ِو٢ُ  ُس ا٦َ َر َٗ ِی١ٔ  ا٠َّٟ ٔف  ٌِ ٔي َب َاَ٪ ف ًَ ک ُط  ُٔ ِّٔ یَُد ا  ّٔ ی ٠ُطُ ٔٔ ِّ٠ َ٘ ٤ِْزو َوُي

 ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس  ٢َ ا َٗ ا  ٤ََّ ُرب ٔ َو رٔظ ا ٩ِ َيَش ًَ ُت  ٤ِ ُ٘ َٓ ُِت  َ ث٥َُّ ٔجئ أ ؿَّ ا َتَو َّ٤ ا ٣ٔ ّو ٧َِح أُِت  ؿَّ َتَو َٓ يي  ا٦َ ُيَؼل َٗ ٩ِ َو ًَ ىٔی  ٠َ ٌَ َح َٓ ىٔی  َٟ وَّ َح َٓ  ٔ ٔط اٟ ٔط٤َ

َّی ٨َا٦َ َحً َٓ  ٍَ َلَح ِؿ ا َئ اهَّللُ ث٥َُّ  ا ا َط َّي ٣َ َػل ٔ ث٥َُّ  ٔط ٨ ٤ٔي َّي  َی َؼل َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ َي  ٔل ُط إ ٌَ ا٦َ ٣َ َ٘ َٓ  ٔ ًَلة ٔاٟؼَّ ٧َطُ ب آَذ َٓ ٔی  ز ٨َا ٤ُ ِٟ ا ُظ  ا َذ ث٥َُّ أََت َٔ َن

ا٦ُ  ٨َ ٥َ َت ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل و٢َ اهَّللٔ  َرُس وَ٪ إٔ٪َّ  وُٟ ُ٘ ّسا َي ٧َا زٕو إٔ٪َّ  ٤ِ ٌَ ٔ ٨َا ٟ ٠ِ ُٗ  ِ أ ؿَّ َو یََت  ٥ِ َٟ َٗ َو بُطُ  ٠ِ َٗ ا٦ُ  ی٨ََ ُُط َوَِل  ٨ ِي ُت ًَ ٌِ ٔ ٤ ْزو َس ٤ِ ًَ ا٢َ 

َذِبَُحَک  يي أ ٔ أَن ا٦ ٨َ ٤َ ِٟ ا ٔي  ََری ف يي أ ٔن َ إ أ َْقَ ٔئ َووِْي ث٥َُّ  ٧َِبَٔیا ِْل یَا ا ِؤ و٢ُ ُر ُ٘ ٕ َي یِر ٤َ  ًُبَِیَس ب٩َِ ًُ

اہیں کت  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، رمعف، رکبی، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسےئ، 

ہک اسسن یک آفاز آیئ، رھپ آپ ےن امنز ڑپیھ افر یھبک ےتہک ےھت ہک آپ ےٹیل اہیں کت ہک اسسن یک آفاز آیئ، رھپ آپ دیبار وہےئ 

افر آپ ےن امنز ڑپیھ ) یل  ن دبعاہلل یک( اکی رفاتی ےک ہی اافلظ ںیہ ہک ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ںیم اکی بش 

ہن ےک رھگ ںیم رتا وت )ںیم ےن داھکی ہک( یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک اےھٹ، ) ب وھتڑی رات رہ یئگ( افر آپ ےن اینپ اخہل ومیم

اکی یکٹل وہیئ کشم  ے فیفخ فوض رفامای )رمعف اس فوض وک تہب فیفخ افر لیلق اتبےت ےھت( افر امنز ڑپےنھ ڑھک  وہ ےئگ، سپ ںیم 

  اسی ہک آپ ےن فوض ایک اھت، رھپ ںیم آای افر آپ ےک ابںیئ اجبن ڑھکا وہ ایگ افر یھبک  نایؿ ےتہک ےھت ےن یھب فوض ایک ایس ےک آربی

ہک آپ ےک امشؽ یک اجبن )ڑھکا وہایگ( آپ ےن ےھجم ریھپ ایل افر اینپ داںیئ اجبن رک ایل، سج دقر اہلل ےن اچتا آپ ےن امنز ڑپیھ، رھپ 

آپ ےک اسسن یک آفاز آیئ، اےنت ںیم آپ ےک اپس ومذؿ آای افر اس ےن آپ وک امنز یک آپ ٹیل ےئگ افر وس ےئگ، اہیں کت ہک 

االطع دی، آپ اس ےک رمہاہ امنز ےئلیک اھٹ ےئگ، رھپ آپ ےن امنز ڑپیھ افر فوض ںیہن ایک ) نای ؿ( ےتہک ںیہ مہ ےن رمعف  ے اہک ھچک 

وس اجیت یھت افر آپ اک دؽ ہن وسات اھت، وت رمعف ےن اہک ہک ںیم ےن دیبع  ن ولگ ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آھکن 

( یک التفت یک۔
َ
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 ریمع وک ہی ےتہک وہےئ انس ہک اایبنء اک وخاب فیح ےہ، رھپ اوہنں ےن )ِإن



 

 

  اعتٰیل ہنع یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، رمعف، رکبی، ا ن سابس ریض اہلل :  رافی

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

  

ا ئ( وک وپرادوھےن اک ایبؿ، افر ا ن رمع ےن اہک ہک فوض اک وپرا رکان )اس

 

ض
ع
 ...فوض )ںیم ا

 فوض اک ایبؿ :   ابب

ا ئ( وک وپرادوھےن اک ایبؿ، افر ا ن رمع 

 

ض
ع
 (ےن اہک ہک فوض اک وپرا رکان )ااکس بلطم ہی ےہ ہک اصػ رکان )رضفری ےہفوض )ںیم ا
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لٰي  :  راوی تٌا اهَّلل  رضی  ٣ہ ب٩ زیس  اسا ًُل٦(  ْکزہ  ز  آزا ٛے  ًباض  اب٩  ب ) ہ، ْکی ً٘ب سٰی ب٩  ٣و ک،  ٣اٟ  ، ش٤٠ہ ٣ اهَّلل ب٩  ًبس 

ہ ٨ً 

 ًَ ٨ََا  ث ا٣ََة ب٩ِٔ َحسَّ ٩ِ أَُس ًَ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ  لَي  ِو یِٕب ٣َ ُْکَ  ٩ِ ًَ َبَة  ِ٘ وَسی ب٩ِٔ ًُ ٩ِ ٣ُ ًَ أٟٕک  ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ اهَّلل طُ ِبُس  ٌَ ٔ ٤ َّطُ َس ٧َ یِٕس أ َز

 ٌِ ٔاٟظِّ َاَ٪ ب ک َٔذا  َّی إ ً َة َح َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ رَعَ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس  ٍَ َٓ َز  ٢ُ و ُ٘ ُؿوَئ َي ُو ِٟ ا  ِّ ٔ ٥ِ يُِشب َٟ َ َو أ ؿَّ َو ا٢َ ث٥َُّ َت َب َٓ  ٢ََ ٧َز ٔب 

ؿَّ  َتَو َٓ َز٢ََ  ٧ َة  َٔ ٔ َِزٟ ٤ُز ِٟ ا َئ  ا َجا َّ٤٠َ َٓ َٔب  ٛ ََفَ ا٣ََک  ًَلةُ أ٣ََ اٟؼَّ  ٢َ ا َ٘ َٓ ٢َ اهَّللٔ  َرُسو َا  ًَلَة ی اٟؼَّ ُت  ٠ِ ُ٘ ٤َِت َٓ َئ ث٥َُّ أُٗٔی ُؿو ُو ِٟ ا  َّ َب أَِس َٓ  َ أ

 ٔ ز ِِ ٤َ ِٟ ا َّي  َؼل َٓ ًَلةُ  ُض٤َااٟؼَّ ٨َ ٥ِ ُيَؼ١ِّ بَِي َٟ َّي َو َؼل َٓ ُئ  ا َظ ٌٔ ِٟ ا ِت  ٔ ث٥َُّ أُٗٔی٤َ ٔط ٨ِزٟٔ ٔي ٣َ یَرُظ ف ٌٔ إ٪ َب ِٔنَش ک١ُ  إ َاَر   َب ث٥َُّ أ٧َ

دبعاہلل  ن ہملسم، امکل، ومٰیس  ن ةقع، رکبی )ا ن سابس ےک آزاد رکدہ الغؾ( ااسہم  ن زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک 

 ہیلع فآہل فملس رعہف  ے  ےل، اہیں کت ہک  ب ساھیٹ ںیم ےچنہپ، وت ارت  افر اشیپب ایک، رھپ فوض ایک، رگم فوض وپرا روسؽ اہلل یلص اہلل

ںیہن ایک، وت ںیم ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل امنز اک )فتق آایگ( آپ ےن رفامای ہک امنز اہمتر  آےگ ےہ )زمدہفل ںیم ڑپںیھ ےگ( رھپ 

افر وپرا فوض ایک، رھپ امنز اقمئ یک یئگ افر آپ ےن رغمب یک امنز ڑپیھ، اس ےک دعب رہ صخش ےن اےنپ   ب زمدہفل آایگ وت آپ ارت 

 افٹن وک اےنپ اقمؾ ںیم یالھٹ دای رھپ اشعء یک امنز اقمئ یک یئگ، آپ ےن امنز ڑپیھ افر دفونں ےک درایمؿ ںیم وکیئ تنس ای لفن امنز ںیہن

 ڑپیھ۔



 

 

 کل، ومٰیس  ن ةقع، رکبی )ا ن سابس ےک آزاد رکدہ الغؾ( ااسہم  ن زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل  ن ہملسم، ام :  رافی

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

  

ا ء فوض وک رصػ اکی اکی ولچ  ے دوھان یھب )وقنمؽ ےہ

 

ض
ع
 ...(ا

 فوض اک ایبؿ :   ابب

ا 

 

ض
ع
 (ء فوض وک رصػ اکی اکی ولچ  ے دوھان یھب )وقنمؽ ےہا
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ہ، اب٩ بًل٢ يٌىی س٠امی٪، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٨یشار ،  :  راوی ٨٣ؼورب٩ س٤٠ ہ، خزاعي،  اٟزحی٥، ابوس٤٠ ٣ح٤س ب٩ ًبس

ہ ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض   اب٩ 

ا ٨ََ ث ِ  َحسَّ اب َا  ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ٤ََة  َس٠َ ُر ب٩ُِ  و ٨ُِؼ ي  ٣َ عٔ زَا ُد ِٟ ا َة  ٤َ َس٠َ ُو  َا أَب ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ اٟزَّحٔی٥ٔ  ِبٔس  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ َ٪ ٣َُح ُس٠َامِیَ ىٔی  ٌِ ٢ٕ َي ًَٔل ٩ُ ب

َش١َ  َِ َٓ  َ أ ؿَّ َّطُ َتَو ٧َ ٕض أ ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ إر  ٔئ ب٩ِٔ َيَش َلا ًَ  ٩ِ ًَ َِس٥َ٠َ  یِٔس ب٩ِٔ أ ٩ِ َز ا ًَ ٤ََف بَٔض ـِ ٤َ َٓ ٕئ  ّة ٩ِ٣ٔ ٣َا َٓ َوِجَضطُ أََخَذ َُغِ

٤َٔا َوجِ  ٔض َش١َ ب َِ َٓ ی  ِْلُِْخَ ٔ ا یَٔسظ ٔلَي  َضا إ َٓ ا ََٜذا أََؿ َٔضا َص ١َ ب ٌَ َح َٓ ٕئ  ا ّة ٩ِ٣ٔ ٣َ َٓ َٙ ث٥َُّ أََخَذ َُغِ ٨ََِظ ِست ا ّة ٩ِ٣ٔ َو َٓ َضطُ ث٥َُّ أََخَذ َُغِ

ُی٤ِىَی ث٥َُّ  ِٟ ا یََسُظ  َش١َ بَٔضا  َِ َٓ ٕئ  ا ٕئ ٣َ ا ّة ٩ِ٣ٔ ٣َ َٓ ٔ ث٥َُّ أََخَذ َُغِ ِٔسط َٔزأ َح ب ی ث٥َُّ ٣ََش ِْسَ یُ ِٟ ا یََسُظ  َٔضا  َش١َ ب َِ َٓ إئ  ّة ٩ِ٣ٔ ٣َ َٓ أََخَذ َُغِ

 ُ ی ث ُیِْسَ ِٟ ا ُط  رِٔج٠َ ىٔی  ٌِ ا َي َٔض َش١َ ب َِ َٓ ی  ّة أُِْخَ َٓ َضا ث٥َُّ أََخَذ َُغِ ََُش٠َ َّی  ٤ِىَی َحً ُی ِٟ ا ٔطٔ  رِٔج٠ َي  ل ًَ غَّ  َٜ ََفَ ٢َ َص ا َٗ و٢َ ٥َّ  َرُس ُِت  َی ا َرأ َذ

 ُ أ ؿَّ ََتَو ٥َ ی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  اهَّللٔ 

 شا ر ، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ی

 

 ی
ی
 دمحم  ن دبعارلمیح، اوبہملس، زخایع، وصنمر ن ہملس، ا ن البؽ ینعی امیلسؿ، زدی  ن املس، اطعء 

یس  ے یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال، رھپ اکی ولچ اپین ایل افر اس  ے ایس  ے رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن فوض ایک، اکی ولچ اپین ےل رک ا

ابایں تا ھ  رطح ایک ینعی دفےر  تا ھ وک الم، اس  ے ہنم دوھای، رھپ اکی ولچ اپین ایل افر اانپ داانہ تا ھ دوھای، رھپ اکی ولچاپین ایل افر اانپ

ایل افر اےنپ داےنہ ریپ رپ ڈاال، اہیں کت ہک ا ے دوھ ڈاال، رھپ دفےرا ولچ اپین ایل افر اس دوھای، رھپ اےنپ ےر اک حسم ایک، رھپ اکی ولچ اپین 



 

 

  ے دوھای ینعی اےنپ ابںیئ ریپ وک، رھپ اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس رطح فوض رکےت داھکی ےہ۔

 شا ر ، ا ن سابس ریض اہلل دمحم  ن دبعارلمیح، اوبہملس، زخایع، وصنمر ن ہملس :  رافی
ی

 

 ی
ی
، ا ن البؽ ینعی امیلسؿ، زدی  ن املس، اطعء 

 اعتٰیل ہنع

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

  

 ...مسب اہلل رہ احؽ ںیم انہک اچےیہ، اہیں کت ہک تبحص  ے ےلہپ یھب

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اہلل رہ احؽ ںیم انہک اچےیہ، اہیں کت ہک تبحص  ے ےلہپ یھب مسب
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩   ، ْکیب  ، ٟحٌس ا اب٩   ٥ٟ ، سا ؼور ٨٣  ، ، جزیز اهَّلل  ًبس  ًلي ب٩ 

٢َ َحسَّ  ا َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث ٔيیَّ َحسَّ ا٨َّٟ ٔطٔ  ُّ ب ٕض یَِب٠ُ ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِٕب  ی ُْکَ  ٩ِ ًَ ٔس  ٌِ َح ِٟ ا َبٔي  ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أ َس  ٩ِ ًَ ورٕ  ٨ُِؼ ٩ِ ٣َ ًَ ْز  ٔی ا َجز ث٨ََ

ب٨َِ  ِّ٨ ُض٥َّ َج ا٠َّٟ اهَّللٔ  ِس٥ٔ  ٢َ بٔا ا َٗ ُط  َٔذا أَتَي أَص٠َِ ٥ِ إ ُٛ ِو أَ٪َّ أََحَس َٟ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  اٟظَّ َػل ا ا  ت٨ََ ِٗ َرَز ا  اَ٪ ٣َ ِیَل اٟظَّ ِب  ِّ٨ اَ٪ َوَج َل ِی

ظُ  ٥ِ َيرُض  َٟ ْس  َٟ ا َو ُض٤َ ٨َ ٔضَی بَِي ُ٘ َٓ 

 یل  ن دبعاہلل ، رجری، وصنمر، اسمل ا ن ادعجل، رکبی، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت اس دحثی وک 

ا  ااطیشلؿ فبنج ااطیشلؿ اچنہپےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای مت ںیم  ے وکیئ 

 

 ی
ی

 

ی  
ح
م 

ھ
لل

صخش  ب اینپ ویبی ےک اپس آےئ وت مسب اہلل ا

  ہہک د ، رھپ اؿ دفونں ےک درایمؿ وکیئ ڑلاک دقمر ایک اجےئ، وت اس وک اطیشؿ رضر ہن اچنہپ ےکس اگ۔

 
  

 امرزق

  ہنع یل  ن دبعاہلل ، رجری، وصنمر، اسمل ا ن ادعجل، رکبی، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  



 

 

 ...اپاخہن )ےک ےئل اجےت( فتق ایک ڑپےھ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اپاخہن )ےک ےئل اجےت( فتق ایک ڑپےھ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      143    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ا٧ص   ، ب اٌٟزیزب٩ ػہی ًبس ہ،  ز٦، طٌب  آ

ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ٢ُ ک و ُ٘ ََنّشا َي ُت أ ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ٕب  ٔ ب٩ِٔ ُػَضِی ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث ٢َ َحسَّ ا َٗ آَز٦ُ  ا  ٨ََ ث َٔذا َحسَّ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

ُض٥َّ  ا٠َّٟ  ٢َ ا َٗ ًَلَئ  َد ِٟ ا ٔذَ  َزَخ١َ  َة إ َب ٌِ ُط  ٩ِ ًَ ْر  ٨َُِس ا٢َ ُ َٗ َبَة َو ٌِ ُط  ٩ِ ًَ َة  رَعَ اب٩ُِ رَعِ ُط  ٌَ اَب ائٔٔث َت َب َد ِٟ ا ُٔث َو ب ُد ِٟ ا َٔک ٩ِ٣ٔ  ُ ب ُوذ يي أًَ ٔن ا إ

ََر  ا أ ٔ إَٔذ ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ یِٕس َحسَّ یُس ب٩ُِ َز ٌٔ ا٢َ َس َٗ َزَخ١َ َو َٔذا  ٕ إ از ٩ِ َح٤َّ ًَ ٢َ ٣ُوَسی  ا َٗ ًَلَئ َو َد ِٟ ا َي  یَِسُخ١َ اأَت  َز أَِ٪ 

آدؾ، ہبعش، دبعازعلسی ن بیہص، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیب االخلء ںیم دالخ وہےت وت ہی 

م این اوعذکب نم اثبخل فاابخلثئ )ا  اہلل ںیم اناپک زیچفں افر اناپویکں  ے ریتی انپہ اماتگن وہں( ا ن رعرعہ ےن

ھ
لل

ہبعش  ےتہک ا

 ے یہی اافلظ رفاتی ےئک ںیہ، نکیل دنغر  ے ہبعش  ے ہی اافلظ رفاتی ےئک ںیہ ہک  ب آپ تیب االخلء آےئ افر ومٰیس ےن امحد 

 ے دالخ وہےن اک  ظف رفاتی ایک، افر دیعس  ن زدی ےن دبعازعلسی  ے ہی اافلظ رفاتی ےئک ںیہ ہک  ب آپ تیب االخلء اجےن اک ارادہ 

 ےتھ۔رکےت وت ہی داع ڑپ

 آدؾ، ہبعش، دبعازعلسی ن بیہص، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اپاخہن )ےک ےئل اجےت( فتق اپین رھک دےنی اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رھک دےنی اک ایبؿاپاخہن )ےک ےئل اجےت( فتق اپین 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      144    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  بي یزیس،  ا اهَّلل ب٩  ًبیس   ، ء ٗا ر ، و ٗاس٥ ہاط٥ ب٩   ، ٣ح٤س اهَّلل ب٩   ًبس 

ٔس  ا َ٘ ِٟ ا ٔط٥ُ ب٩ُِ  ث٨ََا َصا ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح ِبُس اهَّلل ًَ ٨ََا  ث إض َحسَّ بَّ ًَ ٩ِ اب٩ِٔ  ًَ ٔیَس  ز َی ٔي  ٔ ب٩ِٔ أَب اهَّلل ٩ِ ًُبَِیسٔ  ًَ اُئ  َٗ ِر ث٨ََا َو ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥ٔ

 ٔ ب أُِخ َٓ ا  ٍَ َصَذ ا٢َ ٩ِ٣َ َوَؿ َٗ وئّا  طُ َوُؿ َٟ ُت  ٌِ َوَؿ َٓ ًَلَئ  َد ِٟ ا ٥َ َزَخ١َ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ اٟأَ٪َّ  ُط فٔي  ِض ِّ٘ َٓ ُض٥َّ  ا٠َّٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ی٩ٔ َر   سِّ

ؾ یلص دبعاہلل  ن دمحم، تامش  ن اقمس، فراقء، دیبع اہلل  ن ایب سیدی، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی رمہبت یبن ہیلع االسل

ہی اپین اہلل ہیلع فآہل فملس تیب االخلء ںیم دالخ وہےئ، وت ںیم ےن آپ ےک ےئل فوض اک اپین رھک دای ) ب آپ فتاں  ے ےلکن، وت رفامای 

 سک ےن راھک ےہ؟ آوکپ التبدای ایگ، وت آپ ےن رفامای ہک ا  اہلل ا ے دنی ںیم ھجمس انعتی رفام۔

 دبع اہلل  ن دمحم، تامش  ن اقمس، فراقء، دیبع اہلل  ن ایب سیدی، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اپاخےن ای اشیپب رکےت فتق ہلبق یک رطػ ہنم ہن ایک اجےئ ، اہتبل امعرت ای دویار وہ ی

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ہقئ ںیہناپاخےن ای اشیپب رکےت فتق ہلبق یک رطػ ہنم ہن ایک اجےئ ، اہتبل امعرت ای دویار وہ ای اس ےک لثم وکیئ افر زیچ آڑ یک وہ وت وکیئ اضم
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٨ًہ :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ری  ؼا ان ایوب  ابو  ، ٟیثی ر ب٩ یزیس  ًلا  ، ی ہز ب، ز ذئ بي  اب٩ ا ز٦،   آ

 ِ أئ ب َل ًَ  ٩ِ ًَ ٔی   ِز ز ص اٟ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ذٔئِٕب  َبٔي  اب٩ُِ أ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َز٦ُ  آ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ا٢َ  َٗ ارٔیِّ  َِنَؼ اِْل وَب  َی  ٔي أ ٩ِ أَب ًَ ثٔیِّ  ِی ا٠َّٟ ٔیَس  ز َی  ٩ٔ

 ِّٟ َُو َة َوَِل ی ِٔب٠َ ٘ ِٟ ا ب١ٔ  ِ٘ ًَل َيِشَت َٓ ائَٔم  َِ ِٟ ا  ٥ِ ُٛ َي أََحُس ا أَت ٥َ إَٔذ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ُواَر ب ا أَِو َُغِّ و ُٗ َْشِّ ُظ  ِضَز ا َه  َض



 

 

زرہی، اطعر  ن سیدی یثیل، اوباویب ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای ہک  ب وکیئ آدؾ، ا ن ایب ذبئ، 

صخش تیب االخلء ںیم اجےئ وت ہلبق یک رطػ ہنم ہن رک  افر ہن اس یک رطػ اینپ تشپ رک ، ہکلب رشمؼ ای رغمب یک رطػ یک 

 رطػ ہنم رک  ) ب ہک ہلبق امشال ای ونجاب وہ( ۔

 آدؾ، ا ن ایب ذبئ، زرہی، اطعر  ن سیدی یثیل، اوباویب ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج دف اوٹنیں رپ )ھٹیب رک( اپاخہن رھپ 

 فوض اک ایبؿ :   ابب

  اک ایبؿ وج دف اوٹنیں رپ )ھٹیب رک( اپاخہن رھپ اس صخش

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      146    حس

رضی اهَّلل  :  راوی ٤ًز  اسٍ ب٩ حبا٪، ًبساهَّلل ب٩  ب٩ حبا٪، و حٌی  ٣ح٤س ب٩ ی ٕ، ٣اٟک، یحٌی ب٩ سٌیس،  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

٨ًہ لٰي   تٌا

 ِ ٔ ب اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٍٔ َحسَّ ٔس ا ٔ َو ط ِّ٤ ًَ  ٩ِ ًَ اَ٪  بَّ ٌَی ب٩ِٔ َح َیِح سٔ ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ یٕس  ٌٔ َس یَِحٌَی ب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ ٧َا ٣َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُوُس ٩ِٔ  ٩ُ ی ب

َت  ًَل  َٓ تَٔک  لَي َحاَج ًَ ِسَت  ٌَ َٗ َٔذا  ُوَ٪ إ وٟ ُ٘ ّسا َي ٧َا و٢ُ إٔ٪َّ  ُ٘ َاَ٪ َي ک َّطُ  ٧َ َز أ ٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ اَ٪  بَّ َة َوَِل بَِیَت َح ِٔب٠َ ٘ ِٟ ا ب١ِٔ  ِ٘ َت ِش

اهَّللٔ و٢َ  ُس َیُِت َر أ ََفَ ا  ٨َ َٟ ٕت  ٔ بَِی ز َي َهِض ل ًَ ا  ِو٣ّ َی ِیُت  َ٘ َت اِر ِس  َ٘ َٟ َز  ٤َ اهَّللٔ ب٩ُِ ًُ ِبُس  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔض  سٔ ِ٘ ٤َ ِٟ لَي ا ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  

اجَ  ٔسٔض َٟٔح ِ٘ ٤َ ِٟ ا بًّٔل بَِیَت  ِ٘ َت یِٔن ٣ُِش ٨ََٔت ب َٟ ٢َ ا َٗ  ٔ اهَّلل َِزرٔی َو ٠ُِت َِل أ ُ٘ َٓ ٔض٥ِٔ  َراٛ َي أَِو ل ًَ وَ٪  ی٩َ ُيَؼ٠  ٔذ َّٟ ا َک ٩ِ٣ٔ  َّ٠ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٔ َو ٔط ت

َِرٔق  ِْل ْٙ بٔا ٔػ َِرٔق َيِشحُُس َوصَُو َِل ِْل ٩ِ ا ًَ  ٍُ ٔٔ َت زِ َی يي َوَِل  ٔذی ُيَؼل َّٟ ا ىٔی  ٌِ ْٔک َي اٟ ٣َ 

  ن ةحؿ، فا ع  ن ةحؿ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اہک رکےت ےھت ہک دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ییحی  ن دیعس، دمحم  ن ییحی

ولگ ےتہک ںیہ ہک  ب مت اینپ )اضقےئ( احتج ےک ےئل وھٹیب وت ہن ہلبق یک رطػ ہنم رکف افر ہن تیب ادقملس یک رطػ، رگم ںیم اکی 

ہل فملس وک )اضقےئ( احتج ےک ےئل دفاوٹنیں رپ ےھٹیب وہےئ تیب دؿ اےنپ رھگ یک  تھ رپ ڑچاھ وت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ



 

 

ادقملس یک اجبن ہنم ےئک وہےئ داھکی افر ا ن رمع ےن ہی ہہک رک فا ع  ے اہک ہک اشدی مت اؿ ولوگں ںیم  ے وہ وج اینپ راونں رپ )ہنیس 

 اجاتن، اامؾ امکل ےن اہک راونں رپ دجسہ رکےن اک رھک رک دجسہ رک ےک( امنز ڑپےتھ ںیہ، )فا ع ےتہک ںیہ( ںیم ےن اہک ف اہلل ںیم ںیہن

 بلطم ہی ےہ ہک دجسہ رکےت فتق اینپ راونں وک ٹیپ  ے الم رک رےھک۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ییحی  ن دیعس، دمحم  ن ییحی  ن ةحؿ، فا ع  ن ةحؿ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...وعروتں اک اضقےئ احتج ےک ےئل ابرہ ےنلکن اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں اک اضقےئ احتج ےک ےئل ابرہ ےنلکن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      147    حس

ا یحٌی ب٩ :  راوی ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ، رعوہ اب٩ طہاب ً٘ی١   ، ٟیث  ، ر ی ٜ  ب

 ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ْ  َ٘ ثَىٔی ًُ ٢َ َحسَّ ا َٗ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ یِر َٜ ُ َیِحٌَی ب٩ُِ ب ا  ٨ََ ث ٔيیِّ َحسَّ َّ٨ اٟ َد  ا َة أَ٪َّ أَِزَو ائَٔظ

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل و٢ُ ٨٠َّٟٔ ُ٘ ُ َي ٤َز َاَ٪ ًُ ک ُح َو َی ِٓ َ یْس أ ٌٔ َػ ٍٔ َوهَٔي  ٔػ ٨َا ٤َ ِٟ ا َي  ٔل ِزَ٪ إ بَرَّ ا َت ِی١ٔ إَٔذ ٔا٠َّٟ ِج٩َ ب ٩َّ یَِْخُ ُٛ اهَّللُ ٥َ  َّي  َػل  

 َٓ  ١ُ ٌَ ِٔ ٥َ َي ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  اهَّللٔ َػل  ٢ُ ُسو َر  ٩ُِٜ َی  ٥ِ٠َ َٓ ََک  ائ نَٔش ِب  ٥َ اِحُح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٔيیِّ ًَ َّ٨ اٟ ُد  َة َزِو ٌَ ُت َز٣ِ ٨ِٔ َزةُ ب َسِو ِت  َج َْخَ

 َٗ ُ أََِل  ٤َُز ا ً اَص َز ٨َا َٓ ٔی٠َّة  َزأَّة كَو ٧َِت ا٣ِ کَا اّئ َو ٔي ًَٔظ ال َی ا٠َّٟ ّة ٩ِ٣ٔ  ِی٠َ َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َي أَِ٪ َػل ل ًَ ا  ّػ ُ ِٔحِ َزة َسِو َا  َٔ ی ٨َا ِٓ ِس رَعَ

ا  ٢ََ ٧َِز أ َٓ اُب  حَٔح ِٟ ا ز٢َٔ  ٨ِ أب َی حَٔح ِٟ ا ََة  آی  هَّللُ 

ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع ا ن اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویبایں 

اعتٰیل ہنع  رات وک  ب اضقےئ احتج ےک ےئل یتلکن ںیھت، وت انمعص یک رطػ لکن اجیت ںیھت )افر انمعص رفاخ ہلیٹ ےہ، رمع ریض اہلل

، رگم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااسی ہن  

ئ

رکےت  یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اہک رکےت ےھت، ہک آپ ویبویں وک رپدہ ںیم یالھٹئ

دق وعرت ےھت، اکی بش اشعء ےک فتق وسدہ تنب زہعم ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویبی ںیلکن افر فہ دراز 



 

 

ںیھت وت اںیہن رمع ےن اس وخاشہ  ے ہک رپدہ )اک مکح انزؽ وہاجےئ اکپرا( ہک ا  وسدہ! مہ ےن ںیہمت اچہپؿ ایل، بت اہلل ےن رپدہ )اک 

 مکح( انزؽ رفامای۔

 ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع ا ن اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں اک اضقےئ احتج ےک ےئل ابرہ ےنلکن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      148    حس

ہ رضی اهَّلل  :  راوی ، حرضت ًائظ ، رعوہ ہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ ٨ًہازْکیا، ابواسا٣ لٰي   تٌا

ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ َة  ا٣َ ا أَبُو أَُس ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ َّاُئ  ی َْکٔ ٨ََا َز ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  

ا ىٔی  ٌِ ا٦ْ َي ٢َ صَٔظ ا َٗ  َّ٩ُٜٔ ت اَج ِج٩َ فٔي َح ٩َُّٜ أَِ٪ َتِْخُ ُذَٔ٪ َل ِس أ اَز َٗ بََر ِٟ 

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکیت ںیہ ہک آپ ےزرکای، اوبااسہم، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

ےن )اینپ ویبویں  ے( رفام دای اھت ہک ںیہمت اضقےئ احتج ےک ےئل ابرہ ےنلکن یک ااجزت ےہ، )اشہؾ( ےن اہک احتج  ے رماد رباز 

 ےہ۔

 زرکای، اوبااسہم، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں اک اضقےئ احتج ےک ےئل ابرہ ےنلکن اک ایبؿ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      149    حس

اسٍ ب٩ حبا٪، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز  :  راوی ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ا٧ص ب٩ ًیاق، ًبیس اهَّلل ب٩ ٤ًز، ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ حبا٪، و

٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل   رضی 

 ٔ اهَّلل ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ َُص ب٩ُِ ًَٔیإق  ا أ٧َ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ ٨ِٔذر ٤ُ ِٟ ا َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔب ٨ََ ث ٍٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٔس ا ٩ِ َو ًَ اَ٪  بَّ ٌَی ب٩ِٔ َح َیِح ٔس ب٩ِٔ  ٩ِ ٣َُح٤َّ ًَ  

ُسو٢َ  َر ُِت  َی أ ًٔی ََفَ اَج ٔف َح ٌِ َؼَة َٟٔب ِٔ ٔت َح ٔ بَِی ز َٚ َهِض ِو َٓ ِیُت  َ٘ َت اِر ا٢َ  َٗ َز  ٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ اَ٪  بَّ ٥َ  َح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل

تَ  ُط ٣ُِش اَجَت ٔضی َح ِ٘ ٔ َي أ٦ِ اٟظَّ ب١َٔ  ِ٘ َت ٔة ٣ُِش ِٔب٠َ ٘ ِٟ ا َٔز   ِسب

 اربامیہ  ن ذنمر، اسن  ن ایعض، دیبعاہلل  ن رمع، دمحم  ن ییحی  ن ةحؿ، فا ع  ن ةحؿ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ

فآہل فملس وک اضقےئ احتج رکےت  ہک ںیم اینپ یسک رضفرت  ے ہصفح ےک رھگ یک  تھ رپ ڑچاھ، وت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فتق ہلبق یک رطػ تشپ افر اشؾ یک رطػ ہنم ےئک وہےئ داھکی۔

 اربامیہ  ن ذنمر، اسن  ن ایعض، دیبع اہلل  ن رمع، دمحم  ن ییحی  ن ةحؿ، فا ع  ن ةحؿ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں اک اضقےئ احتج ےک ےئل ابرہ ےنلکن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      150    حس

اسٍ ب٩ حبا  :  راوی ا٪، و اہی٥، یزیس ب٩ ہارو٪، یحٌی ، ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ حب رضی اهَّلل يٌ٘وب ب٩ ابز ٪، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز 

٨ًہ لٰي   تٌا

یَ  ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ٌَی  َیِح ٧َا  بََر ا٢َ أَِخ َٗ ُروَ٪  ا ٔیُس ب٩ُِ َص ز َی ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اصٔی٥َ  َِز وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ ا َي ٨ََ ث ٍَ َحسَّ أس طُ َو َّ٤ ًَ اَ٪ أَ٪َّ  ٌَی ب٩ِٔ َحبَّ ِح

ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ ُظ أَ٪َّ  بََر اَ٪ أَِخ بَّ ٔ  ب٩َِ َح ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢َ  َرُس َیُِت  أ ا ََفَ ٨َٔ ٔ بَِيت ِضز لَي َه ًَ  ٕ َِو٦ اَت ی زُِت َذ َض ِس َه َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ُظ  بََر ٤ََز أَِخ ًُ 



 

 

ٔسضٔ  ِ٘ ٤َ ِٟ ا ٔت  ب١َٔ بَِی ِ٘ َت یِٔن ٣ُِش ٨ََٔت ب َٟ َي  ل ًَ أًّسا  َٗ  ٥َ َس٠َّ  َو

ؿ، فا ع  ن ةح ؿ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی دؿ وقعیب  ن اربامیہ، سیدی  ن تارفؿ، ییحی ، دمحم  ن ییحی  ن ةح

ںیم اےنپ رھگ یک  تھ رپ ڑچاھ وت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اضقےئ احتج ےک ےئل دف اوٹنیں رپ تیب ادقملس یک 

 رطػ ہنم ےئک وہےئ داھکی۔

 ، ییحی ، دمحم  ن ییحی  ن ةحؿ، فا ع  ن ةح ؿ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعوقعیب  ن اربامیہ، سیدی  ن تارفؿ :  رافی

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

  

 ...اپین  ے ااجنتسء رکےن اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اپین  ے ااجنتسء رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      151    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٟک  ٣ا ص ب٩  ا٧ ہ(  ٣ی٤و ٧ بي  ا ء ب٩  ًلا ذ ) ٣ٌا ابو  ، ، طٌبہ ک ٠٤ٟ ا ًبس ظا٦ ب٩  ہ  ، ٟیس ٟو ا  ابو

ٔي ٩ِ أَب ًَ ُة  َب ٌِ ُط ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔٔک  ٠٤َ ِٟ ا ِبٔس  ًَ َؤٟیٔس صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ُت  َحسَّ ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ََة  و٧ ٔي ٣َِی٤ُ ُئ ب٩ُِ أَب َلا ًَ ُط  اِس٤ُ ٕ َو ذ ا ٌَ ٣ُ

ًَُل  َا َوُ ٧َ ُئ أ ٔ أَٔجی ٔط ت اَج َد َٟٔح ا َْخَ َٔذ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ک  ٢ُ و ُ٘ ٕٔک َي اٟ ََص ب٩َِ ٣َ ٧َ ىٔی أ ٌِ ٕئ َي ا اَوْة ٩ِ٣ٔ ٣َ ا إَٔز ٨َ ٌَ ٦ْ ٣َ

 ٔ طٔي بٔط ٨َِ  َيِشت

، اشہؾ  ن دبعاکلمل، ہبعش، اوباعمذ )اطعء  ن ایب ومیم ہن( اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل اوباولدیل

ے ےھت، وت ںیم افر اکی ڑلاک )دفونں  ل رک( اےنپ رمہاہ اپین اک اکی ربنت ےل آےت ےھت، سج  ے آپ 

 

کلی

 

ن
فملس  ب اینپ احتج ےئلیک 

 آہل فملس ااجنتس رکےت ےھت۔یلص اہلل ہیلع ف



 

 

 اوباولدیل، اشہؾ  ن دبعاکلمل، ہبعش، اوباعمذ )اطعء  ن ایب ومیم ہن( اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... اپین ےل اجان )اجزئ ںیہن ےہ(، اوبادلرداء ریضیسک صخش ےک رمہاہ اس یک اہطرت ےک ےئل 

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 فاروہطر فاول یسک صخش ےک رمہاہ اس یک اہطرت ےک ےئل اپین ےل اجان )اجزئ ںیہن ےہ(، اوبادلرداء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعاؼ فاولں  ے اہک ہک ایک مت

 

 
 
علی

 

لی

 ںیم اصبح ا

 (اعتٰیل ہنع( ںیہن ںیہ ؟)رھپ مت اںیہن وھچڑ رک ھجم  ے ویکں اسملئ وپےتھچ وہ اسدۃ) دبعاہلل  ن وعسمد ریض اہلل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      152    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧  ، ٣ی٤و٧ہ بي  ء ب٩ ا ًلا  ، ہ ، طٌب ِحب  س٠امی٪ ب٩ 

 َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ٨ََا  ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َاَ٪  ٢ُ ک و ُ٘ ََنّشا َي ُت أ ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ ٧ََة  و َبٔي ٣َِی٤ُ ٔئ ب٩ِٔ أ َلا ًَ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ٨َ

ائٕ  اَوْة ٩ِ٣ٔ ٣َ ٨َا إَٔز ٌَ ا ٣َ َّ٨ َا َوًَُُل٦ْ ٣ٔ ُط أ٧َ ُت ٌِ ٔ ب ٔ َت ٔط ت َد َٟٔحاَج َٔذا َْخَ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

ہن، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب اینپ احتج ےک ےئل امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، اطعء  ن ایب ومیم

ے ےھت وت ںیم افر مہ ںیم  ے اکی ڑلاک دفونں آپ ےک ےھچیپ اجےت ےھت، امہر  اپس اپین اک اکی ربنت وہات اھت۔

 

کلی

 

 ن

 اعتٰیل ہنعامیلسؿ  ن رحب، ہبعش، اطعء  ن ایب ومیمہن، اسن ریض اہلل  :  رافی

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

  

 ...ااجنتس ےک ےئل اپین ےک اس ھ زینہ ےک اجےن اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ااجنتس ےک ےئل اپین ےک اس ھ زینہ ےک اجےن اک ایبؿ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      153    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٣اٟ ا٧ص ب٩   ، ٣ی٤و٧ہ بي  ا ء ب٩  ًلا  ، ہ ، طٌب ، ٣ح٤س ب٩ جٌَف ر ظا  ٣ح٤س ب٩ ب

َبٔي أئ ب٩ِٔ أ َل ًَ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ٨ََا ُط ث ا٢َ َحسَّ َٗ ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج َّ٤ ث٨ََا ٣َُح ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٧َةَ  َحسَّ ٧َََص ب٩َِ  ٣َِی٤ُو ٍَ أ ٔ َس٤

اَو  ًَُل٦ْ إَٔز َا َوُ ٧َ ١ُٔ٤ أ أَِح َٓ ًَلَئ  َد ِٟ ا ٥َ یَِسُخ١ُ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس َاَ٪  ک  ٢ُ و ُ٘ ٕٔک َي اٟ طٔي ٣َ زَّة َيِشت٨َِ ٨َ ًَ ٕئ َو ّة ٩ِ٣ٔ ٣َا

ّؼا ًَ  ُ زَة ٨َ ٌَ ِٟ ا َبَة  ٌِ ُط  ٩ِ ًَ اُ٪  َذ رِضُ َوَطا ا٨َّٟ ُط  ٌَ اَب ٔئ َت ٤َا ِٟ ٔا ٔ ُزدٌّ  ب ط ٠َِی ًَ 

 فملس دمحم  ن اشبر، دمحم  ن رفعج، ہبعش، اطعء  ن ایب ومیمہن، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

، آپ یلص اہلل تیب االخلء ںیم دالخ وہےت ےھت وت ںیم افر اکی ڑلاک )دفونں  ل رک( اپین اک اکی ربنت افر لھپ دار الیھٹ ااھٹےت ےھت

ہیلع فآہل فملس اپین  ے ااجنتسء رفامےت ےھت، رضن افر اشذاؿ ےن اس ےک اتمعب دحثی ہبعش  ے رفاتی یک ےہ افر زنعہ  ے رماد فہ 

 ڑکلی ےہ سج رپ لھپ اگل وہ۔

 دمحم  ن اشبر، دمحم  ن رفعج، ہبعش، اطعء  ن ایب ومیمہن، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...داےنہ تا ھ  ے ااجنتس رک ےن یک اممتعن اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 داےنہ تا ھ  ے ااجنتس رک ےن یک اممتعن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      154    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  زہ  ٗتا ابو  ، زہ ٗتا بي  ا اهَّلل ب٩  ًبس  ، ر ثی بي ٛ ا ، یحٌی ب٩  ئي ا زستو ، ہظا٦  ہ ٟ ذب٩ ٓـا  ٣ٌا

ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔي   ٩ِ ًَ ٔي   ائ َو ِسَت اٟسَّ َُو  ا٦ْ ص ٨ََا صَٔظ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َة  َٟ ا ـَ َٓ ُ ب٩ُِ  اذ ٌَ ٨ََا ٣ُ ث تَ  َحسَّ َٗ ٔي  ٔ ب٩ِٔ أَب طٔ اهَّلل ٩ِ أَبٔی ًَ َزَة  ا

ٔذَ  ٔئ َوإ ِْل٧َٔا ا ٔي  ِص ف َّٔ ٨ََ یَت ًَل  َٓ  ٥ِ ُٛ َب أََحُس َْشٔ ا  ٥َ إَٔذ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َر  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا ُظ َٗ َْکَ صَّ َذ ًَل ی٤ََ َٓ َئ  َدًَل ِٟ ا َي  ا أَت



 

 

 ٔ ٤ٔي٨ٔط ِح بَٔی ٤َشَّ ََت ٔ َوَِل ی ٔط ٨ ٤ٔي  بَٔی

ییحی  ن ایب ریثک، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ، اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ فہ ےتہک ںیہ روسؽ اہلل  اعمذ ن اضفہل، اشہؾ دوتسایئ،

ےن رفامای ہک  ب وکیئ اپین ےئپ وت ربنت ںیم اسسن ہن ےل افر  ب تیب االخلء اجےئ وت رشاگمہ وک اےنپ داےنہ تا ھ  ے ہن وھچےئ افر ہن 

  ۔اےنپ داےنہ تا ھ  ے ااجنتس رک

 اعمذ ن اضفہل، اشہؾ دوتسایئ، ییحی  ن ایب ریثک، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ، اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اشیپب رکےت فتق اےنپ وضع اخص وک اےنپ داےنہ تا ھ  ے ہن ڑکپ 

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب رکےت فتق اےنپ وضع اخص وک اےنپ داےنہ تا ھ  ے ہن ڑکپ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      155    حس

، ًبساهَّلل ب٩ ابي ٗتازہ :  راوی ٛثیر ابي  ، یحٌی ب٩   ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، اوزاعي

ا٢َ َحسَّ  َٗ  َٕ ُوُس ُس ب٩ُِ ی َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٔيیِّ َحسَّ ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ َزَة  َتا َٗ َبٔي  ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ ٌَی ب٩ِٔ أَبٔي  یَِح  ٩ِ ًَ اعٔي   ِْلَِوَز ا ا  ث٨ََ

 ٔ ٤ طٔي بَٔی ٔ َوَِل َيِشت٨َِ ٨ٔط ٤ٔي ُظ بَٔی َْکَ َذ َیأُِخَذ٪َّ  ًَل  َٓ  ٥ِ ُٛ َا٢َ أََحُس ا ب َٔذ ا٢َ إ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل ٔط ٨ ئٔ ي ِْل٧َٔا ا ٔي  ِص ف َّٔ ٨ََ یَت  َوَِل 

 دمحم  ن ویفس، افزایع، ییحی  ن ایب ریثک، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن رکص  ےن رفامای ہک  ب مت ںیم  ے

  افر ہن )اپین ےتیپ وہےئ( وکیئ اشیپب رک  وت فہ اےنپ داےنہ تا ھ  ے رہسگ رشاگمہ وک ہن ڑکپ  افر ہن یہ داےنہ تا ھ  ے ااجنتسء رک

 ربنت ںیم اسسن ےل۔

 دمحم  ن ویفس، افزایع، ییحی  ن ایب ریثک، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ :  رافی

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



 

 

  

 ...رھتپفں  ے ااجنتسء رکےن اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 رھتپفں  ے ااجنتسء رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      156    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، ٤ًزو ، سٌیس ب٩  ٣کي ٤ًزو  ٤ًزو ب٩ یحٌی ب٩ سٌیس ب٩   ، ٣کي ٣ح٤س   اح٤س ب٩ 

 َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ يي   ٤َک ِٟ ا ٕس  َّ٤ ٤َُس ب٩ُِ ٣َُح ا أَِح ٨ََ ث ُت َحسَّ ٌِ َب اتَّ  ٢َ ا َٗ َِزَة  ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ  ٔ ظ ٩ِ َجسِّ ًَ يي   ٤َک ِٟ ا زٕو  ٤ِ ًَ یٔس ب٩ِٔ  ٌٔ ٌَی ب٩ِٔ َس یَِح زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ا  ٨َ

 َ ٔىٔی أ ابِِ  ٢َ ا َ٘ َٓ ُط  َِوُت ٨ِ٣ٔ ٧ َس َٓ ُت  ٔٔ َی٠َِت َاَ٪ َِل  ک ٔ َو ٔط اَجت َد َٟٔح ٥َ َوَْخَ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ َ اٟ َِست ا أ ّر ُظ َوَِل ِحَحا ٧َِحَو ا أَِو  ِف بَٔض ٔٔ ٨ِ

 َٓ ُط  ٨ِ ًَ ِؿُت  ٔ َوأرَِعَ ٔط ٨ِب َي َج ٔل ا إ ُتَض ٌِ َؿ َو َٓ ٔي  اب ٖٔ ثَٔی إر بَْٔطَ ُط بٔأَِحَح ُت أََتِي َٓ َرِوٕث  ِو٥ٕ َوَِل  ٌَ ٔ ٔىٔی ب ٔض٩َّٔ َتأِت ُط ب ٌَ َضی أَِتَب َٗ ا  َّ٤ ٠َ 

، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادمح  ن دمحم یکم، رمعف  ن ییحی  ن دیعس  ن رمعف یکم، دیعس  ن رمعف

احتج ےک ےئل ےلکن افر آپ یک اعدت یھت ہک ادرھ ادرھ ہن دےتھکی ےھت، وت ںیم یھب آپ ےک ےھچیپ وہ رک آربی چنہپ ایگ، آپ ےن ھجم 

 وکیئ  ظف رفامای، افر ڈہی افر وگرب ہن الان،انچہچن ںیم اےنپ  ے رفامای رھتپ التش رکدف، اتہک ںیم اؿ  ے اپیک احلص رکفں، ای اس یک لثم

ڑپک  ںیم رھتپ رھک رک آپ ےک اپس ےل ایگ افر اؿ وک ںیم ےن آپ ےک ولہپ ںیم رھک دای افر ںیم آپ ےک اپس  ے ٹہ آای، سپ 

  ب آپ اضقےئ احتج رک ےکچ وت اؿ رھتپفں وک اامعتسؽ ایک۔

  ییحی  ن دیعس  ن رمعف یکم، دیعس  ن رمعف، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح  ن دمحم یکم، رمعف  ن :  رافی

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

  

 ...وگرب  ے ااجنتس ہن رک 

 فوض اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وگرب  ے ااجنتس ہن رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      157    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ز  شٌو اهَّلل ٣ ًبس اهَّلل ) ًبس  ، اسوز  ، ز اسو ٟزح٩٤ ب٩  ا ًبس  ، ابواسحاٚ ر،  ی ہ ، ز  (ابونٌی٥

 ٩ِ ٜٔ ُظ َوَل َذَْکَ ُو ًُبَِیَسَة  َص أَب ِی َٟ  ٢َ ا َٗ  َٚ ِٔسَحا ٔي إ ٩ِ أَب ًَ یِْر  ا ُزَص ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ُو ن ا أَب ٨ََ ث ٔ َحسَّ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٔ ز َو ِْلَِس ٩ٔ٤َ ب٩ُِ ا زَِّح اٟ ِبُس  ًَ

ُط  آتَٔی َزنٔي أَِ٪  أ٣ََ َٓ َٔم  ائ َِ ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َي  و٢ُ أَت ُ٘ ٔ َي اهَّلل ِبَس  ًَ  ٍَ ٔ ٤ َّطُ َس ٧َ ی٩ِٔ أ َز َوَجِسُت َحَح َٓ إر  ًَلثَةٔ أَِحَح بَٔث

٥ِ٠َ أَٔجِس  َٓ َٔث  اٟ اٟثَّ ُت  ٤َِش َت ِٟ ا ٔ َو َِزاص ٢َ إٔب ا َٗ ْص َو ِٛ رٔ ا  ٢َ صََذ ا َٗ ََة َو ِوث زَّ ي اٟ َق ِٟ َ ی٩ِٔ َوأ َز َحَح ِٟ ا أََخَذ  َٓ ا  َٔض ُط ب ُت أََتِي َٓ َّة  َرِوث أََخِذُت  َٓ ی٥ُ ُظ 

ِح٩ٔ٤َ  زَّ اٟ ِبُس  ًَ َىٔی  ث َٚ َحسَّ ا ِٔسَح َبٔي إ ٩ِ أ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ  َٕ ُوُس ی  ب٩ُِ 

دبعاہلل )ا ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع( ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبمیعن، زریہ، اوبااحسؼ، دبعارلنمح  ن اوسد، اوسد، 

اضقےئ احتج ےک ےئل ےئگ، ےھجم مکح دای ہک ںیم نیت رھتپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل آؤں )دفرھتپ وت( ںیم ےن اپےئ 

وگرب اک ےل ایل افر فہ آپ ےک اپس ےل آای آپ ےن دفونں رھتپ ےل افر رسیت  وک التش ایک رگم ہن اپای وت ںیم ےن اکی )ڑکٹا کشخ( 

 ےئل افر وگرب کنیھپ رک رفامای ہی سجن ےہ، اربامیہ  ن ویفس ےن یھب اےنپ ابپ ےک فاہطس  ے ا ے اوب ااحسؼ  ے رفاتی ایک ےہ۔

 (یض اہلل اعتٰیل ہنعاوبمیعن، زریہ، اوبااحسؼ، دبعارلنمح  ن اوسد، اوسد، دبعاہلل )دبعاہلل وعسمد ر :  رافی

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

  

ا ء وک اکی اکی رمہبت دوھےن اک ایبؿ

 

ض
ع
 ...فوض ںیم ا

 فوض اک ایبؿ :   ابب

ا ء وک اکی اکی رمہبت دوھےن اک ایبؿ

 

ض
ع
 فوض ںیم ا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      158    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ًباض  اب٩   ، ر شا ي ء ب٩  ًلا  ، اس٥٠ ، زیس ب٩  ٔیا٪ ، س ٕ  ٣ح٤سب٩ یوس



 

 

 ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕر  ا أئ ب٩ِٔ َيَش َل ًَ  ٩ِ ًَ َِس٥َ٠َ  یِٔس ب٩ِٔ أ ٩ِ َز ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  َٕ ُس ُو ُس ب٩ُِ ی َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ؿَّ َحسَّ َو ٢َ َت ا َٗ إض  ٔيی  بَّ ا٨َّٟ  َ أ

ةّ  زَّ ٥َ ٣َزَّّة ٣َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

 دمحم ن ویفس،  نایؿ، زدی  ن املس، اطعء  ن اسیر، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ںیم

 رہ وضع وک اکی اکی رمہبت دوھای ےہ۔

 دی  ن املس، اطعء  ن اسیر، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم ن ویفس،  نایؿ، ز :  رافی

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

  

ا ء وک دف دف رمہبت دوھےن اک ایبؿ

 

ض
ع
 ...فوض ںیم ا

 فوض اک ایبؿ :   ابب

ا ء وک

 

ض
ع
 دف دف رمہبت دوھےن اک ایبؿ فوض ںیم ا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      159    حس

سی، یو٧ص ب٩ ٣ح٤س، ٠ٓیح ب٩ س٠امی٪، ًبساهَّلل ب٩ ابي بَک ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦، ًبازب٩ ت٤ی٥،  :  راوی حشین ب٩ ًی

یس  ًبساهَّلل ب٩ ز

 َٗ ٕس  َّ٤ ٧ُُص ب٩ُِ ٣َُح یُو ث٨ََا  ٢َ َحسَّ ا َٗ َسی  یُِن ب٩ُِ ًٔی ا حَُش ٨ََ ث زٔو َحسَّ ٤ِ ًَ ََِکٔ ب٩ِٔ  َبٔي ب ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ًَ  ٩ِ ًَ  ٪َ ٠َِیُح ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ُٓ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ

٥َ َتوَ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیَّ َػل ا٨َّٟ یِٕس أَ٪َّ  اهَّللٔ ب٩ِٔ َز ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٤ٔی٥ٕ  ٔ ب٩ِٔ َت ز ا بَّ ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ ز٦ِ یِٔن ب٩ِٔ َح زََّت یِٔن ٣َ َت زَّ ٣َ َ أ  ؿَّ

ح  ن امیلسؿ، دبعاہلل  ن ایب رکب  ن دمحم  ن رمعف  ن زحؾ، سابد ن میمت، دبعاہلل  ن زدی  ے رفاتی نیسح  ن 

فلی 

یسیع، ویسن  ن دمحم، 

 ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض رفامای افر رہ وضع وک دف دف رمہبت دوھای۔

ح  ن امیلسؿ، دبعاہلل :  رافی

فلی 

  ن ایب رکب  ن دمحم  ن رمعف  ن زحؾ، سابد ن میمت، دبعاہلل  ن زدی نیسح  ن یسیع، ویسن  ن دمحم، 
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ا ء وک نیت نیت ابر دوھےن اک ایبؿ

 

ض
ع
 ...فوض ںیم ا

 فوض اک ایبؿ :   ابب

ا ء وک نیت نیت ابر دوھےن اک

 

ض
ع
 ایبؿ فوض ںیم ا
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لٰي  :  راوی تٌا رضی اهَّلل  ث٤ا٪  ً رضت  ا٪ )ح ، ح٤ز ءب٩ یزیس ًلا  ، اب٩ طہا ب  ، ہی٥ ب٩ سٌس ا ابز  ، سی اوی اهَّلل  ًبس ٌٟزیز ب٩  ا ًبس

از ْکزہ ًُل٦ ہ ٛے آز ٨ً) 

ِْلَُو  اهَّللٔ ا ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ُظ أَ٪َّ َحسَّ بََر ٔیَس أَِخ ز َی َئ ب٩َِ  َلا ًَ إب أَ٪َّ  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕس  ٌِ َس اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز َىٔی إٔب ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ِٔسی   ی

ًََل  ٔ ث ِیط َّٔ َٛ لَي  ًَ  َ ْ أََِفَ َٓ َإئ  ٧ٔ ا بٔإ ًَ اَ٪ َز َّٔ ًَ اَ٪ ب٩َِ  ٤َ َرأَی ًُِث َّطُ  ٧َ ُظ أ بََر اَ٪ أَِخ ٤َ لَي ًُِث اَ٪ ٣َِو َز ٤ِ َش حُ َِ َٓ ٕر  َزا ٤ٔي٨َطُ َث ٣ٔ َی ا ث٥َُّ أَِزَخ١َ  ُض٤َ ٠َ

إر ث٥َُّ  ًََلَث ٣َٔز یِٔن ث َ٘ َٓ ٔزِ ٤ ِٟ ا ٔلَي  ٔ إ ِط ی ًََلثّا َویََس َضطُ ث ََُش١َ َوِج ٨َِثََر ث٥َُّ  ِست ا ٤ََف َو ـِ ٤َ َٓ َأئ  ٧ٔ اِْل ٔي  رِٔج٠َِیطٔ  ف ٔ ث٥َُّ ََُش١َ  ِٔسط َٔزأ ٣ََشَح ب

٢َ َر  ا َٗ  ٢َ ا َٗ یِٔن ث٥َُّ  َب ٌِ َٜ اِل َي  ٔل ٕر إ ا َز ًََلَث ٣ٔ یِٔن َِل ث َت ٌَ ِٛ َّي َر َػل ٔي َصَذا ث٥َُّ  وئ ُؿ َو ُو ٧َِح  َ أ ؿَّ َو ٥َ ٩ِ٣َ َت َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو

 ِ اب ا٢َ  َٗ اَ٪  ِیَش َٛ أُٟح ب٩ُِ  َػ  ٢َ ا َٗ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ ٔ َو ٔط ٧ِب ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ سَّ َ٘ َت ا  ُط ٣َ َٟ ُط َُُٔفَ  َش ِٔ َن ا  ٤َٔ ض ُث ٓٔی إب َوَل یَُحسِّ َض َوةُ ٩ُ ٔط ٩ِ رُعِ ٜٔ

ُظ َس  ٤ُُو ُِتٜ ث َْة ٣َا َحسَّ آی ِوَِل  َٟ ا  یّث ث٥ُُِٜ َحٔس ٢َ أََِل أَُحسِّ ا َٗ اُ٪  َ ًُِث٤َ أ ؿَّ ا َتَو َّ٤ ٠َ َٓ اَ٪  َز ٤ِ ٩ِ حُ ًَ ُث  ٠َِیطٔ یَُحسِّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  ٌِ ٔ ٤

يي اٟ وئَطُ َوُيَؼل یُِحٔش٩ُ ُوُؿ َرُج١ْ   ُ أ ؿَّ َو یََت ٢ُ َِل  و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ َوةُ َو ا٢َ رُعِ َٗ َضا  َی َّی ُيَؼ٠ِّ ٔ َحً ًَلة اٟؼَّ َیَِن  ُط َوب ا بَِي٨َ ُط ٣َ َٟ ًَلَة إِٔلَّ َُُٔفَ  ؼَّ

٨َا ِٟ َ ِز ٧َ ا أ وَ٪ ٣َ ُِت٤ُ یَٜ ی٩َ  ٔذ َّٟ ا َة إٔ٪َّ  َی  اِْل

 آزاد رکدہ دبعازعلسی  ن دبعاہلل افیسی، اربامیہ  ن دعس، ا ن اہش ب، اطعء ن سیدی، رمحاؿ )رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک

الغؾ(  ے رفاتی ےہ، اوہنں ےن رضحت امثعؿ  ن افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک داھکی ہک اوہنں ےن اپین اک اکی ربنت اماگن، افال اینپ 

 ویلیھتہں رپ نیت ابر اپین ڈاال، رھپ یلک یک افر انک اصػ یک، رھپ اےنپ رہچ  وک نیت رمہبت افر دفونں تاوھتں وک وینہکں کت نیت رمہبت

دوھای، افر اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ہک وج وکیئ ےری  اس فوض ےک لثم فوض رک  افر اس ےک دعب دف 



 

 

 اجںیئ ےگ۔ اربامیہ، اصحل  ن شیکؿ، ا ن اہشب، رعفہ، رمحاؿ 

ئ

رتعک امنز ولخص تین  ے ڑپےھ، وت اس  ے اےلگ انگہ شخب دی 

ؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن فوض ایک وت رفامای ارگ اکی آتی ہن وہیت وت ںیم مت  ے ہی دحثی ایبؿ ہن رکات، ںیم ےتہک ںیہ ہک  ب رضحت امثع

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت انس وج صخش ایھچ رطح فوض رک ےک امنز ڑپاتھ ےہ وت اس فوض افر امنز ےک درایمؿ انگہ 

   اجےت ںیہ، رع

ئ

َ ( اخل۔اعمػ رک دئ

 

ْل
َ
 

 

ْ

 

ن
َ
  أ
َ
ُووَؿ م
م ُ

 

ْکی
َ
ت 

 
َ

 

ذِي 

 

َ
 فہ ےتہک ںیہ فہ آتی ہی ےہ )ِإّؿَ اّل

دبعازعلسی  ن دبعاہلل افیسی، اربامیہ  ن دعس، ا ن اہش ب، اطعء ن سیدی، رمحاؿ )رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک آزاد  :  رافی

 (رکدہ الغؾ

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

  

 ...فوض ںیم انک اصػ رکےن ایک ایبؿ، اس وک امثع ؿ، دبعاہلل  ن زدی افر سابس ریض اہلل عت

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 فآہل فملس  ے لقن ایک ےہفوض ںیم انک اصػ رکےن ایک ایبؿ، اس وک امثع ؿ، دبعاہلل  ن زدی افر سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع 
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ابوہزیزہ  ص،  ری از ابو ی،  ہز ، ز ص ، یو٧ اهَّلل  ًبس  ، ا٪  ًبس

 ٔ ز ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ُُص  ٧ یُو َا  ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ اهَّللٔ  ِبُس  ًَ َا  ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ اُ٪  ِبَس ًَ ا  ٨ََ ث ٔيیِّ َحسَّ َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َِزَة  ی َا صَُز ٍَ أَب ٔ َس٤ َّطُ  ٧َ یَص أ رٔ ِٔز ُو إ ٔي أَب ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ یِّ 

 ِ وتٔز ٠ُِی َٓ ٤ََز  َتِح اِس ثٔرِ َو٩ِ٣َ  ٠َِیِشت٨َِ َٓ  َ أ ؿَّ ٢َ ٩ِ٣َ َتَو ا َٗ َّطُ  ٧َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

اعتٰیل ہنع وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت وہےئ  دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اوبادرسی، ےن اوبرہریہ ریض اہلل

انس، آپ ےن رفامای وج وکیئ فوض رک  وت انک اصػ رکان اچےیہ افر وج وکیئ رھتپ  ے ااجنتس رک  وت اچےئہ ہک اطؼ )رھتپفں(  ے 

 رک ۔

 دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اوبادرسی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
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 ...اطؼ رھتپفں  ے ااجنتس اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اطؼ رھتپفں  ے ااجنتس اک ایبؿ
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٨ًہًبس اهَّلل ب٩ یو :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، ارعد  ، ز ٟز٧ا ا ابو ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ  س

َِزةَ  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔد  اِْلرَِعَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٧َِّاز اٟز َبٔي  ٩ِ أ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُوُس ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ًَ ٨ََا  ث ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  أَ٪َّ َر

ؿَّ  َو ا َت َٔذ ٢َ إ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٥ِ َو ُٛ َى أََحُس َ٘ ِستَِی َٔذا ا ٔزِ َوإ وت ٠ُِی َٓ َز  ٤َ َتِح ِس ثٔرِ َو٩ِ٣َ ا ٨َِت اّئ ث٥َُّ َٟٔي ٣َ ٔ ط ٔٔ َِن ٔي أ ١ِ ف ٌَ ٠َِیِح َٓ  ٥ِ ُٛ َ أََحُس َِو٣ٔطٔ أ ٧  ٩ِ٣ٔ 

یَُسظُ  َاَتِت  َی٩َِ ب ی أ رٔ یَِس ٥ِ َِل  ُٛ إٔ٪َّ أََحَس َٓ  ٔ ٔط وئ ُؿ ٔي َو َضا ف یُِسخ٠َٔ ِب١َ أَِ٪  َٗ ُظ  یََس ٔش١ِ  ِِ ٠َِی َٓ 

اہلل  ن ویفس، امکل، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دبع

رفامای  ب وکیئ فوض رک  وت اچےئہ ہک فہ اینپ انک ںیم اپین ڈاےل رھپ )اس وک( اصػ رک  افر وج وکیئ رھتپ  ے ااجنتس رک  وت اچےیہ 

رک  افر  ب دنین  ے دیبار وہ وت اےنپ تا ھ وک فوض ےک اپین ںیم ڈاےنل  ے ےلہپ دوھ ےل، اس فہج  ے ہک مت ںیم ہک اطؼ رھتپفں  ے 

  ے وکیئ ہی ںیہن اجاتن ہک رات اک اس اک تا ھ اہکں رتا ےہ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...دفونں اپؤں دوھےن اک ایبؿ افر دفونں دقومں رپ حسم ہن ایک اجےئ

 فوض اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دفونں اپؤں دوھےن اک ایبؿ افر دفونں دقومں رپ حسم ہن ایک اجےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      163    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ک ٣اہ ٕ ب٩  ، یوس ابوبرش  ، ہ ا٧ ًو ابو سی   ٣و

 ٕ ز ٤ِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ ًَ َک  اَص َٕ ب٩ِٔ ٣َ ُس ٩ِ یُو ًَ  ٕ ٩ِ أَبٔي برِٔش ًَ ََة  ٧ َوا ًَ ُو  ٨ََا أَب ث ا٢َ َحسَّ َٗ وَسی  ٨ََا ٣ُ ث َّ َحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  َٕ ا٢َ َتَد٠َّ َٗ ي و 

ُح  ٤َِ٧َش ُ َو أ ؿَّ ََتَو ا ٧ ٨َ٠ِ ٌَ َح َٓ َِّصَ  ٌَ ِٟ ا ا  ٨َ ِ٘ ِس أَِرَص َٗ ا َو ٨َ َٛ َر َِز أ َٓ  ٕ ة ٔي َسَِفَ ا ف َّ٨ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ِوتٔطٔ اهَّللُ  َي َػ ل ًِ َ ی بٔأ اَز ٨َ َٓ ا  َِرُج٨َٔ٠ َي أ ل ًَ

ًََلثّا یِٔن أَِو ث َت زَّ رٔ ٣َ ا ا٨َّٟ أب ٩ِ٣ٔ  َ٘ ًِ ی١ِْ ِْٟٔلَ  َو

، ویفس  ن امکہ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ فہ ےتہک ںیہ ہک یسک رفس ںیم یبن یلص اہلل ہیلع ومیس اوبوعاہن، اوبرشب

ےن فآہل فملس مہ  ے ےھچیپ رہ ےئگ، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ اپایل افر مہ وک رصع یک امنز ںیم دری وہیئگ یھت، ذہلا مہ فوض رک

 ےگل افر اےنپ ریپفں 
ِ
عَْقا ب

َ
 
ْْ
 لِل
ٌ
ْ
 
ي
َ
رپ دلجی ےک امر  حسم رکےن ےگل، آپ ےن دنلب آفاز  ے اکپر رک دف رمہبت ای نیت رمہبت رفامای ہک ف

 ِر )رتہمج( ازیویں ےک ےئل آگ  ے ابتیہ وہ یگ۔
َ
ّ

 

 نِمْ ال

 ومیس اوبوعاہن، اوبرشب، ویفس  ن امکہ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... فوض ںیم یلک رکےن اک ایبؿ، اس وک ا ن سابس افر دبعاہلل  ن زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے لقن ایک ےہ فوض ںیم یلک رکےن اک ایبؿ، اس وک ا ن سابس افر دبعاہلل  ن زدی ریض اہلل اعتٰیل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      164    حس

ًُل٦ :  راوی زہ  ْک از  آز ٛے  ہ  ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٔا٪  ً ث٤ا٪ ب٩  ً ا٪ ) ، ح٤ز ء ب٩ یزیس ًلا  ، ی ہز ، ز ، طٌیب ٟامی٪ ا  (ابو

ا٢َ أَِخ  َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث َّ َحسَّ ٧َ اَ٪ أ َّٔ ًَ اَ٪ ب٩ِٔ  ٤َ َي ًُِث ِول اَ٪ ٣َ َز ٤ُِ ٩ِ ح ًَ ٔیَس  ز َی ُئ ب٩ُِ  َلا ًَ نٔي  بََر ا٢َ أَِخ َٗ ٔیِّ  ِز ز ص اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ َا ُط َی بَر٧َ َرأ طُ 



 

 

٨َطُ  ٤َٔي َِزَخ١َ ی إت ث٥َُّ أ ًََلَث ٣َزَّ ا ث ُض٤َ َش٠َ َِ َٓ  ٔ ٔط َائ ٧ٔ ٔ ٩ِ٣ٔ إ یِط یََس لَي  ًَ  َ ْ أََِفَ َٓ وٕئ  َٔوُؿ ا ب ًَ َز اَ٪  ٤َ ٤ََف  ًُِث ـِ ٤َ ٔئ ث٥َُّ َت ُؿو َو ِٟ ا فٔي 

 ٔ ط ِٔس َح بَٔزأ ّا ث٥َُّ ٣ََش ًََلث یِٔن ث َ٘ َٓ ٔزِ ٤ ِٟ ا َي  ٔل ٔ إ ِط یََسی ّا َو ًََلث ُط ث َض ثََر ث٥َُّ ََُش١َ َوِج ِست٨َِ ا َٙ َو ٨ََِظ ِست ا ا٢َ َو َٗ ّا ث٥َُّ  رِٔج١ٕ ثًََلث ک١َُّ  ََُش١َ  ث٥َُّ 

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُِت  َی ُ َرأ أ ؿَّ َو یََت ُث  ٥َ  یَُحسِّ یِٔن َِل  َت ٌَ ِٛ َر َّي  َػل وئٔي َصَذا ث٥َُّ  َو ُوُؿ ٧َِح  َ أ ؿَّ َو ٢َ ٩ِ٣َ َت ا َٗ ا َو ٔي صََذ وئ ُؿ َو ُو ٧َِح

 ٔ ٧ِبٔط ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ سَّ َ٘ َت ا  طُ ٣َ َٟ  ُ اهَّلل َشطُ َََُفَ  ِٔ َن ا  ٤َٔ ض  ٓٔی

اعتٰیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ( ےن امثعؿ  ن افعؿ ریض اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اطعء  ن سیدی، رمحاؿ )امثعؿ  ن افعؿ ریض اہلل 

ای، رھپ اہلل اعتٰیل ہنع وک داھکی ہک اوہنں ےن فوض اک اپین وگنماای، رھپ اےنپ تاوھتں رپ ربنت  ے )اپین( ڈاال افر اؿ دفونں وک نیت رمہبت دوھ

ووں کت نیت ابر دوھای، رھپ اانپ داانہ تا ھ اپین ںیم ڈاؽ دای، اس  ے اپین ےل رک یلک یک افر انک اصػ یک

 

 ی
ی ہ 
ک

، رھپ اےنپ ہنم افر تاوھتں وک 

اےنپ ےر اک حسم رک ےک ریپ وک نیت رمہبت دوھای، اس ےک دعب اہک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اےنپ ایس فوض ےک لثم رکےت 

ف رتعک امنز ڑپےھ، سج ںیم اےنپ دؽ  ے داھکی، آپ ےن رفامای ےہ ہک وج وکیئ ےری  اس فوض ےک لثم فوض رک  اس ےک دعب د

 وکیئ ابت ہن رک ، وت اس ےک اےلگ انگہ شخب دےیئ اجںیئ ےگ۔

 (اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اطعء  ن سیدی، رمحاؿ )امثعؿ  ن افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ :  رافی

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

  

 ...ازیویں ےک دوھےن اک ایبؿ، ا ن ریسنی  ب فوض رکےت ےھت وت اوگنیھٹ ےک ےچین یک ہگج ) ب

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ازیویں ےک دوھےن اک ایبؿ، ا ن ریسنی  ب فوض رکےت ےھت وت اوگنیھٹ ےک ےچین یک ہگج ) یھب( دوھےت ےھت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      165    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ز ،  ٣ح٤س ب٩ زیا  ، ہ ، طٌب ایاض بي  ا ز٦ ب٩   آ

 ُ ُت أَبَا ص ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ  ٕ َاز ُس ب٩ُِ زٔی َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕض  ٔیَا َز٦ُ ب٩ُِ أَبٔي إ آ ا  ٨ََ ث َاَ٪ َحسَّ ک َِزَة َو ی ز   َز ٤ُ اُض  َی َّ٨ اٟ ا َو ب٨َٔ



 

 

 َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا َا  إٔ٪َّ أَب َٓ َئ  ُؿو ُو ِٟ ا ا  و ُِ ٔ ب ٢َ أَِس ا َ٘ َٓ  ٔ َزة َض ِٔل ٤ ِٟ ا ُوَ٪ ٩ِ٣ٔ  ئ ؿَّ َتَو ٔ َی ار َّ٨ أب ٩ِ٣ٔ اٟ َ٘ ًِ ی١ِْ ِْٟٔلَ ٢َ َو  ا

اعتٰیل ہنع  ے انس افر فہ امہر  اپس آدم فرتف رےتھک آدؾ  ن ایب اایس، ہبعش، دمحم  ن زاید ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبرہریہ ریض اہلل 

ےھت، وچہکن ولگ رہطمۃ  ے فوض رکےت ےھت، وت اوہنں ےن اہک ہک فوض وک وپرا رکف، اس ےئل ہک اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای ہک ازیویں ےک ےئل آگ  ے ابتیہ ےہ۔

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آدؾ  ن ایب اایس، ہبعش، دمحم  ن زاید ، :  رافی

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

  

 ...نیلعن ےنہپ وہےئ وہ، وت دفونں اپؤں اک دوھان )رضفری ےہ( نیلعن رپ حسم ںیہن وہاتکس

 فوض اک ایبؿ :   ابب

  دوھان )رضفری ےہ( نیلعن رپ حسم ںیہن وہاتکسنیلعن ےنہپ وہےئ وہ، وت دفونں اپؤں اک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      166    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  خ  ًبیس ب٩ جزی ی،  ر ٣٘ب ک، سٌیس ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

 ٌٔ ٩ِ َس ًَ أْٟک  بََر٧َا ٣َ ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُس یُو ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث یَا أَبَا َحسَّ َز  ٤َ ٔ ب٩ِٔ ًُ اهَّلل ِبسٔ  ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َّطُ  ٧َ ِٕخ أ ی َز ٩ِ ًُبَِیسٔ ب٩ِٔ ُج ًَ ٔیِّ  بُر ِ٘ ٤َ ِٟ ا یٕس 

اب٩َِ جُ  َا  هَٔي ی ا  ا٢َ َو٣َ َٗ ا  َض ٌُ ابَٔک َيِؼ٨َ َِػَح ََر أََحّسا ٩ِ٣ٔ أ ٥ِ أ َٟ ا  ٌّ َِرَب ٍُ أ َتِؼ٨َ ُِتَک  َی َرأ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ اٟ ِبٔس  ُِتَک َِل َت٤َ ًَ َرأَی ا٢َ  َٗ ِٕخ  ص  َزی

 ٔ ة َِفَ ُّ بٔاٟؼ  ُ ب َتِؼ َک  َیُِت َرأ َة َو بِتٔیَّ اٟشِّ  ٢َ ا ٌَ ا٨ِّٟ ُص  ُِتَک َت٠َِب َی َرأ یِٔن َو ٧ٔیَّ امَیَ ِٟ ا َأ٪ إِٔلَّ  َِرک ِْل ا َة أَص١ََّ ٩ِ٣ٔ  َّٜ ٤َٔ ٨َِت ب ُٛ ا  َک إَٔذ َیُِت َرأ  َو

 َّ اَٟ یَِو٦ُ  َاَ٪  ک َّی  ً َِت َح ٧َ ُض١َّٔ أ ٥ِ ت َٟ ٢َ َو ضًَٔل ِٟ ا َرأَِوا  َٔذا  اُض إ َّ٨ اهَّللُ اٟ َّي  َػل  ٔ و٢َ اهَّلل َرُس ٥ِ أََر  َٟ يي  إٔن َٓ َاُ٪  ک َِر ا اِْل ِبُس اهَّللٔ أ٣ََّ ًَ  ٢َ ا َٗ ٔة  َٔی رِو

 َّ َػل اهَّللٔ   ٢َ و َرُس َیُِت  َرأ يي  ٔن إ َٓ ُة  بِتٔیَّ اٟشِّ  ٢ُ ا ٌَ ا٨ِّٟ ا  یِٔن َوأ٣ََّ ٧ٔیَّ امَیَ ِٟ ا ص  إِٔلَّ  ی٤ََ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  ًٔی ي  َّٟ ا  ١َ ٌِ ا٨َّٟ ُص  ی٠ََِب

اهَّللٔ  ٢َ ُسو ُِت َر َی َرأ يي  ٔن إ َٓ ةُ  َِفَ اٟؼ  ا  ا َوأ٣ََّ َبَشَض ِٟ َ ٔب  أَِ٪ أ َا أُح أ٧َ َٓ ا  َض ُ ٓٔی أ ؿَّ َو یََت ْز َو ٌَ ا َط َض َص ٓٔی ِی ا َٟ ُّ بَٔض ُ ب ٥َ َيِؼ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  

 ٔ ِْل ا ا َٔضا َوأ٣ََّ َّ ب ُ َِػب يي أُحٔب  أَِ٪ أ ن  َ أ طُ َٓ اح٠َُٔت َر  ٔ َث بٔط ٌٔ َب َّی َت٨ِ ً ُض١ٔ  َح ٥َ ی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ َرُسو ٥ِ أََر  َٟ يي  إٔن َٓ  ٢ُ  صًَِل



 

 

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، دیعس ربقمی، دیبع  ن رججی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک اوہنں دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل 

اوبدبعارلنمح! ںیم ےن ںیہمت اچر اےسی اکؾ رکےت وہےئ داھکی ےہ، ںیہنج اہمتر  اسویھتں وک رکےت وہےئ ںیہن  ہنع  ے اہک، ا 

داھکی، اوہنں ےن اہک ا  ا ن رججی! فہ وکؿ  ے اکؾ ںیہ؟ ا ن رججی ےن اہک ہک ںیم ےن ںیہمت داھکی ہک )جح ںیم( وسا دفونں امیین 

ئ وجےت  ےتنہ وہ، افر ںیم ےن داھکی ہک مت زردی  ے رگن ےتیل وہ )رونکں( ےک افر یسک رنک وک مت ںیہن وھچےت

 

سی ی

 افر ںیم داھکی ہک مت 

افر ںیم ےن داھکی ہک افر ولگ وت  ب اچدن دےتھکی ںیہ وت ارحاؾ ابدنھ ےتیل ںیہ افر آپ  ب کت ہک رتفہی اک دؿ ںیہن آاجات، ارحاؾ ںیہن 

 کش ںیم ہی ابںیت رکات وہں، نکیل  ہیق اراکؿ اک جح ںیم سم ہن رکان اس ےئل ےہ ہک ابدنےتھ، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع وبےل ہک ےب

ئ وجایتں ےننہپ یک

 

سی ی

 ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وسا دفونں امیین )رونکں( ےک افر یسک اک سم رکےت ںیہن داھکی افر 

وجایتں  ےتنہ دیھکی ںیہ، نج ںیم ابؽ ہن وہں افر اںیہن ںیم آپ فوض رفامےت فہج ہی ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی 

س ےھت، ذہلا ںیم ہی ابت دنسپ رکات وہں ہک ایہن وجویتں وک ونہپں، نکیل زردی اک رگن وت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ا

ں، ابیق رتا ارحاؾ ابدنانھ، وت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  ے رےتگن وہےئ داھکی ےہ، ذہلا ںیم دنسپ رکات وہں ہک اس  ے روگن

 فملس وک ںیہن داھکی  ب کت ہک آپ یک وساری ہن  ےل۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، دیعسربقمی، دیبع  ن رججی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...فوض افر لسغ رکےن ںیم داںیئ رطػ  ے رشفع رک ےن اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 فوض افر لسغ رکےن ںیم داںیئ رطػ  ے رشفع رک ےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      167    حس

ت سیر  :  راوی ہ ب٨ ہ٣شسز، اس٤ٌی١، خاٟس، حٔؼ ًلی ا٦   ،  ی٩

ةَ  ٔلیَّ ًَ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ ٔی٩َ  یر ٨ِٔٔت ٔس َة ب َؼ ِٔ ٩ِ َح ًَ أْٟس  ٨ََا َخ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١ُ  ٤َ ث٨ََا إِٔس ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث َّي َحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ ِت  َٟ ا َٗ  



 

 

ا َو٣َ  ٨َٔض ا٣ٔ ٤ََٔی ابَِسأَِ٪ ب ٔطٔ  ٨َِت اب ٔي َُِش١ٔ  ُض٩َّ ف َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َضااهَّللُ  ؤئ ٨ِ٣ٔ ُوُؿ ِٟ ا  ٍٔ ٔؿ ا  َو

دسمد، اامسلیع، اخدل، ہصفح تنب ریس نی، اؾ ہیطع  ے رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وعروتں  ے اینپ یٹیب وک لسغ 

 دےنی یک احتل ںیم رفامای ہک اؿ ےک داینہ رطػ  ے افر اؿ ےک فوض ےک اقمامت  ے رشفع رکف۔

 ہصفح تنب ریس نی، اؾ ہیطع دسمد، الیعمس، اخدل، :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 فوض افر لسغ رکےن ںیم داںیئ رطػ  ے رشفع رک ےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      168    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا  ، ، ٣ْسوٚ ، س٠ی٥ اطٌث ب٩ س٠ی٥  ، ، طٌبہ ٤ًز ٔؽ ب٩   ح

 ٩ِ ٣َ ًَ ُت أَبٔي  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ُث ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ  ٌَ َِط ٔي أ بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ َبُة  ٌِ ُط ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ََز  ُؽ ب٩ُِ ًُ ِٔ ٨ََا َح ث ِت َحسَّ َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٚ و ِْسُ

 ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َاَ٪  ٔ ک ط ٔ ک٠ُِّ ٔط ٧ِ َطأ ٔ َوفٔي  رٔظ و ٔ َوكُُض ٠ٔط َزج  ٔ َوَت ٔط ٠  ٌ ٨َ ٔي َت ٩ُ ف  ٤ ََّی اٟت ٔبُطُ  ح ٌِ ٥َ يُ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ   

 صفح  ن رمع، ہبعش، اثعش  ن میلس، میلس، رسمفؼ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وجیت

  افر اہطرت رکےن )رغض( امتؾ اےھچ اکومں ںیم داںیئ رطػ  ے رشفع رکان ااھچ ولعمؾ وہات اھت۔ےننہپ، یھگنک رکےن

 صفح  ن رمع، ہبعش، اثعش  ن میلس، میلس، رسمفؼ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ... ب امنز اک فتق آاجےئ وت اپین التش رکان افر اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یتہک ںیہ ہک



 

 

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ( انزؽ وہ اایگ، ہن الم وت ممیت )اک مکح ب امنز اک فتق آاجےئ وت اپین التش رکان افر اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یتہک ںیہ ہک اکی رمہبت رفس ںیم حبص وہیئگ افر اپین ڈوھڈنا 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      169    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٣اٟ ص ب٩  ا٧  ، ہ ك٠ح بي  ا اهَّلل ب٩  ًبس اسحاٚ ب٩  ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

بِ  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ا ِٔسَح ٩ِ إ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ یُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ َُّط  ٧َ ٕٔک أ اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٧َ ٩ِ أ ًَ َة  ٔي ك٠ََِح ٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَب

 ٥ِ٠َ َٓ وَئ  َوُؿ ِٟ ا اُض  ا٨َّٟ َص  َت٤َ ِٟ ا َٓ َِّصٔ  ٌَ ِٟ ا  ُ ًَلة ٧َِت َػ ٥َ َوَحا ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس َیُِت  و٢ُ اهَّللٔ  َرأ َرُس َٔي  ُت أ َٓ َیحُٔسوا 

ٔ َو  ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َ َػل َض أ ا َّ٨ اٟ ُظ َوأ٣َََز  یََس ٔئ  َا ِْل٧ٔ ا َٔک  ذَٟ ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس  ٍَ َؿ َو َٓ ٕئ  و ٥َ بَٔوُؿ ئُوا َس٠َّ َوؿَّ یََت  ٪ِ

ص٥ِٔ  آْٔخٔ ٨ِٔٔس  ُوا ٩ِ٣ٔ ً ئ ؿَّ َو َّی َت ً طٔ َح ٌٔ ٔ اب ََػ ٔت أ ٍُ ٩ِ٣ٔ َتِح ُ ی٨َِب َئ  ا ٤َ ِٟ ا ُِت  أَی ََفَ ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ٣ٔ 

  ن ویفس، امکل، ااحسؼ  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دبعاہلل

فآہل فآہل فملس وک داھکی ہک امنزرصع اک فتق آایگ اھت افر ولوگں ےن اپین فوض ےک ےئل ڈوھڈنا، ھچک ںیہن اپای، بت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ےک اپس اکی ربنت )ںیم فوض ےک ےئل اپین( الای ایگ، آپ ےن اس ربنت ںیم اانپ تا ھ رھک دای افر ولوگں وک مکح دای ہک اس  ے فوض فملس

رکںی، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ںیم ےن اپین وک داھکی آپ یک اویلگنں ےک ےچین  ے الب رتا اھت، اہیں کت ہک بس ولوگں ےن 

 فوض رکایل۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ااحسؼ  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اس اپین اک ایبؿ سج  ے ااسنؿ ےک ابؽ دوھےئ اجںیئ افر اطعء اس ںیم ھچک رحج ںیہن ھجمس

 فوض اک ایبؿ :   ابب

ںیئ، افر ںوتں ےک وھجےٹ افر اس اپین اک ایبؿ سج  ے ااسنؿ ےک ابؽ دوھےئ اجںیئ افر اطعء اس ںیم ھچک رحج ںیہن ےتھجمس ےھت ہک اؿ ابولں ےک داھےگ افر رایسں انبیئ اج

اےل افر اس العفہ فوض ےک ےئل اپین ہن وہ، وت اس  ے فوض رک ایل اجےئ افر  نایؿ )وثری( دجسم ںیم اؿ یک آدم فرتف اک ایبؿ، زرہی ےن اہک ےہ ہک  ب اتک یسک ربنت ںیم ہنم ڈ



 

 

رت یک( رطػ  ے ھچک کش ےہ ذہلا اس  ے فوض ےن اہک، ہی حیحص ہقف ےہ، اس ےئل ہک اہلل اعتیل ےن رفامای ہک ارگ اپین ہن اپؤ وت ممیت وک ول افر ہی اپین وت ےہ رگم دؽ ںیم اس یک )اہط

 افر اس ےک دعب ممیت یھب رک ایل اجےئ ایک اجےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      170    حس

ری٩  :  راوی ی اب٩ س  ، ًاػ٥  ، ئی١ اَا  ، ًی١ اس٤ا ٟک ب٩   ٣ا

 ُٗ  ٢َ ا َٗ ٔی٩َ  یر اب٩ِٔ ٔس  ٩ِ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ  ٩ِ ًَ ائٔی١ُ  َ َِ ٔ ا إ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١َ  ٤َ ُٔک ب٩ُِ إِٔس اٟ ا ٣َ ٨ََ ث ٔيیِّ َحسَّ ا٨َّٟ  ٔ ز ٌَ َط َا ٩ِ٣ٔ  ٧ ٨َِٔس بٔیَسَة ً ٌَ ٔ ُت ٟ ٠ِ

٨ِٔسٔ  ُوَ٪ ً ٜ َْلَِ٪ َت ا٢َ  َ٘ َٓ ٧ََٕص  َٔب١ٔ أَص١ِٔ أ ٧ََٕص أَِو ٩ِ٣ٔ ٗ َٔب١ٔ أ ُظ ٩ِ٣ٔ ٗ ٨َِا ََػب ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔلَيَّ ٩ِ٣ٔ َػل ب  إ ٨ِطُ أََح َزْة ٣ٔ ٌَ َط ی 

ا ٓٔیَضا ٧َِیا َو٣َ  اٟس 

ےرالیئ، اعمص، ا ن ریس نی، ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دیبعہ  ے اہک ہک امہر  اپس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ھچک امکل  ن اامسلیع، ا

)دقمس( ابؽ ںیہ، مہ ےن اںیہن اسن ےک اپس  ے ای )ہی اہک ہک( اسن ےک رھگ فاولں ےک اپس  ے اپای ےہ، اوبدیبعہ ےن رفامای ارگ اؿ 

  اجےئ، وت انیقی امتؾ داینفی اکتانت  ے زایدہ وبحمب وہاگ۔ابولں ںیم  ے اکی ابؽ یھب ےھجم  ل

 امکل  ن اامسلیع، اےرالیئ، اعمص، ا ن ریسنی :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

اجںیئ افر اطعء اس ںیم ھچک رحج ںیہن ےتھجمس ےھت ہک اؿ ابولں ےک داھےگ افر رایسں انبیئ اجںیئ، افر ںوتں ےک وھجےٹ افر  اس اپین اک ایبؿ سج  ے ااسنؿ ےک ابؽ دوھےئ

ر  نایؿ )وثری( فوض رک ایل اجےئ افدجسم ںیم اؿ یک آدم فرتف اک ایبؿ، زرہی ےن اہک ےہ ہک  ب اتک یسک ربنت ںیم ہنم ڈاےل افر اس العفہ فوض ےک ےئل اپین ہن وہ، وت اس  ے 

رت یک( رطػ  ے ھچک کش ےہ ذہلا اس  ے فوض ےن اہک، ہی حیحص ہقف ےہ، اس ےئل ہک اہلل اعتیل ےن رفامای ہک ارگ اپین ہن اپؤ وت ممیت وک ول افر ہی اپین وت ےہ رگم دؽ ںیم اس یک )اہط

 ایک اجےئ افر اس ےک دعب ممیت یھب رک ایل اجےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      171    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧  ، ر ی٩ ی اب٩ س  ، ًو٪ ، اب٩  ز ًبا   ، ، سٌیس ب٩ س٠امی٪ ٟزحی٥ ا ًبس  ٣ح٤س ب٩ 



 

 

 ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ اْز  بَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ُس٠َامِیَ یُس ب٩ُِ  ٌٔ ٨ََا َس ث ا٢َ َحسَّ َٗ اٟزَّحٔی٥ٔ  ِبسٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٧ََٕص ِوٕ٪ َحسَّ ٩ِ أ ًَ یرٔی٩َ  ٔس اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ

٢َ ٩ِ٣َ أََخَذ ٩ِ٣ٔ  َة أَوَّ ُو ك٠ََِح ُط کَاَ٪ أَب َرأَِس  َٙ ا َح٠َ َّ٤ َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس ٔ أَ٪َّ  زٔظ ٌَ  َط

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم  ن دبعارلمیح، دیعس  ن امیلسؿ، ساب د، ا ن وعؿ، ا ن ریس نی، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے 

 فآہل فملس ےن  ب اانپ ےر ڈنمفاای اھت وت بس  ے ےلہپ اوبہحلط ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابؽ ےئل ےھت۔

 دمحم  ن دبعارلمیح، دیعس  ن امیلسؿ، ساب د، ا ن وعؿ، ا ن ریس نی، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... ب اتکربنت ںیم ہنم ڈاؽ رک یپ ےل

 فوض اک ایبؿ :   ابب

  ب اتکربنت ںیم ہنم ڈاؽ رک یپ ےل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      172    حس

ابي اٟز :  راوی ک،  ٣اٟ  ،ٕ ٨ًہًبس اهَّلل ب٩ یوس لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ابوہزیزہ  ارع د،   ، ز  ٧ا

أْٟک  ٧َا ٣َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُوُس ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ًَ ٨ََا  ث ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  َِزَة أَ٪َّ َر ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔد  اِْلرَِعَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٧َِّاز اٟز َبٔي  ٩ِ أ ًَ

ُب فٔي  ک٠َِ ِٟ ا َب  َْشٔ ا  َٔذ ٢َ إ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ اَو ٌّ ِب ُط َس ٔش٠ِ ِِ ٠َِی َٓ  ٥ِ ُٛ ٔئ أََحٔس َا  إ٧ٔ

دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ایب ازلاند، ارع ج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای ہک  ب مت ںیم  ے یسک صخش ےک ربنت ںیم اتک اپین ےئپ، وت ا ے است رمہبت دوھان۔

  اہلل  ن ویفس، امکل، ایب ازلاند، ارع ج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع :  رافی

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

  



 

 

 فوض اک ایبؿ :   ابب

  ب اتکربنت ںیم ہنم ڈاؽ رک یپ ےل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      173    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ہزیزہ رضی  ابو  ، ابوػًلح  ، ر  زی٨ا اهَّلل ب٩  ًبس ٟزح٩٤ ب٩  ا ًبس  ، ؼ٤س ٟ ا ًبس  ،  اسحاٚ

رٕ  ا ٔی٨َ ز اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ِح زَّ اٟ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٤َٔس  اٟؼَّ ِبُس  ًَ َا  ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ُٚ ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث َ  َحسَّ ُت أ ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا أٟٕح َٗ ٔي َػ ٩ِ أَب ًَ ٔي  ب

 ِٟ ا ََّری ٩ِ٣ٔ  ث اٟ ِک١ُُ  َیأ ّبا  ک٠َِ َرأَی  ًّل  َرُج ٥َ أَ٪َّ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َِزَة  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ١َ ٌَ َح َٓ ُط  َّٔ ُج١ُ ُخ زَّ اٟ أََخَذ  َٓ َلٔع  ٌَ

َزِ  أ َٓ ُط  َٟ اهَّللُ  ََکَ  َظ َٓ ُظ  َِرَوا َّی أ ً ٔ َح ُط بٔط َٟ  ُٖ ٔ ز ِِ ا٢َ َي َٗ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ َُص  ٧ یُو  ٩ِ ًَ ٔي  َب ا أ ٨ََ ث ٕب َحسَّ َطبٔی ٤َُس ب٩ُِ  ٢َ أَِح ا َٗ َة َو َّ٨ َح ِٟ ا ُط  َخ٠َ

ا٪ٔ  ٤َِشحٔٔس فٔي َز٣َ ِٟ ا ٔي  ُ ف ٔز ب١ُٔ َوتُِسب ِ٘ ُت کًَٔلُب  ِٟ ا ٧َِت  کَا ا٢َ  َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ُ ب٩ُِ  زَة ٤ِ َىٔی َح ث ُ  َحسَّ اهَّلل َّي  َػل و٢ٔ اهَّللٔ  ٠َِیطٔ َرُس ًَ  

َذَٟٔک  ا ٩ِ٣ٔ  ّئ وَ٪ َطِی زُط  َی ا  ٧ُو َُٜو ٥ِ٠َ ی َٓ  ٥َ َس٠َّ  َو

ااحسؼ، دبعادمصل، دبعارلنمح  ن دبعاہلل  ن دانیر ، اوبالصح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی 

داھکی ہک فہ ایپس ےک ببس یلیگ یٹم اھک رتا ےہ، اس صخش ےن  رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ےلہپ زامہن ںیم اکی صخش ےن اکی ےتک وک

ومزہ ایل افر اس )ےتک( ےک ےئل اس  ے اپین رھبےن اگل، اہیں کت ہک ا ے ریساب رکدای اہلل اعتیل ےن ا ے )اس اک( وثاب دای افر 

اہشب، زمحہ  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن  ا ے تنج ںیم دالخ رکدای، ادمح  ن بیبش ہن اہک ہک ھجم  ے ےری  فادل ےن وباہطس ویسن، ا ن

 رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ایک، اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع ںیم ےتک دجسم ںیم آاجےت ےھت،

 وت احصہب اس ےک ببس  ے اپین ہن ڑھچےتک ےھت۔

 ر ، اوبالصح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ، دبعادمصل، دبعارلنمح  ن دبعاہلل  ن دانی :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب



 

 

  ب اتکربنت ںیم ہنم ڈاؽ رک یپ ےل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      174    حس

ٔ :  راوی ہح ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ی ب٩ حات٥  ًس  ، شَف، طٌيی ٟ ا بي  اب٩ ا  ، ، طٌبہ ٤ًز  ؽ ب٩ 

ات٥ٕٔ  یِّ ب٩ِٔ َح سٔ ًَ  ٩ِ ًَ ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ ََفٔ  اٟشَّ ٔي  اب٩ِٔ أَب  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ُط ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ََُز  ُؽ ب٩ُِ ً ِٔ ٨ََا َح ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُت  ِٟ َ َسأ ا٢َ  َٗ  

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٔش ًَ ِٔ َن لَي  ًَ َک  ا أ٣ََِش ٤ََّ ٧ٔ إ َٓ ِک١ُِ  ًَل َتأ َٓ َک١ََ  ا أ َٔذ ک١ُِ َوإ َٓ َت١َ  َ٘ َٓ  ٥َ َّ٠ ٌَ ٤ُ ِٟ ا َک  َب ک٠َِ َت  َس٠ِ َِر َٔذا أ ٢َ إ ا َ٘ ٔيی َٓ ک٠َِ ٔس١ُ  ُت أُِر ٠ِ ُٗ  ٔ ط

 ًَ ُتَش٥ِّ   ٥ِ َٟ َٔک َو ب ک٠َِ َي  ل ًَ َت  ِی َّ٤ ٤ََّا َس إ٧ٔ َٓ ِک١ُِ  ًَل َتأ َٓ  ٢َ ا َٗ آَْخَ  ّبا  ک٠َِ ُط  ٌَ أَٔجُس ٣َ ک٠َِٕب آَْخَ َٓ  لَي 

 صفح  ن رمع، ہبعش، ا ن ایب ارفسل، یبعش، دعی  ن احمت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے )ےتک ےک

افر  ب ہک فہ  اکشر اک ہلئسم( وپاھچ، آپ ےن رفامای ہک  ب مت اےنپ اھکسےئ وہےئ ےتک وک وھچڑ دف افر فہ اکشر رک ، اس اکشر وک مت اھک ول

 وخد اھکےئ، وت ہن اھکؤ، اس ےئل ہک )فہ اکشر( اس ےن اےنپ یہ ےئل ڑکپا ےہ، ںیم ےن اہک )یھبک ااسی وہات ےہ( ہک ںیم اےنپ ےتک وک وھچڑات

ےن مسب وہں افر اکشر ےک ومعق رپ اج رک اس ےک رمہاہ دفےر  ےتک وک اپات وہں، آپ ےن رفامای ہک )اس اکشر وک ہن اھکؤ، اس ےئل ہک مت 

 اہلل اےنپ ےتک رپ ڑپیھ یھت، دفےر  ےتک رپ وت ںیہن ڑپیھ۔

 صفح  ن رمع، ہبعش، ا ن ایب ارفسل، یبعش، دعی  ن احمت ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ںیہ، وج رصػ اپاخہن اشیپب ےک دعب فوض وک رفض ےتھجمس ںیہاالسػ ںیم ھچک اےسی ولگ یھب 

 فوض اک ایبؿ :   ابب

اؿ یک دلیل ہی آتی ےہ اف  االسػ ںیم ھچک اےسی ولگ یھب ںیہ، وج رصػ اپاخہن اشیپب ےک دعب فوض وک رفض ےتھجمس ںیہ، اس ےک العفہ یسک زیچ  ے فوض رفض ںیہن ےتھجمس،

م نم ااغلطئ، اطعء 

ک

 

ی
م

ےن اس صخش ےک ابر  ںیم سج ےک ےھچیپ  ے ڑیکا اخرج وہ ای اس ےک وضع اخص  ے وجں یک لثم وکیئ زیچ ےلکن، ہی اہک ےہ ہک فوض اک ااعدہ رک اجء ادح 

 ) وکیئ( صخش اےنپ ابؽ ای ےہ ارگ ےل، اجرب  ن دبعاہلل ےن اہک ےہ ہک  ب وکیئ امنز ںیم سنہ ڑپ ، وت فہ اس اک ااعدہ رک ےل افر فوض اک ااعدہ ہن رک ، ب ن ) یری( ےن اہک

رگم دحث ےک ببس  ے افر اجرب  اےنپ اننخ رتکفاےئ ای اےنپ ومز  ااتر ڈاےل وت اس رپ فوض )رفض( ںیہن، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ےہ ہک فوض رفض ںیہن وہات



 

 

 صخش وک ریت امراایگ، سج  ے اؿ اک وخؿ لکن آای، رگم اوہنں ےن روکع ایک افر دجسہ ایک  ے لقن ایک اجات ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زغفہ ذات ارلاقع ںیم ےھت، اکی

ء افر الہ اجحز ےتہک ںیہ ہک وخؿ )ےنلکن( افر اینپ امنز رپ اقمئ رےہ، ب ن  یری ےتہک ںیہ ہک املسمؿ ربارب اےنپ زومخں ںیم امنز ڑپاھ رکےت ےھت افر اطؤس افر دمحم  ن  یل افر اطع

اک رگم فہ اینپ امنز ںیم اقمئ رفض( ںیہن وہات، ا ن رمع ےن اینپ اکی یسنھپ وک داب دای افر اس  ے وخؿ الکن، رگم اوہنں ےن فوض ںیہن ایک افر ا ن ایب افیف ےن وخؿ وھت ے فوض )

  ےک اقمامت اک دوھ ان رضفری ےہرےہ افر ا ن رمع افر ب ن ) یری( اس صخش ےک ابر  ںیم وج ےنھچپ وگلاےئ، ہی ےتہک ںیہ ہک اس رپ رصػ اےنپ ےنھچپ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      175    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، ری ٣٘ب ب، سٌیس  ذئ بي  ا اب٩  ایا ض،  بي  ا ز٦ ب٩   آ

ا  ٨ََ ث ِٕب َحسَّ ذٔئ ٔي  اب٩ُِ أَب ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َإض  ٔي إٔی َز٦ُ ب٩ُِ أَب آ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسِو ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ َِزَة  ی َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ ٔی   بُر ِ٘ ٤َ ِٟ ا یْس  ٌٔ َس

 ٢َ ا َ٘ َٓ یُِحٔسِث   ٥ِ َٟ ا  ًَلَة ٣َ اٟؼَّ  ُ ز ٔو ٨َِت َی ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا ٔي  َاَ٪ ف ا ک ٣َ ٕ ًَلة ٔي َػ ِبُس ف ٌَ ِٟ ا  ٢ُ زَا َی ٥َ َِل  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ا أَبَاًَ َی َحَسُث  ِٟ ا ا  یٔمٌّ ٣َ َح ًِ َ َرُج١ْ أ   

كَةَ  ِ رضَّ اٟ ىٔی  ٌِ ِوُت َي اٟؼَّ ا٢َ  َٗ َِزَة  ی َُز  ص

اایس، ا ن ایب ذبئ، دیعس ربقمی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  آدؾ  ن ایب

اتفہکیتق دحث ہن رک ، اکی یمجع صخش ےن اہک ہک  ہک دنبہ ربارب امنز ںیم اھجمس اجات ےہ،  ب کت ہک دجسم ںیم امنز اک ااظتنر رک رتا ےہ،

 ا  اوبرہریہ! دحث ایک زیچ ےہ؟ اوہنں ےن اہک ہک آفاز ینعی رحی۔

 آدؾ  ن ایب اای س، ا ن ایب ذبئ، دیعس ربقمی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

اؿ یک دلیل ہی آتی ےہ اف  االسػ ںیم ھچک اےسی ولگ یھب ںیہ، وج رصػ اپاخہن اشیپب ےک دعب فوض وک رفض ےتھجمس ںیہ، اس ےک العفہ یسک زیچ  ے فوض رفض ںیہن ےتھجمس،

م نم ااغلطئ، اطعء ےن اس صخش ےک ابر  ںیم سج ےک ےھچیپ  ے ڑیک

ک

 

ی
م

ا اخرج وہ ای اس ےک وضع اخص  ے وجں یک لثم وکیئ زیچ ےلکن، ہی اہک ےہ ہک فوض اک ااعدہ رک اجء ادح 

ےہ ارگ ) وکیئ( صخش اےنپ ابؽ ای  ےل، اجرب  ن دبعاہلل ےن اہک ےہ ہک  ب وکیئ امنز ںیم سنہ ڑپ ، وت فہ اس اک ااعدہ رک ےل افر فوض اک ااعدہ ہن رک ، ب ن ) یری( ےن اہک

  ے افر اجرب فاےئ ای اےنپ ومز  ااتر ڈاےل وت اس رپ فوض )رفض( ںیہن، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ےہ ہک فوض رفض ںیہن وہات رگم دحث ےک ببساےنپ اننخ رتک

 آای، رگم اوہنں ےن روکع ایک افر دجسہ ایک  ے لقن ایک اجات ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زغفہ ذات ارلاقع ںیم ےھت، اکی صخش وک ریت امراایگ، سج  ے اؿ اک وخؿ لکن

ء افر الہ اجحز ےتہک ںیہ ہک وخؿ )ےنلکن( افر اینپ امنز رپ اقمئ رےہ، ب ن  یری ےتہک ںیہ ہک املسمؿ ربارب اےنپ زومخں ںیم امنز ڑپاھ رکےت ےھت افر اطؤس افر دمحم  ن  یل افر اطع

 وک داب دای افر اس  ے وخؿ الکن، رگم اوہنں ےن فوض ںیہن ایک افر ا ن ایب افیف ےن وخؿ وھتاک رگم فہ اینپ امنز ںیم اقمئ  ے فوض )رفض( ںیہن وہات، ا ن رمع ےن اینپ اکی یسنھپ



 

 

 فری ےہرےہ افر ا ن رمع افر ب ن ) یری( اس صخش ےک ابر  ںیم وج ےنھچپ وگلاےئ، ہی ےتہک ںیہ ہک اس رپ رصػ اےنپ ےنھچپ ےک اقمامت اک دوھ ان رض
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ہ، زہزی، ًباز ب٩ ت٤ی٥ :  راوی اٟوٟیس، اب٩ ًيي٨  ابو

ا  ٩ِ ًَ  ٔ ط ِّ٤ ًَ  ٩ِ ًَ ٤ٔی٥ٕ  ٔ ب٩ِٔ َت از بَّ ًَ  ٩ِ ًَ ِزٔیِّ  ز ص اٟ  ٩ِ ًَ ٨ََة  اب٩ُِ ًَُيِي ا ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ َؤٟیسٔ  ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث ٠َ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ ا٢َ ٟ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ِیط

یّحا رٔ َیحَٔس  ا أَِو  ِوّت َػ  ٍَ َّی َيِش٤َ ً ِٖ َح ٨ََِّصٔ َی  َِل 

 اوباولدیل، ا ن ہنییع، زرہی، سابد  ن میمت اےنپ اچچ  ے فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک امنز

 ای اس یک دبوب ہن اپےئ۔ افدس ہن رک، اتفہکیتق رحی ےک ےنلکن یک آفاز ہن نس ےل

 اوباولدیل، ا ن ہنییع، زرہی، سابد  ن میمت :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ںیہ، اس ےک العفہ یسک زیچ  ے فوض رفض ںیہن ےتھجمس، اؿ یک دلیل ہی آتی ےہ اف االسػ ںیم ھچک اےسی ولگ یھب ںیہ، وج رصػ اپاخہن اشیپب ےک دعب فوض وک رفض ےتھجمس

م نم ااغلطئ، اطعء ےن اس صخش ےک ابر  ںیم سج ےک ےھچیپ  ے ڑیکا اخرج وہ ای اس ےک وضع اخص  ے وجں یک لثم وکیئ زیچ ےلکن، 

ک

 

ی
م

ہی اہک ےہ ہک فوض اک ااعدہ رک اجء ادح 

ؽ ای ےہ ہک  ب وکیئ امنز ںیم سنہ ڑپ ، وت فہ اس اک ااعدہ رک ےل افر فوض اک ااعدہ ہن رک ، ب ن ) یری( ےن اہک ےہ ارگ ) وکیئ( صخش اےنپ اب ےل، اجرب  ن دبعاہلل ےن اہک

رگم دحث ےک ببس  ے افر اجرب  اےنپ اننخ رتکفاےئ ای اےنپ ومز  ااتر ڈاےل وت اس رپ فوض )رفض( ںیہن، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ےہ ہک فوض رفض ںیہن وہات

 اوہنں ےن روکع ایک افر دجسہ ایک  ے لقن ایک اجات ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زغفہ ذات ارلاقع ںیم ےھت، اکی صخش وک ریت امراایگ، سج  ے اؿ اک وخؿ لکن آای، رگم

ں ںیم امنز ڑپاھ رکےت ےھت افر اطؤس افر دمحم  ن  یل افر اطعء افر الہ اجحز ےتہک ںیہ ہک وخؿ )ےنلکن( افر اینپ امنز رپ اقمئ رےہ، ب ن  یری ےتہک ںیہ ہک املسمؿ ربارب اےنپ زومخ

مئ  وخؿ وھتاک رگم فہ اینپ امنز ںیم اق ے فوض )رفض( ںیہن وہات، ا ن رمع ےن اینپ اکی یسنھپ وک داب دای افر اس  ے وخؿ الکن، رگم اوہنں ےن فوض ںیہن ایک افر ا ن ایب افیف ےن

 فری ےہرےہ افر ا ن رمع افر ب ن ) یری( اس صخش ےک ابر  ںیم وج ےنھچپ وگلاےئ، ہی ےتہک ںیہ ہک اس رپ رصػ اےنپ ےنھچپ ےک اقمامت اک دوھ ان رض
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، ٣ح٤س ب٩ ح :  راوی ی ر ، ثو يٌلٰي ابو ر،  ٨٣ذ  ، ٤ًع ا  ، ہ، جزیز يب ہٗت  ٨ٔی



 

 

َبةُ  تَِي ُٗ ٨ََا  ث ا٢َ  َحسَّ َٗ ٔة  یَّ ٔٔ ٨َ َح ِٟ ا ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ٔیِّ  ِور ثَّ ِٟ ا لَي  ٌِ َبٔي َي ٕر أ ٨ِٔذ ٩ِ ٣ُ ًَ ٤َٔع  ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ ْز  ٔی ز ٨ََا َج ث ٢َ َحسَّ ا ٨ُِت َٗ ُٛ لٔيٌّ  ًَ  ٢َ ا َٗ

٠َیِ  ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو ٢ََ َر َِسأ ُت أَِ٪ أ َتِحَيِی اِس َٓ اّئ  ا٢َ ٓٔیطٔ َرُجًّل ٣َذَّ َ٘ َٓ طُ  َٟ َ َشأ َٓ  ٔ ز َِسَو اِْل َز ب٩َِ  َسا ِ٘ ٔ ٤ ِٟ ا زُِت  أ٣ََ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط

٤َٔع  ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ ُة  َب ٌِ ُط ُظ  َرَوا وُئ َو ُوُؿ ِٟ  ا

 ہبیتق، رجری، اشمع، ذنمر، اوبٰیلعی، وثری، دمحم  ن ہیفنح  ے رفاتی ےہ  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ےہ ہک ےریی ینم رثکبت یتلکن

، وت ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وپےتھچ وہےئ رشامای افر ںیم ےن دقماد  ن اوسد  ے اہک، اوہنں ےن آپ  ے وپاھچ وت یھت

 آپ ےن رفامای ہک ینم ےک ےنلکن ںیم فوض )رفض( وہ اجات ےہ۔

 ہبیتق، رجری، اشمع، ذنمر، اوبٰیلعی، وثری، دمحم  ن ہیفنح :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

اؿ یک دلیل ہی آتی ےہ اف  االسػ ںیم ھچک اےسی ولگ یھب ںیہ، وج رصػ اپاخہن اشیپب ےک دعب فوض وک رفض ےتھجمس ںیہ، اس ےک العفہ یسک زیچ  ے فوض رفض ںیہن ےتھجمس،

ے

ک

 

ی
م

 فوض اک ااعدہ رک م نم ااغلطئ، اطعء ےن اس صخش ےک ابر  ںیم سج ےک ےھچیپ  ے ڑیکا اخرج وہ ای اس ےک وضع اخص  ے وجں یک لثم وکیئ زیچ ےلکن، ہی اہک ےہ ہکاجء ادح 

 یری( ےن اہک ےہ ارگ ) وکیئ( صخش اےنپ ابؽ ای ےل، اجرب  ن دبعاہلل ےن اہک ےہ ہک  ب وکیئ امنز ںیم سنہ ڑپ ، وت فہ اس اک ااعدہ رک ےل افر فوض اک ااعدہ ہن رک ، ب ن )

رگم دحث ےک ببس  ے افر اجرب  اےنپ اننخ رتکفاےئ ای اےنپ ومز  ااتر ڈاےل وت اس رپ فوض )رفض( ںیہن، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ےہ ہک فوض رفض ںیہن وہات

ارلاقع ںیم ےھت، اکی صخش وک ریت امراایگ، سج  ے اؿ اک وخؿ لکن آای، رگم اوہنں ےن روکع ایک افر دجسہ ایک  ے لقن ایک اجات ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زغفہ ذات 

ؿ )ےنلکن( ء افر الہ اجحز ےتہک ںیہ ہک وخافر اینپ امنز رپ اقمئ رےہ، ب ن  یری ےتہک ںیہ ہک املسمؿ ربارب اےنپ زومخں ںیم امنز ڑپاھ رکےت ےھت افر اطؤس افر دمحم  ن  یل افر اطع

 وخؿ وھتاک رگم فہ اینپ امنز ںیم اقمئ  ے فوض )رفض( ںیہن وہات، ا ن رمع ےن اینپ اکی یسنھپ وک داب دای افر اس  ے وخؿ الکن، رگم اوہنں ےن فوض ںیہن ایک افر ا ن ایب افیف ےن

 س رپ رصػ اےنپ ےنھچپ ےک اقمامت اک دوھ ان رضفری ےہرےہ افر ا ن رمع افر ب ن ) یری( اس صخش ےک ابر  ںیم وج ےنھچپ وگلاےئ، ہی ےتہک ںیہ ہک ا
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٔا٪  ً ث٤ا٪ ب٩  ً ےن  ٟس  ، زیس ب٩ خا ر شا ي ء ب٩  ًلا  ، ہ ابوس٤٠  ، ، یحٌی  ، طيبا ٪ ٔؽ  سٌس ب٩ ح

 َ٨َ ث ٕؽ َحسَّ ِٔ ُس ب٩ُِ َح ٌِ َس ا  ٨ََ ث َّ َحسَّ ٧َ ُظ أ بََر أٟٕس أَِخ یَِس ب٩َِ َخ ُظ أَ٪َّ َز بََر ٕر أَِخ َئ ب٩َِ َيَشا َلا ًَ ٤ََة أَ٪َّ  ٔي َس٠َ ٩ِ أَب ًَ ٌَی  یَِح  ٩ِ ًَ اُ٪  َب َطِي طُ ا 

 ٔ ٟ ُ أ ؿَّ ََتَو ا ی ٤َ َٛ  ُ أ ؿَّ ََتَو اُ٪ ی ا٢َ ًُِث٤َ َٗ  ٩ٔ٤ُِ ٥ِ ی َٟ ٍَ َو ا٣َ ا َج َِت إَٔذ ََرأَی ُت أ ٠ِ ُٗ اَ٪  َّٔ ًَ اَ٪ ب٩َِ  ٤َ ٢ََ ًُِث ٢َ ٠ؼَّ َسأ ا َٗ ُظ  َْکَ َذ ٔش١ُ  ِِ ٔ َوَي ًَلة



 

 

 َ َیَِر َوك ز ب اٟ ا َو ٠ٔیًّ ًَ َذَٟٔک   ٩ِ ًَ ُت  ِٟ َ َشأ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس ُتطُ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٔ ٤ اُ٪ َس ٤َ اهَّللُ ًُِث ضَٔی  َر ٕب  ٌِ َٛ ٠َِحَة َوأُبَيَّ ب٩َِ 

زُوُظ بَٔذَٟٔک  أ٣ََ َٓ ُض٥ِ  ٨ِ ًَ 

 ، اوبہملس، اطعء  ن اسیر، زدی  ن اخدل ےن امثعؿ  ن افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے وپاھچ )ےتہک ںیہ( ںیم ےن دعس  ن صفح، ابیش ؿ، ییحی

 اہک ہک اتبؤ ارگ وکیئ صخش امجع رک  افر ینم اک ارخاج ہن وہ، وت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک سج رطح امنز ےک ےئل فوض رکات ےہ،

وک دوھ ڈاؽ، امثعؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے انس ےہ، زدی ےتہک ںیہ، وت  فوض رکےل، افر اےنپ وضع اخص

مکح  ںیم ےن ہی ہلئسم  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر زریب افر ہحلط افر ایب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے وپاھچ اوہنں ےن یھب اس صخش وک یہی

 دای۔

  ؿ، ییحی ، اوبہملس، اطعء  ن اسیر، زدی  ن اخدل ےن امثعؿ  ن افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدعس  ن صفح، ابیش :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وک رفض ےتھجمس ںیہ، اس ےک العفہ یسک زیچ  ے فوض رفض ںیہن ےتھجمس، اؿ یک دلیل ہی آتی ےہ اف االسػ ںیم ھچک اےسی ولگ یھب ںیہ، وج رصػ اپاخہن اشیپب ےک دعب فوض

م نم ااغلطئ، اطعء ےن اس صخش ےک ابر  ںیم سج ےک ےھچیپ  ے ڑیکا اخرج وہ ای اس ےک وضع اخص  ے وجں یک لثم وکیئ زیچ ےلکن، 

ک

 

ی
م

ہی اہک ےہ ہک فوض اک ااعدہ رک اجء ادح 

( صخش اےنپ ابؽ ای اہلل ےن اہک ےہ ہک  ب وکیئ امنز ںیم سنہ ڑپ ، وت فہ اس اک ااعدہ رک ےل افر فوض اک ااعدہ ہن رک ، ب ن ) یری( ےن اہک ےہ ارگ ) وکیئےل، اجرب  ن دبع

رفض ںیہن وہات رگم دحث ےک ببس  ے افر اجرب اےنپ اننخ رتکفاےئ ای اےنپ ومز  ااتر ڈاےل وت اس رپ فوض )رفض( ںیہن، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ےہ ہک فوض 

 اوہنں ےن روکع ایک افر دجسہ ایک  ے لقن ایک اجات ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زغفہ ذات ارلاقع ںیم ےھت، اکی صخش وک ریت امراایگ، سج  ے اؿ اک وخؿ لکن آای، رگم

ارب اےنپ زومخں ںیم امنز ڑپاھ رکےت ےھت افر اطؤس افر دمحم  ن  یل افر اطعء افر الہ اجحز ےتہک ںیہ ہک وخؿ )ےنلکن( افر اینپ امنز رپ اقمئ رےہ، ب ن  یری ےتہک ںیہ ہک املسمؿ رب

 امنز ںیم اقمئ  وخؿ وھتاک رگم فہ اینپ ے فوض )رفض( ںیہن وہات، ا ن رمع ےن اینپ اکی یسنھپ وک داب دای افر اس  ے وخؿ الکن، رگم اوہنں ےن فوض ںیہن ایک افر ا ن ایب افیف ےن

 فری ےہرےہ افر ا ن رمع افر ب ن ) یری( اس صخش ےک ابر  ںیم وج ےنھچپ وگلاےئ، ہی ےتہک ںیہ ہک اس رپ رصػ اےنپ ےنھچپ ےک اقمامت اک دوھ ان رض

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      179    حس

ہ، ح٥ٜ، ذٛوا٪ :  راوی رض، طٌب ر، ن ٨ًہاسحاٚ ب٩ ٨٣ؼو لٰي  تٌا اهَّلل  ی رضی  ر ابوسٌیس خس  ، ح ٟ  ، ابوػا

اَ٪ أَبٔي  َو ِٛ َذ  ٩ِ ًَ  ٥َٜٔ َح ِٟ ا  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ٧َا ُط بََر ا٢َ أَِخ َٗ رِضُ  َّ٨ اٟ ٧َا  بََر ا٢َ أَِخ َٗ ٕر ٨ُِؼو ُٚ ب٩ُ ٣َ ِٔسَحا ٨ََا إ ث یٕس َحسَّ ٌٔ َبٔي َس ٩ِ أ ًَ أٟٕح  َػ



 

 

ٔ َو  ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ٢َ اهَّللٔ َػل ُسو یِّ أَ٪َّ َر رٔ ُدِس ِٟ اهَّللُ ا َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ُْطُ  ِ٘ ُط َي َرأُِس َئ َو َحا َٓ رٔ  َِنَؼا ِْل َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ا َي  ٔل َس١َ إ َِر ٥َ أ َس٠َّ

 ُ َٔذا أ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ َن ا٢َ  َ٘ َٓ  ََ َح٨َ٠ِا ًِ َ ا أ ٨َ َّ٠ ٌَ َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ِل ًَ ٔح ُٗ ح٠َِٔت أَِو  وُئ ًِ ُؿ ُو ِٟ ا َک  ٠َِی ٌَ َٓ َت 

ُؿوُئ  ُو ِٟ ا َة  َب ٌِ ُط  ٩ِ ًَ َیِحٌَی  ْر َو ٨َُِس ُ ١ِ ُ٘ ٥ِ َي َٟ َبُة َو ٌِ ٨ََا ُط ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ِْب  ُط َوص ٌَ اَب  َت

ااحسؼ  ن وصنمر، رضن، ہبعش، مکح، ذوکاؿ، اوباصحل، اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےن اکی ااصنری صخش وک ولباای، سج فتق فہ آےئ ںیہ وت اؿ ےک ےر ) ے( لسغ اک )اپین( کپٹ رتا اھت، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فآہل فملس 

فملس ےن رفامای اشدی امہر  البےن  ے مت دلجی  ےل آےئ، اوہنں ےن رعض ایک ہک تاں، آپ ےن رفامای ہک  ب ااسی ومہعق وہ افر یسک 

ر  افرپ فوض )رفض( ےہ، فبہ ےن رضن یک اتمتعب یک ےہ، نکیل اؿ یک رفاتی ںیم دحانث ےک اافلظ ببس  ے ازناؽ ہن وہ، وت اہمت

 ںیہ افر دنغر افر ییحی ےن ہبعش  ے فوض رکےن ےک اافلظ رفاتی ںیہن ےئک۔

 ااحسؼ  ن وصنمر، رضن، ہبعش، مکح، ذوکاؿ، اوباصحل، اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ اسیھت وک فوض رک فاےئ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ اسیھت وک فوض رک فاےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      180    حس

(  :  راوی ًُل٦ زہ  ْک از  آز ٛے  ہ  ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  ْکیب )  ، ہ ً٘ب سٰی ب٩  ٣و ر ٪، یحٌی ،  ہاو ، یزیس ب٩  اب٩ سًل٦

٨ًہ تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ہ ب٩ زیس  ٣  اسا

یِٕب  ُْکَ  ٩ِ ًَ َبَة  ِ٘ ُ وَسی ب٩ِٔ ً ٩ِ ٣ُ ًَ ٌَی  یَِح  ٩ِ ًَ ُروَ٪  ٔیُس ب٩ُِ َصا ز َی ٧َا  ٢َ أَِخبََر ا َٗ  ٕ ًَل٦ اا ب٩ُِ َس ٨ََ ث ا٣ََة َحسَّ َُس ٩ِ أ ًَ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ  ِولَي  ٣َ

َض  َ٘ َٓ ٔب  ٌِ اٟظِّ َي  ٔل ٢َ إ َس ًَ َة  ٓ اَق ٩ِ٣ٔ رَعَ َٓ َ ا أ َّ٤ َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو َر یِٕس أَ٪َّ  ٠ُِت ب٩ِٔ َز ٌَ َح َٓ ُة  ا٣َ ٢َ أَُس ا َٗ ُط  َت اَج ی َح



 

 

اهَّللٔ  ٢َ ُسو َا َر ٠ُِت ی ُ٘ َٓ  ُ أ ؿَّ ََتَو ٔ َوی ط ٠َِی ًَ ب   َُػ ا٣ََک أ َّي أ٣ََ ٤َُؼل ِٟ ٢َ ا ا َ٘ َٓ يي  َُتَؼل   أ

ا ن السؾ، سیدی  ن تافرؿ، ییحی ، ومٰیس  ن ةقع، رکبی )ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ( ااسہم  ن زدی ریض اہلل 

ڑ اک درہ( ےک رطػ گڑےئگ افر اینپ اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب رعہف  ے  ےل، وت بعش )اہپ

ا ء ابمرک( رپاپین ڈااتل رتا افر آپ فوض 

 

ض
ع
احتج رعف یک، ااسہم ےتہک ںیہ ہک اس ےک دعب ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )ےک ا

اہمتر   رکےت رےہ، ںیم ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل ایک آپ )اہیں( امنز ڑپںیھ ےگ؟ آپ ےن رفامای ںیہن، امنز ڑپےنھ یک ہگج

 آےگ ےہ )زمدہفل ںیم( ۔

ا ن السؾ، سیدی  ن تافر ؿ، ییحی ، ومٰیس  ن ةقع، رکبی )ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ( ااسہم  ن زدی  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ اسیھت وک فوض رک فاےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      181    حس

ہ،  :  راوی ٣ِیرہ ب٩ طٌب ب٩  اہی٥، ٧آٍ ب٩ جبیر ب٩ ٣ل٥ٌ، رعوہ  ٌس ب٩ ابز اٟوہاب، یحٌی ب٩ سٌیس، س ٤ًزو ب٩ ًلي، ًبس

رضی ہ  ٨ًہ ٣ِیرہ ب٩ طٌب لٰي  تٌا  اهَّلل 

 ٌِ نٔي َس بََر ا٢َ أَِخ َٗ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩َِ  َیِح ُت  ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ أب  َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ لٓٔيٕ  ًَ زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ٨ََا  ث ٍَ ب٩َِ َحسَّ ٔ َآ ٧ اصٔی٥َ أَ٪َّ  َِز ُس ب٩ُِ إٔب

ٔیرَ  ِ٤ُ ِٟ ا َوَة ب٩َِ  ٍَ رُعِ ٔ ٤ َس َّطُ  ٧َ بَرَُظ أ ٥ٕ أَِخ ٌٔ ِل ٔ ب٩ِٔ ٣ُ یِر َب َّي ُج َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َر  ٍَ َاَ٪ ٣َ َُّط ک َبَة أ٧َ ٌِ ُط ٔ ب٩ِٔ  ٔیَرة ِ٤ُ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ُث  یَُحسِّ َة  َب ٌِ ُط ٔ ب٩ِٔ  ة

ٔ َو  ط ٠َِی ًَ اَئ  ٤َ ِٟ ا ب   ١َ َيُؼ ٌَ ٔیَرَة َج ا٤ُِٟ طُ َوأَ٪َّ  َٟ اَجٕة  َب َٟٔح َُّط َذَص َسََفٕ َوأ٧َ ٥َ فٔي  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َش١َ َوجِ اهَّللُ  َِ َٓ  ُ أ ؿَّ ََتَو ِطٔ صَُو ی یََسی ُط َو َض

یِٔن  َّٔ ُد ِٟ ا َي  ل ًَ َح  ٔ َو٣ََش ِٔسط َٔزأ َح ب  َو٣ََش

رمعف  ن  یل، دبعاولتاب، ییحی  ن دیعس، دعس  ن اربامیہ، انعف  ن ریبج  ن معطم، رعفہ  ن ریغمہ  ن ہبعش، ریغمہ  ن ہبعش ریض اہلل 



 

 

 اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ احتج )رعف رکےن( ےک ےئل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک فہ یسک رفس ںیم روسؽ اہلل ےک رمہاہ ےھت، آپ یلص

ا ء ابمرہک رپ اپین ڈاےنل ےگل، آپ فوض رکےن 

 

ض
ع
رشتفی ےل ےئگ ) ب آپ فاسپ آےئ( وت ریغمہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ا

 ےگل، ینعی آپ ےن اےنپ ہنم افر تاوھتں وک دوھای افر ےر ومزفں رپ حسم ایک۔

اولتاب، ییحی  ن دیعس، دعس  ن اربامیہ، انعف  ن ریبج  ن معطم، رعفہ  ن ریغمہ  ن ہبعش، ریغمہ  ن ہبعش ریض رمعف  ن  یل، دبع :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...ےن اک ایبؿ افر وصنمر ےن اربامیہارگ فوض ہن وہ وت ) فوض ےئک ریغب( آرآؿ یک التفت رک

 فوض اک ایبؿ :   ابب

فوض وج اک انھکل اجزئ ےہ امحد ےن ارگ فوض ہن وہ وت ) فوض ےئک ریغب( آرآؿ یک التفت رکےن اک ایبؿ افر وصنمر ےن اربامیہ  ے لقن ایک ےہ ہک امحؾ ںیم التفت رکان افر ےب 

  دبؿ رپ ازار وہ وت اںیہن السؾ رکف فرہن ںیہناربامیہ  ے لقن ایک ےہ ہک ارگ امحؾ ےک ولوگں ےم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      182    حس

ض  :  راوی ا ًب اهَّلل ب٩  ًبس ًُل٦(  زہ  ْک ز  ا آز ٛے  ہ  ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  ب ) ْکی  ، ہ ب٩ س٠امی٪ ٣ ، ٣ْخ ک ٣اٟ  ، اس٤ٌی١

٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل   رضی 

 ٔ اً ِٔس٤َ ٨ََا إ ث ٔ ب٩َِ َحسَّ اهَّلل ِبَس  ًَ إض أَ٪َّ  بَّ ًَ اب٩ِٔ  ِولَي  یِٕب ٣َ ٩ِ ُْکَ ًَ  ٪َ ُس٠َامِیَ ٣ََة ب٩ِٔ  ٩ِ ٣َِْخَ ًَ أْٟک  َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ بََرُظ ی١ُ  إض أَِخ بَّ ًَ

ُط  ُت َٟ ا ٥َ َوهَٔي َخ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ ََة َزِؤد  ٨َِٔس ٣َِی٤ُو٧ ّة ً ِی٠َ َٟ َاَت  َُّط ب ٧َ ٍَ أ َلَح ِؿ ا ٔ َو َزة ؤَسا ِٟ ا ٔق  ٔي رَعِ ُت ف ٌِ َلَح اِؿ َٓ

َس  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٢ُ اهَّللٔ َػل ُسو َر ا٦َ  ٨َ َٓ ا  ُؤَٟض ٔي ك ٥َ َوأَص٠ُِطُ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٢ُ اهَّللٔ َػل ُسو ِب٠َطُ َر َٗ ِی١ُ أَِو  ا٠َّٟ  َٕ َِتَؼ ٧ ا ا َّی إَٔذ ٥َ َحً َّ٠

 َ٘ ٔ َسُظ ب ٌِ ٠ٔی١ٕ أَِو َب َ٘ ٔ ٔ ث٥َُّ ب ظ ٔ بَٔیٔس ضٔط ٩ِ َوِج ًَ ِو٦َ  َّ٨ اٟ ٤ََِشُح  َح٠ََص ی َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس َى  َ٘ اِستَِی رِشَ ٠ٔی١ٕ  ٌَ ِٟ ا  َ أ َْقَ

أَِحَش  َٓ ا  ٨َِض ٣ٔ َ أ ؿَّ َتَو َٓ ٕة  َ٘ َّ٠ ٌَ َط٩ٕٓ ٣ُ ٔلَي  ا٦َ إ َٗ اَ٪ ث٥َُّ  َز ٤ِٔ ً ٢ٔ ٔ آ َرة ُسو ات٥َٔ ٩ِ٣ٔ  َدَو ِٟ ا أت  َی اب٩ُِ اِْل  ٢َ ا َٗ يي  ا٦َ ُيَؼل َٗ ُؿوئَطُ ث٥َُّ  ٩َ ُو

َرأِسٔ  لَي  ًَ ىَی  ٤ِ ُی ِٟ ا یََسُظ   ٍَ َؿ َو َٓ  ٔ ٔط ٨ِب َي َج ٔل ُت إ ٤ِ ُ٘ َٓ ِبُت  َذَص ٍَ ث٥َُّ  ٨َ َػ ا  ُت ٣ِٔث١َ ٣َ ٌِ ٨َ َؼ َٓ ٤ُِت  ُ٘ َٓ ٕض  ا بَّ ىَی ًَ ٤ِ ُی ِٟ ا ٔي  ُذُن ی َوأََخَذ بٔأ



 

 

یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر یِٔن ث٥َُّ  َت ٌَ ِٛ َر َّي  َؼل َٓ ت٠َُٔضا  ِٔ اُظ  َي َّی أََت ٍَ َحً َلَح ِؿ یِٔن ث٥َُّ أَِوَتَز ث٥َُّ ا َت ٌَ ِٛ یِٔن ث٥َُّ َر َت ٌَ ِٛ َر یِٔن ث٥َُّ  َت ٌَ ِٛ َر یِٔن ث٥َُّ  َت ٌَ ِٛ َر ث٥َُّ 

ِبَح  اٟؼ  َّي  َؼل َٓ َد  یِٔن ث٥َُّ َْخَ َت َٔ ی ٔٔ َتیِٔن َخ ٌَ ِٛ َر َّي  َؼل َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ  ٪ُ ذِّ ٤َُؤ ِٟ  ا

س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ( دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع الیعمس، امکل، رخمہم  ن امیلسؿ، رکبی )ا ن ساب

ےتہک ںیہ ہک فہ اکی بش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج ومیمہن ےک رھگ ںیم رےہ افر فہ اؿ یک اخہل ںیہ، ا ن سابس ےتہک ںیہ ںیم 

ہل فملس افر آپ یک ویبی اس ےک وطؽ ںیم ںیٹیل، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رتسب ےک رعض ںیم ٹیل ایگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

فآہل فملس وس ےئگ،  ب آدیھ رات وہیئ ای اس  ے ھچک ےلہپ ای اس  ے ھچک دعب، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیبار وہےئ افر 

ؽ رمعاؿ یک آرخی دس آںیتی آپ ےن ڑپںیھ، اس ےک دعب اکی دنین ںیم اےنپ رہچہ وک اےنپ تا ھ  ے ےتلم وہےئ ھٹیب ےئگ، رھپ وسرہ آ

یکٹل وہےئ کشم یک رطػ )وتم ہج وہ رک( آپ ڑھک  وہ ےئگ افر اس  ے فوض ایک، اس ےک دعب امنز ڑپےنھ ڑھک  وہ ےئگ، ا ن 

ںیئ ولہپ ںیم ڑھکا وہ ایگ، آپ سابس ےتہک ںیہ ہک ںیم یھب ااھٹ افر سج رطح آپ ےن ایک اھت، ںیم ےن یھب ایک، رھپ ںیم ایگ افر آپ ےک اب

ا افر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابںیئ ولہپ ںیم ڑھکا وہ ایگ آپ ےن اانپ داانہ تا ھ ےری  ےر رپ راھک افر ےریاداانہ اکؿ ڑکپ رک ا ے رمفڑ

س ےک دعب آپ ےن فرت ےھجم اینپ داینہ اجبن رکایل، آپ ےن دف رتعک امنز ڑپیھ، رھپ دف رںیتعک ڑپںیھ، رھپ دف رںیتعک ڑپںیھ، ا

 ڑپےھ، رھپ آپ ٹیل ےئگ،  ب ومذؿ آپ ےک اپس آای وت آپ ڑھک  وہ ےئگ افر حبص یک امنز ڑپیھ۔

الیعمس، امکل، رخمہم  ن امیلسؿ، رکبی )ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ( دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 ...زایدہ یشغ ےک العفہ فوض ہن رکےن اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 زایدہ یشغ ےک العفہ فوض ہن رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      183    حس



 

 

ک، ہظا٦ ب :  راوی ٣اٟ ٨ًہااس٤ٌی١،  لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  بي بَک  ت ا ء ب٨ اس٤ا زی  ا اپىی ز ےن  ر  ت ٨٣ذ ہ ب٨ ك٤ ، ٓا  ٩ رعوہ

 َ٤ َٔضا أَِس ت ٩ِ َجسَّ ًَ ٤ََٔة  اك َٓ  ٔ ٔط َزأَت ا٣ِ  ٩ِ ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ أْٟک  َىٔی ٣َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث ََّضا َحسَّ ٕ أ٧َ ََِک َبٔي ب ٔت أ اَئ ب٨ِٔ

ائَٔظ  ًَ ِت أََتِیُت  َٟ ا َٗ ٔ ه ا  وَ٪ َوإَٔذ ا٦ْ ُيَؼ٠  اُض َٗٔی َّ٨ اٟ إٔذَا  َٓ ٤ُِص  اٟظَّ ِت  َٔ ٔیَن َخَش ٥َ ح َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ َّي اهَّلل ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ ٤َْٔة َة َزِوَد  ائ َٗ َي 

 َٓ یَْة  آ ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ  ٔ اهَّلل اَ٪  ِبَح ُس ِت  َٟ ا َٗ ٔئ َو ٤َا اٟشَّ َو  ٧َِح ا  َرِت بَٔیٔسَص ا ََط أ َٓ أض  ا ٨٠َّٟٔ ُت ٣َ ٠ِ ُ٘ َٓ يي  َّی ُتَؼل ً ٤ُِت َح ُ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ َِی َن َرِت أ ا ََط أ

َس  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس  َٖ ََّصَ ا اِن َّ٤ ٠َ َٓ اّئ  َرأِٔسی ٣َ  َٚ ِو َٓ ب   ُت أَُػ ٠ِ ٌَ ِشُی َوَج َِ ِٟ ا نٔي  ًلَّ ٔ ث٥َُّ َتَح ط ٠َِی ًَ اهَّلَل َوأَثِىَی  ٤َٔس  ٥َ َح َّ٠

ُظ إِٔلَّ  ََر ٥ِ أ َٟ ٨ُِت  ُٛ َطِیٕئ  ا ٩ِ٣ٔ  ٢َ ٣َ ا ُوَٗ ب ُ٘ ِٟ ا ٔي  ُوَ٪ ف ت٨َ ِٔ ُت  ٥ُِ َّٜ ٧َ َيَّ أ ٔل َي إ ِس أُوؤ َ٘ َٟ َر َو ا ا٨َّٟ َة َو َّ٨ َح ِٟ ا َّی  ً ا َح امٔي َصَذ َ٘ ُط فٔي ٣َ ُِت َرأَی ِس  َٗ رٔ  

ُط ٣َ  َٟ ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ  ٥ِ ُٛ َي أََحُس یُِؤت ُئ  ا َِس٤َ ِت أ َٟ ا َٗ َٔک  ذَٟ َیَّ  ٔی أ َِزر ٢ٔ َِل أ ا جَّ اٟسَّ ٔة  ٨َِ یَب ٩ِ٣ٔ ٓٔت َْقٔ ٔ ٣ِٔث١َ أَِو  ا ا ً أ٣ََّ َٓ ُج١ٔ  زَّ اٟ ا  َٔضَذ َک ب ٤ُ ٠ِ

 ِٟ ٔا ا ب ٨ََ ائ ٢ُ اهَّللٔ َج ُسو ْس َر َّ٤ َُو ٣َُح ٢ُ ص و ُ٘ َی َٓ ُئ  ا َِس٤َ ِت أ َٟ ا َٗ َٔک  َذٟ َیَّ  ٔی أ َِزر و٩ُٔٗ َِل أ ٤ُ ِٟ ا ٤ُِؤ٩ُ٣ٔ أَِو  ِٟ ٨َِا ا أََجب َٓ ی  ُضَس ِٟ ا أت َو ٨َ بَيِّ

 ًَ ِس  َ٘ َٓ ا  أّٟح َػ طُ ٥َِ٧  َٟ  ٢ُ ا َ٘ ُی َٓ ٨َا  ٌِ َب اتَّ ا َو َّ٨ آ٣َ ِت َو َٟ ا َٗ َٔک  ذَٟ َیَّ  ٔی أ َِزر اُب َِل أ زَِت ٤ُ ِٟ ا ُٙ أَِو  ٔ آ ٨َ٤ُ ِٟ ا ا  ا َوأ٣ََّ ٨ّ ٤ُِؤ٣ٔ َٟ َت  ٨ِ ُٛ ٨َا إِٔ٪  ٤ِٔ٠

٠ُِتطُ  ُ٘ َٓ ّئا  َطِی ُوَ٪  وٟ ُ٘ اَض َي ا٨َّٟ ُت  ٌِ ٔ رٔی َس٤ َِز و٢ُ َِل أ ُ٘ َی َٓ ُئ  ٤َا َِس  أ

رکب ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی ایک، رضحت اامسء ریض الیعمس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، افہمط تنب ذنمر ےن اینپ دادی اامسء تنب ایب 

رگنہ اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس آیئ، اس فتق وسرج ںیم 

یھب ڑھکی امنز ڑپھ ریہ ںیہ، ںیم ےن اہک ےاہلل اعتٰیل اہنع وہ رتا اھت، وت ایک دیتھکی وہں ہک ولگ ڑھک  امنز ڑپھ رےہ ںیہ افر اعہشئ ریض

ر ػ ااشرہ ایک، ے)آج( ولوگں اک ایک وہا، ہی ےب فتق یسیک امنز ڑپھ رےہ ںیہ، وت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع
کی ط
ےن اےنپ تا ھ  ے آامسؿ 

 اشنین ےہ، اوہنں ےن ااشرہ ایک افر اہک تاں، وت ںیم افر اہک ہک احبسؿ اہلل! ںیم ےن اہک ہک )ہی وسرج رگنہ ایک( وکیئ )ذعاب فریغہ( یک

)یھب امنز ڑپےنھ( ڑھکی وہیئگ، اہیں کت ہک ھجم رپ یشغ اطری وہےن یگل افر ںیم اےنپ ےر رپ اپین ڈاےنل یگل،  ب روسؽ اہلل )امنز ڑپھ 

ےک دعب رفامای ہک سج یسک زیچ وک ںیم ےن )اب  رک( افرغ وہےئ، وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہلل یک دمح ف انثء ایبؿ رفامیئ، اس

کت( ہن داھکی اھت اس وک )اس فتق( اینپ ایس ہگج ںیم ڑھک  ڑھک  دھکی ایل، اہیں کت ہک تنج وک )یھب( افر کشیب ےری  افرپ ہی 

ںیم ںیہن اجیتن ہک اؿ فیح آیئ ےہ ہک ربقفں ںیم مت ولوگں یک آزامشئ وہ یئگ، داجؽ یک آزامشئ ےک لثم ای آربی )افہمط یتہک ںیہ( 

دفونں وظفلں ںیم  ے اامسء ےن وکؿ اس  ظف اہک اھت، مت ںیم  ے رہ اکی ےک اپس )رفےتش( ےجیھب اجںیئ ےگ افر اس  ے اہک اجےئ اگ ہک 

  ظف اہک اس رمد ےک قلعتم مت وک ایک ملع ےہ؟ ومنم ای ومنق، افہمط یتہک ںیہ ےھجم اید ںیہن ہک اامس ےن اؿ دفونں وظفلں ںیم  ے وکؿ اس

اھت، وت ےہک اگ فہ دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہ، اہلل ےک روسؽ امہر  اپس زجعم  افر دہاتی ےل رک آےئ ےھت، مہ ےن اؿ یک ابت 



 

 

 امین افر اامیؿ الےئ افر ریپفی یک، اس  ے اہک اجےئ اگ ہک آراؾ  ے وس اج، اس ےئل ہک انیقی مہ ےن اجؿ ایل ہک وت ومنم ےہ نکیل انمقف

ای کش رکےن فاال )افہمط یتہک ںیہ( ےھجم اید ںیہن ہک اؿ دفونں وظفلں ںیم  ے اامسء ےن وکؿ اس  ظف اہک اھت، ےہک اگ، ہک ںیم )تقیقح 

 احؽ وت ںیہن اجاتن نکیل( ںیم ےن ولوگں وک ھچک ےتہک انس اھت، فیہ ںیم ےن ہک دای۔

 ینپ دادی اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل اہنعالیعمس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، افہمط تنب ذنمر ےن ا :  رافی

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

  

ے سب 
می 
ومکس افر ا ن 

ئ

 ...وپر  ےر اک حسم رکےن اک ایبؿ، دبلیل وقؽ اہلل اعتیل ےک فاوحسم ربئ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

سب  ےن اہک ےہ ہک وعرت یھب لثم رمد ےک ےہ فہ یھب اےنپ ےر رپ حسم رکوپر  ےر اک حسم 
می 
ومکس افر ا ن 

ئ

 ، اامؾ امکل رکےن اک ایبؿ، دبلیل وقؽ اہلل اعتیل ےک فاوحسم ربئ

 ( ے وپاھچ ایگ ہک ایک ضعب ےر اک حسم اکیف ےہ ؟وتاوہنں ےن دبعاہلل  ن زدی یک دحثی  ے ادتسالؽ ایک )افر اہک ہک اکیف ںیہن

یث                               ج٠س او٢  :  سج٠      184    حس

ک، ٤ًزو ب٩ یحٌی ٣ازني :  راوی ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ٔ أَ٪َّ َر  ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٔيِّ  ازٔن ٤َ ِٟ ا ٌَی  َیِح ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ِبسٔ َحسَّ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ یِٕس َوصَُو  ُجًّل  اهَّللٔ ب٩ِٔ َز

یََتوَ   ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َاَ٪  ک  َٕ ِی َٛ ىٔی  َٔی ٍُ أَِ٪ تُز َتٔلی ََتِش ٌَی أ یَِح زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ ٥ِ َجس   ٌَ یِٕس َن اهَّللٔ ب٩ُِ َز ِبُس  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ُ أ ؿَّ

یََس  َش١َ  َِ َٓ  ٔ ِط یََسی لَي  ًَ  َ ْ ََِفَ أ َٓ ٕئ  ٤َٔا ا ب ًَ َس یِٔن َٓ َت زَّ ٣َ ٔ ِط ی ََُش١َ یََس ًََلثّا ث٥َُّ  َضطُ ث ًََلثّا ث٥َُّ ََُش١َ َوِج ثََر ث ٨َِ ِست ٤ََف َوا ـِ یِٔن ث٥َُّ ٣َ َت زَّ ُظ ٣َ

 ٔ ِٔسط َرأ  ٔ ٦ سَّ َ٘ َ ب٤ُٔ َِزبََز بََسأ ا َوأ َب١َ بٔض٤َٔ ِٗ َ أ َٓ  ٔ یِط ُط بَٔیَس َرأَِس َح  یِٔن ث٥َُّ ٣ََش َ٘ َٓ ٔزِ ٤ ِٟ ا َي  ٔل یِٔن إ َت زَّ َذَصَب ٣َ َّی  ً ٔلَي  َح ا إ ٤َُ ص زَّ َر اُظ ث٥َُّ  َٔ َٗ ٔلَي  ا إ ٔض٤َٔ ب

 ٔ رِٔج٠َِیط ََُش١َ  ُط ث٥َُّ  ٨ِ٣ٔ َ ٔذی بََسأ َّٟ ا َأ٪  ک ٤َ ِٟ  ا

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، رمعف  ن ییحی امزین  ے رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن وج رمع ف ن ییحی ےک دادا ںیہ، دبعاہلل  ن زدی  ے وپاھچ 

 ہی دالھک فںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فوض سک رطح رکےت ےھت؟ دبعاہلل  ن زدی ےن اہک ہک ایک آپ ہی رک ےتکس ںیہ ہک ےھجم

ںیم تاں، ںیم داھک اتکس وہں، رھپ اوہنں ےن اپین وگنماای، افر اےنپ تا ھ رپ ڈاال، تا ھ دف رمہبت دوھےئ، رھپ نیت رمہبت یلک یک، افر انک 



 

 

ہبت دوھای، رھپ دفونں تا ھ وینہکں کت دف رمہبت دوھےئ، رھپ اےنپ ےر اک اےنپ دفونں تاوھتں  ے حسم ایک اپین ڈاال، رھپ اےنپ ہنم وک ںیت رم

ینعی اؿ وک آےگ الےئ افر ےھچیپ ےل ےئگ، ےر ےک ےلہپ ےصح  ے ادتبا یک افر دفونں تا ھ دگی کت ےل ےئگ، رھپ اؿ دفونں وک فںیہ کت 

  دفونں ریپ دوھےئ۔فاسپ الےئ، اہجں  ے رشفع ایک اھت، رھپ اےنپ

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، رمعف  ن ییحی امزین :  رافی

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

  

 ...دفونں اپؤں ونخٹں کت دوھےن اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 دفونں اپؤں ونخٹں کت دوھےن اک ایبؿ
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اهَّلل ب٩ زیس  ًبس ےن  ش٩  بي ح ا ٤ًز وب٩   ، ٤ًزو ب٩ یحٌی   ، ہیب سی، و  ٣و

 ٢ََ َسأ زَو ب٩َِ أَبٔي َحَش٩ٕ  ٤ِ ًَ َطضِٔسُت   ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ ْب  ٨ََا ُوَصِی ث ا٢َ َحسَّ َٗ وَسی  ٨ََا ٣ُ ث ٔيیِّ  َحسَّ َّ٨ اٟ ؤئ  ٩ِ ُوُؿ ًَ یِٕس  ٔ ب٩َِ َز اهَّلل ِبَس  ًَ

ٔ َو  ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َئ  ُؿو ُض٥ِ ُو َٟ  َ أ ؿَّ َو َت َٓ ٕئ  ٕر ٩ِ٣ٔ ٣َا ِو ا بَٔت ًَ َس َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  رٔ َػل ِو تَّ اٟ  ٩ِ٣ٔ ٔ ظ یَٔس َي  ل ًَ  َ أ َٔ ِٛ َ أ َٓ  ٥َ َس٠َّ

ًََلثّا ث٥َُّ  ٔ ث یِط یََس َش١َ  َِ َٓ  ُ َضط َش١َ َوِج َِ َٓ یََسُظ  َِزَخ١َ  إت ث٥َُّ أ َٓ ًََلَث َُغَ ثََر ث ِست٨َِ ا َٙ َو ٨ََِظ ِست ا ٤ََف َو ـِ ٤َ َٓ  ٔ ِور اٟتَّ یََسُظ فٔي  َِزَخ١َ   أ

٤َٔا َو  َب١َ بٔض ِٗ َ أ َٓ َِسطُ  َرأ َح  ٤ََش َٓ یََسُظ  َِزَخ١َ  یِٔن ث٥َُّ أ َ٘ َٓ ٔزِ ٤ ِٟ ا ٔلَي  یِٔن إ َت زَّ ٣َ ٔ ِط یََسی ََُش١َ  ّا ث٥َُّ  ًََلث َ ث َي أ ٔل ٔ إ ط احَٔسّة ث٥َُّ ََُش١َ رِٔج٠َِی زَّّة َو ََز ٣َ ِزب

یِٔن  َب ٌِ َٜ  اِل

 ومیس، فبیہ، رمعف  ن ییحی ، رمع ف ن ایب ب ن ےن دبعاہلل  ن زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ابتب وپاھچ

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اس فوض رکےک داھکای، ینعی اےنپ اوہنں ےن اپین اک تشط وگنماای افر اؿ ولوگں )ےک داھکےن ےک ےئل 

دفونں تاوھتں رپ تشط  ے اپین اہبای افر دفونں تا ھ نیت رمہبت دوھےئ، رھپ تاوھتں وک تشط ںیم ڈاؽ دای افر اس  ے اپین ےل رک یلک 

 افر اےنپ ہنم وک نیت رمہبت دوھای، رھپ  ےئ اپین  ے اےنپ ےر اک یک افر انک ںیم اپین ڈاال افر اصػ ایک، رھپ نیت ولچ اپین ےل رک اانپ تا ھ ڈاال



 

 

 حسم ایک ینعی اؿ وک اکی رمہبت آےگ الےئ افر ےھچیپ ےل ےئگ، رھپ اےنپ دفونں ریپ ونخٹں کت دوھےئ۔

 ومیس، فبیہ، رمعف  ن ییحی ، رمع ف ن ایب ب ن ےن دبعاہلل  ن زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ولوگں ےک فوض ےک ےچب وہےئ اپین ےک اامعتسؽ رکےن اک ایبؿ، رجری  ن دبعاہلل ےن اےنپ گ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

  رھگ فاولں  ے اہک اھت ہک اؿ ےک فوض  ے ےچب وہےئ اپین  ے فوض رکںیولوگں ےک فوض ےک ےچب وہےئ اپین ےک اامعتسؽ رکےن اک ایبؿ، رجری  ن دبعاہلل ےن اےنپ
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، طٌبہ، ابوجحیٔہ :  راوی  آز ٦

ةَ  َٔ ُت أَبَا ُجَحِی ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ  ٥ُ َٜ َح ِٟ ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َز٦ُ  ٨ََا آ ث ٔيی   َحسَّ ا٨َّٟ ٠َِي٨َا  ًَ َد  ٢ُ َْخَ و ُ٘ طٔ  َي ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل

وَ٪  ُح ٤َشَّ َت َي َٓ  ٔ وئٔط ١ٔ َوُؿ ـِ َٓ یَأُِخُذوَ٪ ٩ِ٣ٔ  اُض  ا٨َّٟ  ١َ ٌَ َح َٓ  َ أ ؿَّ َتَو َٓ ٕئ  ُؿو ُتَٔي بَٔو أ َٓ  ٔ َزة َضأج ِٟ ٔا ٥َ ب َس٠َّ اهَّللُ َو َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َّي  َؼل َٓ  ٔ بٔط

ِضَز  اٟو   ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ ٔ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ا  ًَ َز وَسی  ا٢َ أَبُو ٣ُ َٗ زَْة َو ٨َ ًَ  ٔ ِط ی یََس َیَِن  یِٔن َوب َت ٌَ ِٛ َر َِّصَ  ٌَ ِٟ ا یِٔن َو َت ٌَ ِٛ َسٕح َر َ٘ ٔ ٥َ ب  َوَس٠َّ

 ًَ َا  ُ ََِفٔ ُط َوأ ٨ِ َا ٣ٔ ب ِْشَ ا ا ٤َ ُض َٟ ا٢َ  َٗ ٔ ث٥َُّ  ط خَّ ٓٔی ٔ َو٣َ ُط ٓٔیط َض ٔ َوَوِج ِط یََسی َش١َ  َِ َٓ ْئ  ا ٣َ ٔ ط ٤َآٔی ُٛ رٔ و ٧ُُح ٤َُا َو وصٜٔ َي ُوُج  ل

آد ؾ، ہبعش، اوبہفیحج ےتہک ںیہ ہک اکی دؿ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفرہپ ےک فتق امہر  اپس رشتفی الےئ، وت فوض اک اپین آپ 

ےل رک اس وک اےنپ رہچہ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس الای ایگ آپ ےن فوض ایک ) ب فوض رک ےکچ وت( ولگ آپ ےک فوض اک اچب وہا اپین

افر آوھکنں رپ ےنلم ےگل، رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہظ یک دف رںیتعک افر رصع یک دف رںیتعک ڑپںیھ افر آپ ےک اسےنم زنعہ 

ےن اےنپ دفونں تا ھ )زگا وہا اھت( اوبومیس ےن اہک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ایپہل وگنماای سج ںیم اپین اھت، ےلہپ آپ 

فں افر افر اانپ ہنم ایس ںیم دوھای افر ایس ںیم یلک یک، رھپ دفونں ینعی اوبومیس افر اوبہفیحج  ے اہک ہک ہی اپین ھچک یپ ول افر ھچک اےنپ رہچ

  ںونں رپ ڈاؽ ول۔



 

 

 آد ؾ، ہبعش، اوبہفیحج :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اپین  ے فوض رکںیولوگں ےک فوض ےک ےچب وہےئ اپین ےک اامعتسؽ رکےن اک ایبؿ، رجری  ن دبعاہلل ےن اےنپ رھگ فاولں  ے اہک اھت ہک اؿ ےک فوض  ے ےچب وہےئ 
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ٟح، اب٩ طہا ب :  راوی اہی٥ ب٩ سٌس ػا ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ابز  ًلي ب٩ ًبساهَّلل ، يٌ٘وب ب٩ 

َػ   ٩ِ ًَ َبٔي  ٨ََا أ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕس  ٌِ َس َِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ  وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ إب  اب٩ِٔ ٔطَض  ٩ِ ًَ أٟٕح 

نٔي ٣َِح٤ُ  بََر ٔ أَِخ ًَُل٦ْ ٩ِ٣ٔ ب ٔ َوصَُو ُ ضٔط ٔي َوِج ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َر ٔذی ٣َخَّ  َّٟ ا ٍٔ َوصَُو  بٔی زَّ اٟ ُ ب٩ُِ  َوةُ وز ا٢َ رُعِ َٗ زٔص٥ِٔ َو ئِ

 َّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  َ أ ؿَّ ا َتَو َٔبطُ َوإَٔذ َػاح ا  ُض٤َ احٕٔس ٨ِ٣ٔ ُٚ ک١ُ  َو ٔ ُيَؼسِّ یِرٔظ َُ ٔ َو َور ٤ِٔش ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٔ وئٔط َي َوُؿ ل ًَ ُوَ٪  َت٠ٔ ت ِ٘ ا َي زُو کَا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل  ي 

 یل  ن دبعاہلل ، وقعیب  ن اربامیہ  ن دعس، اربامیہ  ن دعس اصحل، ا ن اہشب ےتہک ںیہ ھجم  ے ومحمد  ن رعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

عیب فہ صخش ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک ہنم رپ ایبؿ ایک ہک رعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک ومحمد  ن ر

نپچب یک احتل ںیم یلک یک یھت، ایہن ےک ونکںیئ  ے اپین ےل رک، رعفہ ےن )اس دحثی یک( وسمر فریغہ  ے رفاتی یک، افر ہی دفونں 

 رفامےت ےھت، وت آپ ےک فوض  ے ےچب وہےئ اپین رفاںیتی اکی دفےر  یک دصتقی رکیت ںیہ ہک  ب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فوض

 رپ احصہب وٹٹ ڑپےت ےھت۔

  یل  ن دبعاہلل ، وقعیب  ن اربامیہ  ن دعس، اربامیہ  ن دعس اصحل، ا ن اہش ب :  رافی

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

  

 ... ے اخیل ےہ۔ہی ابب رتۃمج اابلب 



 

 

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔
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ہ :  راوی ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ب ب٩ یزیس  ئ ، سا ، جٌس ًی١ اس٤ا ، حات٥ ب٩  ص ٟزح٩٤ ب٩ یو٧ ا  ًبس

ا َٗ َُص  یُو٧ ٩ٔ٤َ ب٩ُِ  زَِّح اٟ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َبِت َحسَّ ٢ُ َذَص و ُ٘ ٔیَس َي یَز َٔب ب٩َِ  ائ اٟشَّ ُت  ٌِ ٔ ٤ َس  ٢َ ا َٗ ٔس  ٌِ َح ِٟ ا  ٩ِ ًَ أًی١َ  ٤َ ِٔس ات٥ُٔ ب٩ُِ إ ا َح ث٨ََ ٢َ َحسَّ

 َ٤ َٓ  ٍَ َٗ ًٔی َو اب٩َِ أُِخ و٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ  ُس یَا َر ِت  َٟ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔلَي  ًٔی إ َٟ ا ابٔي َخ ًَ َز َرأِٔسی َو َ  َشَح  أ ؿَّ َو ٔة ث٥َُّ َت َٛ بََر ِٟ ٔا لٔي ب

ا  ًِّ ٔ ٔ ٣ِٔث١َ ز ِیط َٔ ٔ ت َٛ َیَِن  ٔ ب ة ُوَّ ب  ٨ اٟ اَت٥ٔ  ٔلَي َخ زُِت إ َو ٨َ َٓ  ٔ زٔظ َٕ َهِض ُت َخ٠ِ ٤ِ ُٗ ٔ ث٥َُّ  وئٔط ُِت ٩ِ٣ٔ َوُؿ ب رَشٔ َحَح٠َةٔ َٓ ِٟ 

ےھجم ےریی اخہل یبن یلص اہلل ہیلع فآہل  دبعارلنمح  ن ویسن، احمت  ن اامسلیع، دعج، اسبئ  ن سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک

فملس ےک اپس ےل ںیئگ، رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل ہی ےریی نہب اک ڑلاک ںورار ےہ، آپ ےن ےری  ےر رپ تا ھ ریھپا افر ےری  ےئل 

یپ ایل، اس ےک دعب  ربتک یک داع یک، رھپ آپ ےن فوض رفامای افر ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فوض  ے ےچب وہےئ اپین وک

آپ ےک سپ تشپ ڑھکا وہ ایگ، وت ںیم ےن رہم وبنت وک دھکی ایل، وج آپ ےک دفونں اشونں ےک درایمؿ لثم ہلجح ینعی رپھچ ٹھک ےک 

 رپدہ یک ڈنھگی یک یھت۔

 دبعارلنمح  ن ویسن، احمت  ن اامسلیع، دعج، اسبئ  ن سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اکی یہ ولچ  ے یلک رکےن افر انک ںیم اپین ڈاےنل اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اکی یہ ولچ  ے یلک رکےن افر انک ںیم اپین ڈاےنل اک ایبؿ
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اهَّلل ب٩ زیس  ًبس  ، ٤ًزو ب٩ یحٌی ، یحٌی   ، اهَّلل  ًبس ٟس ب٩  ، خا ز شس ٣ 

بِ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َیِحٌَی  زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ أُٟس ب٩ُِ  ا َخ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث َ َحسَّ َُّط أ ٧َ یِٕس أ اهَّللٔ ب٩ِٔ َز َ ٩ِ٣ٔ ٔس  ْ َِفَ

ًََل  َذَٟٔک ث  ١َ ٌَ َٔ َٓ  ٕ ٕة َواحَٔسة َّٔ َٛ  ٩ِ٣ٔ َٙ ٨ََِظ ِست ا ٤ََف َو ـِ ََُش١َ أَِو ٣َ ٤َا ث٥َُّ  َش٠َُض َِ َٓ  ٔ یِط یََس َي  ل ًَ َأئ  ِْل٧ٔ ٔلَي ا ٔ إ یِط یََس َش١َ  َِ َٓ ثّا 

 َُ ََز َو َِزب ا أ َب١َ َو٣َ ِٗ َ ا أ ٣َ ٔ ط ِٔس َٔزأ َح ب یِٔن َو٣ََش َت زَّ یِٔن ٣َ َت زَّ یِٔن ٣َ َ٘ َٓ ٔزِ ٤ ِٟ اهَّللٔ ا  ٢ٔ ُسو َر ُئ  و ا ُوُؿ َذ َٜ ٢َ َص ا َٗ یِٔن ث٥َُّ  َب ٌِ َٜ اِل َي  ٔل ٔ إ ط رِٔج٠َِی َش١َ 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

 دسمد، اخدل  ن دبعاہلل ، رمعف  ن ییحی ، ییحی ، دبعاہلل  ن زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ دفونں تاوھتں رپ

 افر اؿ وک دوھای رھپ اکی ولچ  ے یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال، سپ ایس رطح نیت ابر ایک، رھپ دف رمہبت اےنپ دفونں تا ھ ربنت  ے اپین ڈال

وینہکں کت دوھےئ افر اےنپ ےر اک حسم ایک، آےگ ےک ےصح اک یھب افر ےھچیپ ےک ےصح اک یھب )رغض ہک وپر  ےراک( افر اےنپ دفونں ریپ 

 دعب اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک فوض ایس رطح وہات اھت۔ ونخٹں کت دوھےئ اس ےک

 دسمد، اخدل  ن دبعاہلل ، رمعف  ن ییحی ، ییحی ، دبعاہلل  ن زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... اکی رمہبت رکےن اک ایبؿےر اک حسم

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ےر اک حسم اکی رمہبت رکےن اک ایبؿ
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اهَّلل ب٩ زیس  ًبس ےن  ش٩  بي ح ا ٣زوب٩  ٤ًزو ب٩ یحٌی ، یحٌی ،   ، ب ، وہی ِحب  س٠امی٪ ب٩ 

 َ٨َ ث َزوَحسَّ ٤ِ ًَ ضِٔسُت  ا٢َ َط َٗ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ ٌَی  یَِح زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ََا ُوَصِیْب  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ٢ََ  ا  َسأ ب٩َِ أَبٔي َحَش٩ٕ 

َٔتِوٕر ٩ِ٣ٔ  ا ب ًَ َس َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔئ  ُؿو ٩ِ ُو ًَ یِٕس  ٔ ب٩َِ َز اهَّلل ِبَس  ٤َا  ًَ َش٠َُض َِ َٓ  ٔ ِط یََسی لَي  ًَ أَُظ  َٔ َٜ َٓ ُض٥ِ  َٟ  َ أ ؿَّ َو َت َٓ إئ  ٣َ



 

 

ٕئ  ا إت ٩ِ٣ٔ ٣َ َٓ ًَلٔث َُغَ ّا بَٔث ًََلث ثََر ث ٨َِ ِست َٙ َوا ٨ََِظ ِست ا ٤ََف َو ـِ ٤َ َٓ ٔئ  اِْل٧َٔا ٔي  ُظ ف یََس َِزَخ١َ  ّا ث٥َُّ أ ًََلث َأئ ث ِْل٧ٔ ا ٔي  ُظ ف یََس َِزَخ١َ  ث٥َُّ أ

ًََلثّا  َضطُ ث َش١َ َوِج َِ َٓ ٔ ُظ ف یََس َِزَخ١َ  یِٔن ث٥َُّ أ َت زَّ یِٔن ٣َ َت زَّ یِٔن ٣َ َ٘ َٓ ٔزِ ٤ ِٟ ا ٔلَي  ٔ إ ِط ی َش١َ یََس َِ َٓ َأئ  ٧ٔ اِْل یََسُظ فٔي  َح ث٥َُّ أَِزَخ١َ  ٤ََش َٓ ٔئ  ٧َٔا اِْل ي 

 ٔ رِٔج٠َِیط َش١َ  َِ َٓ ٔئ  ِْل٧َٔا ٔي ا یََسُظ ف َِزَخ١َ  ا ث٥َُّ أ ٤َٔ ٔض ََز ب َِزب ٔ َوأ ِط ی َب١َ بَٔیَس ِٗ َ أ َٓ  ٔ ط ِٔس َٔزأ ٢َ ٣ََشَح  ب ا َٗ ْب َو ا ُوَصِی ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ وَسی  ا ٣ُ ٨ََ ث َحسَّ

ُط ٣َزَّةّ  َِس  َرأ

 امیلسؿ  ن رحب، فبیہ، رمعف  ن ییحی ، ییحی ، رمف ن ایب ب ن ےن دبعاہلل  ن زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اای افر اؿ ےک اھجمسےن ےک ےئل فوض ایک، اےنپ دفونں تاوھتں رپ اپین اہبای، ےک فوض یک تیفیک وپیھچ، وت اوہنں ہن اپین اک اکی تشط وگنم

وک اصػ افر نیت رمہبت اس وک دوھای، رھپ اانپ تا ھ ربنت ںیم ڈاؽ دای افر نیت رمہبت نیت ولچ اپین  ے یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال افر انک 

وینہکں کت دف دف رمہبت دوھےئ، رھپ اےنپ تا ھ  ے دجدی اپین ےل رک ےر اک حسم رفامای،  ایک، رھپ اانپ تا ھ ربنت ںیم ڈاال افر اےنپ دفونں تا ھ

ینعی اےنپ تاوھتں وک ےر رپ رھک رک ےھچیپ  ے آےگ الےئ افر آےگ  ے ےھچیپ ےل ےئگ، رھپ ربنت  ے اپین ےل رک اےنپ دفونں ریپ دوھےئ 

دحثی ایبؿ یک افر اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ ےر اک )اامؾ اخبری ےتہک ںیہ( مہ  ے ومٰیس ےن افر اؿ  ے فبیہ ےن 

 اکی رمہبت حسم رفامای۔

 امیلسؿ  ن رحب، فبیہ، رمعف  ن ییحی ، ییحی ، رمف ن ایب ب ن ےن دبعاہلل  ن زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...رمد اک اینپ ویبی ےک اس ھ فوض رکان افر وعرت ےک فوض اک اچب وہا اپین اامعتسؽ رکان۔

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 رمد اک اینپ ویبی ےک اس ھ فوض رکان افر وعرت ےک فوض اک اچب وہا اپین اامعتسؽ رکان۔
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ک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

َجا٢ُ  زِّ اٟ َاَ٪  ا٢َ ک َٗ َّطُ  ٧َ ٤ََز أ ٩ِ ا ب٩ِٔ ًُ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ أْٟک  ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث أ٪ َحسَّ ئُوَ٪ فٔي َز٣َ ؿَّ ََتَو اُئ ی َش ِّ٨ اٟ  َو



 

 

َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو اَر ٌّ ٤ٔی ٥َ َج َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ 

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف، ا ن رمع رفامےت ںیہ ہک یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامےن ںیم رمد افر وعرت بس اکی ربنت 

  ے فوض رکےت ےھت

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، ا ن رمع :  رافی

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

  

 ...رمد اک اینپ ویبی ےک اس ھ فوض رکان افر وعرت ےک فوض اک اچب وہ اپین اامعتسؽ رک ان، 

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 رگؾ اپین  ے افر رصناہین ےک رھگ )ےک اپین(  ے فوض رفامایرمد اک اینپ ویبی ےک اس ھ فوض رکان افر وعرت ےک فوض اک اچب وہ اپین اامعتسؽ رک ان، رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      192    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ، جابز  ر ٜس ٨٣ ، ٣ح٤س ب٩  ہ ، طٌب ٟیس ٟو ا  ابو

سٔ ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ُة  َب ٌِ ٨ََا ُط ث ا٢َ َحسَّ َٗ َؤٟیسٔ  ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث طٔ َحسَّ ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ و٢ُ اهَّلل َرُس َئ  و٢ُ َجا ُ٘ ّٔزا َي اب ُت َج ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ  ٔ ٔسر َٜ ٨ِ ٤ُ ِٟ ا

و٢َ  َرُس ا  َی ٠ُِت  ُ٘ َٓ ُت  ٠ِ َ٘ ٌَ َٓ  ٔ وئٔط ُؿ َيَّ ٩ِ٣ٔ َو ل ًَ َػبَّ  َ َو أ ؿَّ َتَو َٓ  ١ُٔ٘ ًِ َ ٔیْف َِل أ ز ٧ََا ٣َ ٔي َوأ زُن و ٌُ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو َز ٤ََّا ی ٧ٔ اُث إ ٔیَر ٤ ِٟ ا  ٩ِ٤َٔ ٟ ٔ ُىٔی اهَّلل ث

ائٔٔف  ََفَ ِٟ ا یَُة  آ ِت  َٟ َ ز ٨َ َٓ ْة  َٟ  ّلََکَ

 اوباولدیل، ہبعش، دمحم  ن دکنمر، اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےریی ایعدت ےک ےئل رشتفی

اےنپ فوض  ے اچب وہا اپین ےری  افرپ ڈاال، وت ںیم  ااسی تخس ںورار اھت ہک وکیئ ابت ھجمس ہن اتکس اھت، آپ ےن فوض رفامای افر الےئ افر ںیم

وہش ںیم آایگ افر ںیم ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےریی ےریاث سک ےک ےئل ےہ؟ ےریا وت رصػ اکی الکہل 

 فارث ےہ، اس رپ رفاضئ یک آتی انزؽ وہیئ۔



 

 

 اہلل اعتٰیل ہنعاوباولدیل، ہبعش، دمحم  ن دکنمر، اجرب ریض  :  رافی

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

  

 ...نگل، ایپےل افر ڑکلی افر رھتپ ےک ربنت  ے لسغ افر فوض رکےن اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ؿنگل، ایپےل افر ڑکلی افر رھتپ ےک ربنت  ے لسغ افر فوض رکےن اک ایب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      193    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ا٧ص رضی   ، ، ح٤یس اهَّلل ب٩ بَک ًبس ر،  ی ٨٣ اهَّلل ب٩   ًبس 

رَضَ  ا٢َ َح َٗ َٕص  ٩ِ أ٧َ ًَ ٤َِیْس  ٨ََا حُ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ ٔ ب٩َِ بََِک اهَّلل ِبَس  ًَ  ٍَ ٔ ٤ ٕ َس ٔیر ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٨٣ُ ًَ ٨ََا  ث یَب َحسَّ َْقٔ َاَ٪  ا٦َ ٩ِ٣َ ک َ٘ َٓ  ُ ًَلة اٟؼَّ ِت 

 ٕ َرة ا ٕب ٩ِ٣ٔ حَٔح ـَ ٤ِٔٔد ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َٔي َر ُت أ َٓ ِو٦ْ  َٗ َٔي  ٔ َوبَق ٔط ٔلَي أَص٠ِ ٔ إ ار ُب أَِ٪ اٟسَّ ـَ ٤ِٔد ِٟ ا َز  ُِ َؼ َٓ ْئ  ٔ ٣َا ط ٓٔی

ک٠ُ   ِو٦ُ  َ٘ ِٟ ا  َ أ ؿَّ َتَو َٓ طُ  َّٔ َٛ  ٔ ط ِبُشَم ٓٔی َزةّ َی َا ٔیَن َوزٔی ٧ ٤ََا ٢َ ث ا َٗ ُت٥ِ  ٨ِ ُٛ  ٥ِ َٛ ا  ٨َ٠ِ ُٗ  ُض٥ِ 

 دبعاہلل  ن رینم، دبعاہلل  ن رکب، دیمح، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی رمہبت امنز اک فتق آای، وت سج صخش اک رھگ فتاں  ے

ب  الای ایگ، آربی اھت فہ )فوض رکےن اےنپ رھگ( الچ ایگ افر دنچ ولگ رہ ےئگ، روسؽ اہلل یلص

 

ص

 

ح
م

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس رھتپ اک اکی 

ا ہچن امتؾ ولوگں ےن ایس وھتڑ   ے اپین  ے 

 

ی ںح ی
ب  ںیم ہی اجنگشئ ہن یھت ہک آپ اینپ یلیھتہ اس ںیم الیھپ سک

 

ص

 

ح
م

سج ںیم اپین اھت، 

 اہک ہک ایس دقر، ہکلب اس  ے یھب فوض رکایل، )دیمح ےتہک ںیہ( مہ ےن )اسن  ے( اہک ہک مت )اس فتق( سک دقر ےھت، اوہنں ےن

 زایدہ۔

 دبع اہلل  ن رینم، دبعاہلل  ن رکب، دیمح، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 فوض اک ایبؿ :   ابب

   ے لسغ افر فوض رکےن اک ایبؿنگل، ایپےل افر ڑکلی افر رھتپ ےک ربنت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      194    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  سی  ٣و ابو زہ،  بي بز ا  ، ، بزیس ہ ٣ ابواسا  ، ء ًًل  ٣ح٤س ب٩ 

 ٩ِ ًَ یِٕس  َُز ٩ِ ب ًَ َة  ا٣َ ُو أَُس ا أَب ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔئ  ًَل ٌَ ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٥َ  َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ وَسی أَ٪َّ  َبٔي ٣ُ ٩ِ أ ًَ َزَة  ُزِ َبٔي ب أ

 ٔ ط خَّ ٓٔی ٔ َو٣َ ُط ٓٔیط َض ٔ َوَوِج ِط ی یََس َش١َ  َِ َٓ ْئ  ٔ ٣َا ط َسٕح ٓٔی َ٘ ٔ ا ب ًَ  َز

ہیلع فآہل فملس ےن اکی ایپہل وگنماای  دمحم  ن العء، اوبااسہم، ربدی، ایب ربدہ، اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل

 سج ںیم اپین اھت، رھپ ایس ںیم آپ ےن اےنپ دفونں تاوھتں افر رہچہ وک دوھای افر ایس ںیم یلک یک۔

 دمحم  ن العء، اوبااسہم، ربدی، ایب ربدہ، اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 نگل، ایپےل افر ڑکلی افر رھتپ ےک ربنت  ے لسغ افر فوض رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      195    حس

بي س٤٠ہ، ٤ًزو ب٩ یحٌی ، یحٌی ، ًبساهَّلل :  راوی اٌٟزیز ب٩ ا ص، ًبس ٨ًہاح٤س ب٩ یو٧ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی    ب٩ زیس 

ٌَی َیِح زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ََة  َس٠َ ٔ ب٩ُِ أَبٔي  ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َُص  ُو٧ ٤َُس ب٩ُِ ی ٨ََا أَِح ث یِٕس  َحسَّ ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َز ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ

َس  ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس ٢َ أَتَي  ا یِٔن َٗ َت زَّ ٣َ ٔ ِط ی ًََلثّا َویََس َضطُ ث َش١َ َوِج َِ َٓ  َ أ ؿَّ َو َت َٓ ُػَِفٕ  ٕر ٩ِ٣ٔ  ّئ فٔي َتِو ُط ٣َا َٟ ٨َا  ِج أَِْخَ َٓ  ٥َ َّ٠

 ٔ رِٔج٠َِیط ََُش١َ  َِزبََز َو ٔ َوأ ٔط َب١َ ب ِٗ َ أ َٓ  ٔ ط َٔزأِٔس َح ب یِٔن َو٣ََش َت زَّ ٣َ 



 

 

اہلل  ن زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ادمح  ن ویسن، دبعازعلسی  ن ایب ہملس، رمعف  ن ییحی ، ییحی ، دبع

فآہل فملس امہر  تاں رشتفی الےئ، مہ ےن آپ ےک ےئل لتیپ ےک اکی تشط ںیم اپین )رھب رک( اکنال، اس  ے آپ ےن فوض 

 اک حسم ایک )ےر رپ تا ھ رھک رک ا ے ےھچیپ  ے( آےگ افر رفامای، اےنپ ہنم وک نیت رمہبت دوھای افر دفونں تاوھتں وک دف دف رمہبت افر اےنپ ےر

 آےگ  ے ےھچیپ ےل ےئگ افر دفونں ریپ دوھےئ۔

 ادمح  ن ویسن، دبعازعلسی  ن ایب ہملس، رمعف  ن ییحی ، ییحی ، دبعاہلل  ن زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 نگل، ایپےل افر ڑکلی افر رھتپ ےک ربنت  ے لسغ افر فوض رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      196    حس

ہ رضی اهَّلل تٌال :  راوی ، ًائظ ی، ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًتبہ اٟامی٪ طٌیب، زہز اابو ٨ًہ  ٰي 

ِبسٔ اهَّللٔ ًَ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل نٔي ًُبَِیُس  بََر ا٢َ أَِخ َٗ زٔیِّ  اٟز صِ  ٩ِ ًَ ِیْب  ٌَ ُط َا  بََر٧ ا٢َ أَِخ َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث ١َ َحسَّ ُ٘ ا َث َّ٤ َٟ ِت  َٟ ا َٗ ائَٔظَة  ًَ َِبَة أَ٪َّ   ب٩ِٔ ًُت

طُ  ٌُ ٔ َوَج َتسَّ بٔط اِط ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اهَّللُ  اٟ َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َد  َْخَ َٓ ُط  َٟ َذٔ٪َّ  أ َٓ ًٔی  ٤َُزََّق فٔي بَِی ی اَجطُ فٔي أَِ٪  َتأَِذَ٪ أَِزَو ِس ا

 َٓ اهَّللٔ  ا٢َ ًُبَِیُس  َٗ آَْخَ  َرُج١ٕ  ٕض َو ا بَّ ًَ َیَِن  َِرٔق ب اِْل ًَلُظ فٔي  رِٔج م   یِٔن َتُد َرُج٠َ َیَِن  ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٔ اهَّلل ِبَس  ًَ بَرُِت  ٕض  أَِخ ا بَّ ًَ ب٩َِ 

اهَّللُ ضَٔی  َر ُة  ائَٔظ ًَ َِت  ٧ کَا ٕٔب َو َاٟ ٔي ك َب ٔي  ب٩ُِ أ ل ًَ َُو  ٢َ ص ا َٗ ُت َِل  ٠ِ ُٗ ُج١ُ اِْلَْخُ  زَّ اٟ ٔی ٩ِ٣َ  ٢َ أََتِسر ا َ٘ َّي  َٓ َػل ٔيیَّ  َّ٨ ُث أَ٪َّ اٟ ا تَُحسِّ ٨َِض ًَ

َتسَّ َو  اِط ُط َو َت َزَخ١َ بَِي ا  َس٣َ ٌِ ا٢َ َب َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َي اهَّللُ  ٔل َضُس إ ًِ َ يي أ ل ٌَ َٟ ُض٩َّ  ُت ٥ِ تُِح١ِ٠َ أَِوَٛٔي َٟ ٕب  ْٔقَ  ٍٔ ِب َيَّ ٩ِ٣ٔ َس ل ًَ ا  و ُ٘ زٔي ُط َص ٌُ َج

٠َیِ  ًَ ب   ا َنُؼ ٨َ ِ٘ ٔٔ َ ٥َ ث٥َُّ ك َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔد  َة َزِو َؼ ِٔ ٕب َٟٔح ـَ َٔص فٔي ٣ِٔد ٔض َوأُِج٠ ا َّ٨ ُ اٟ یر َٙ ُئظ ٔٔ َ َّی ك ً َک َح ٔ ت٠ِٔ ٨َا ط ِي َٟ ٔ إ

اضٔ  َّ٨ اٟ َي  ٔل َد إ َُنَّ ث٥َُّ َْخَ ٠ِ ٌَ َٓ ِس  َٗ  أَِ٪ 

ی اوباامیلؿ بیعش، زرہی، دیبعاہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ہک  ب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )آرخ

ااجزت امیگن ہک ےری  رھگ ںیم آپ یک امیتر داری یک رمض ںیم( ںورار وہےئ افر آپ اک رمض تخس وہ ایگ وت آپ ےن اینپ ویبیبں  ے 



 

 

اجےئ، وت بس ےن آپ وک ااجزت د  دی، بت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )ےری  رھگ آےن ےک ےئل دف آدویمں ےک درایمؿ ںیم 

 ےک افر اکی افر )اہسرا ےل رک( ےلکن، دفونں ریپ )ابمرک( آپ ےک زنیم ںیم ےتٹسھگ وہےئ اجےت ےھت، سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

صخش ےک درایمؿ آپ ےلکن ےھت دیبعاہلل )وج اس دحثی ےک اکی رافی ںیہ( ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل 

ہنع وک اس یک ربخ دی وت اوہنں ےن اہک مت اجےتن وہ ہک دفےرا صخش وکؿ اھت؟ ںیم ےن اہک ںیہن، اوہنں ےن اہک ہک  یل  ن ایب اطبل ریض 

پ ہلل اعتٰیل ہنع ےھت، اعہشئ ایبؿ رکیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب اؿ ےک رھگ آےکچ افر آپ اک رمض افر یھب زایدہ وہا وت آا

ےن رفامای ہک است ںیکشم نج ےک دنب ہن وھکےل ےئگ وہں، ےری  افرپ ڈاؽ دف، اتہک ںیم ولوگں وک ھچک فتیص رکفں )انچہچ( اس یک 

 ےئگ، اس ےک دعب مہ بس لیمعت یک یئگ ا

ئ

ب  ںیم یالھٹ دی 

 

ص

 

ح
م

فر آپ ہصفح ریض اہلل اعتٰیل ہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افرپ اپین ڈاانل رشفع ایک  ب آپ ےن ااشر   ے رفامای ہک سب، اب مت لیمعت مکح رک ںیکچ )بت 

 ولوگں ےک اپس ابرہ رشتفی ےل ےئگ۔مہ ےن وموقػ ایک( اس ےک دعب آپ 

 اوباامیلؿ بیعش، زرہی، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...تشط  ے فوض رکےن اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

   ے فوض رکےن اک ایبؿتشط

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      197    حس

 خاٟس ب٩ ٣د٠س، س٠امی٪، ٤ًز وب٩ یحٌی :  راوی

 ٪ُ ا ُس٠َامِیَ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ أُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس  ا َخ ٨ََ ث یمِّ  َحسَّ ًَ َاَ٪  ٢َ ک ا َٗ طٔ  ٩ِ أَبٔی ًَ ٌَی  َیِح زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا ا٢َ َٗ َ٘ َٓ ؤئ  ُؿ ُو ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ ُ ِثٔر یُٜ  

ٔتَ  ا ب ًَ َس َٓ  ُ أ ؿَّ ََتَو ٥َ ی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ َِت  َرأَی  َٕ ِی َٛ ِنٔي  بٔر یِٕس أَِخ ٔ ب٩ِٔ َز اهَّلل ِبسٔ  ٌَ ٔ ِطٔ ٟ ی یََس َي  ل ًَ  َ أ َٔ َٜ َٓ إئ  ِوٕر ٩ِ٣ٔ ٣َ

 ٔ ُظ ف یََس َِزَخ١َ  إت ث٥َُّ أ َز ًََلَث ٣ٔ ا ث ٤َ ُض َش٠َ َِ َٓ َٖ َََِر اُ َٓ ُظ  َِزَخ١َ یََس ٕ ث٥َُّ أ احَٔسة ٕة َو َٓ إت ٩ِ٣ٔ َُغِ ًََلَث ٣َزَّ ثََر ث ٨َِ ِست ا ٤ََف َو ـِ ٤َ َٓ  ٔ ِور تَّ اٟ ي 



 

 

 ٔ یِٔن ث٥َُّ أََخَذ ب زََّت یِٔن ٣َ َت زَّ یِٔن ٣َ َ٘ َٓ ٔزِ ٤ ِٟ ا َي  ٔل ٔ إ ِط ی یََس ََُش١َ  إت ث٥َُّ  زَّ ًََلَث ٣َ ُط ث َش١َ َوِجَض َِ َٓ ا  ٤َٔ ٔض ٤َ ب َٓ ّئ  ا ٣َ ٔ ظ َِزبَزَ َیٔس أ َٓ ُط  َِس َح َرأ  َش

ؿَّ  َو ٥َ یََت َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیَّ َػل ا٨َّٟ ُِت  َی َرأ ا  ََٜذ ا٢َ َص َ٘ َٓ  ٔ ط ََُش١َ رِٔج٠َِی َب١َ ث٥َُّ  ِٗ َ ٔ َوأ ظ یُِِ ُ بَٔیَس  أ

 رکےت ےھت، اخدل  ن دلخم، امیلسؿ، رمع ف ن ییحی اؿ ےک فادل ییحی رفاتی رکےت ںیہ ہک ےری  اچچ تہب )رثکت ےک اس ھ( فوض ایک

اوہنں ےن اکی دؿ دبعاہلل  ن زدی  ے اہک ہک ےھجم اتبؤ ہک مت ےن روسؽ اہلل وک سک رطح فوض رکےت وہےئ داھکی ےہ؟ اوہنں ےن 

رہ اکی تشط اپین اک وگنماای افر اس وک اےنپ دفونں تاوھتں رپ اکھجای افر اؿ دفونں وک نیت رمہبت دوھای رھپ اانپ تا ھ تشط ںیم ڈاال افر 

 دوھای ہبت اکی یہ اکی ولچ  ے نیت ابر یلک یک افر انک ںیم اپین ایل، رھپ اانپ تا ھ تشط ںیم ڈاال افر ولچ رھب رک اکنال، نیت رمہبت اانپ ہنمرم

 رھپ دف دف رمہبت اےنپ دفونں تا ھ وینہکں کت دوھےئ رھپ اےنپ دفونں تاوھتں ںیم اپین ےل رک اےنپ ےر اک حسم ایک، ینعی دفونں تا ھ ےھچیپ

ےل ےئگ افر رھپ ےھچیپ  ے آےگ الےئ، رھپ اےنپ دفونں ریپ دوھےئ افر اہک ہک ایس رطح ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فوض 

 رکےت وہےئ داھکی ےہ۔

 اخدل  ن دلخم، امیلسؿ، رمع ف ن ییحی :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 تشط  ے فوض رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      198    حس

لٰي  :  راوی تٌا اهَّلل  رضی  ا٧ص  رضت  ، ح ت ، ثاب ز ، ح٤ا ز شس ٣ 

ا ٧ََٕص أَ٪َّ  ٩ِ أ ًَ َابٕٔت  ٩ِ ث ًَ ْز  ا َّ٤ ا َح ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث َسحٕ َحسَّ َ٘ ٔ َٔي ب ُت أ َٓ إئ  ٕئ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٧َٔا ا بٔإ ًَ َز  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ ٟ

 َ ٍُ ٩ِ٣ٔ ب ُ ب ی٨َِ أئ  ٤َ ِٟ ا ٔلَي  ُ إ ُِوز ٧َ ُت أ ٠ِ ٌَ َح َٓ َْص  ٧َ ٢َ أ ا َٗ  ٔ ط ُط ٓٔی ٌَ ٔ اب ََػ ٍَ أ َوَؿ َٓ ٕئ  ْئ ٩ِ٣ٔ ٣َا َطِی  ٔ ط إح ٓٔی ٧ََْص َرِِحَ ٢َ أ ا َٗ  ٔ ط ٌٔ ٔ اب یِٔن أََػ

َِرُت ٣َ  ز َح ٔیَن َٓ ٧ ٤َا اٟثَّ ٔلَي  یَن إ ٌٔ ِب َیَِن اٟشَّ َ ٣َا ب أ ؿَّ َو  ٩ِ َت

دسمد، امحد، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپین اک اکی رظػ 



 

 

ں اس ںیم رھک دںی، اسن ےتہک ںیہ ںیم اپین وک وگنماای، اکی ڑبا ایپہل آپ ےک اسےنم الای ایگ، سج ںیم ھچک اپین اھت، آپ ےن اینپ اایلگن

دھکی رتا اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اویلگنں ےک درایمؿ  ے وجش امر رتا اھت، ںیم ےن اؿ ولوگں اک، وہنجں ےن اس اپین  ے 

 فوض ایک، ادنازہ ایک، وت رتس ایس ےک درایمؿ ےھت۔

  اعتٰیلدسمد، امحد، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل :  رافی

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

  

 ...اکی دم  ے فوض رکےن اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اکی دم  ے فوض رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      199    حس

 شٌز، اب٩ جبیرابو نٌی٥، ٣ :  راوی

ئ  َّ٨ اٟ َاَ٪  ک و٢ُ  ُ٘ ا َي ََنّش ُت أ ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ  ٕ بِر اب٩ُِ َج َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ٌَ ٨ََا ٣ِٔش ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ن ُو  ا أَب ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ی  

ؿَّ  یََتَو ٕ َو از ٤َِشةٔ أ٣ََِس َي َخ ٔل َٔ إ ا ٔاٟؼَّ َتٔش١ُ ب ِِ َاَ٪ َي ک ٔش١ُ أَِو  ِِ ٤ُسِّ َي ِٟ ٔا ُ ب  أ

 اوب میعن، رعسم، ا ن ریبج ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ےتہک وہےئ انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب

 دوھےت ےھت ای )ہی اہک ہک(  ب اہنےت ےھت، اس ںیم اکی اصع  ے اپچن دم کت اپین رصػ ایک رکےت ےھت۔

 ا ن ریبجاوب میعن، رعسم،  :  رافی

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

  

 ...ومزفں رپ حسم رکےن اک ایبؿ



 

 

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      200    حس

بي اػبّ ب٩ َفد،  :  راوی ا ، سٌس ب٩  ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ٟزح٩٤ ا ًبس ہ ب٩  ابوس٤٠  ، رض ٨ٟ ا ابو  ، ٤ًزو ب  ہ اب٩ و

٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ؾ  ٗا  و

 ًَ رِضٔ  ا٨َّٟ َىٔی أَبُو  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْزو  ٤ِ ًَ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕب  اب٩ِٔ َوصِ  ٩ِ ًَ ی   َِّٔصٔ ٤ ِٟ ا ٔد  ََفَ ِٟ ا ُّ ب٩ُِ  َِػَب ا أ ٨ََ ث ٔي َس٠َ َحسَّ ٩ٔ٤َ ٩ِ أَب ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ ٤ََة ب٩ِٔ 

َّطُ ٣ََش  ٧َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ إؾ  َّٗ َبٔي َو ٔس ب٩ِٔ أ ٌِ ٩ِ َس ًَ ٤ََز  اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ٔ ب٩َِ ًَ اهَّلل ِبَس  ًَ یِٔن َوأَ٪َّ  َّٔ ُد ِٟ ا لَي  ًَ َح 

 ٔ ٥ِ إ ٌَ ٢َ َن ا َ٘ َٓ َذَٟٔک   ٩ِ ًَ َز  ٤َُ ً ٢ََ َسأ َز  ٤َ ا٢َ ًُ َٗ ُظ َو َیَِر ُط ُ ٨ِ ًَ  ٢َِ َتِشأ ًَل  َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيٓی  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ْس  ٌِ ا َس َطِیّئ ََک  ث ا َحسَّ َذ

بِ  ٌَ ٔ ٟ ُ ز ا٢َ ٤ًَُ َ٘ َٓ َُط  ث اَحسَّ ّس ٌِ َس بََرُظ أَ٪َّ  ٤ََة أَِخ َس٠َ رِضٔ أَ٪َّ أَبَا  َّ٨ نٔي أَبُو اٟ بََر َة أَِخ َب ِ٘ ُ وَسی ب٩ُِ ً ٧َحِ ٣ُ اهَّللٔ   َوظُ ٔس 

اغبص  ن رفج، ا ن فبہ رمعف، اوبارضنل، اوبہملس  ن دبعارلنمح، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، دعس  ن ایب فاقص ریض اہلل 

 ے  اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ومزفں رپ حسم رفامای، دبعاہلل  ن رمع ےن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

س یک ابتب وپاھچ، وت اوہنں ےن اہک تاں!  ب مت  ے دعس وکیئ رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایبؿ رکںی، وت اس یک ابتب یسک ا

 دفےر   ے ہن وپاھچ رکف افر ومٰیس  ن ةقع ےن اہک ہک ھجم  ے اوبارضنل ےن ایبؿ ایک ہک رمع ےن دبعاہلل  ے ایس رطح ایبؿ ایک۔

ج، ا ن فبہ رمعف، اوبارضنل، اوبہملس  ن دبعارلنمح، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، دعس  ن ایب فاقص ریض اغبص  ن رف :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکےن اک ایبؿ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      201    حس

٣ِیرہ :  راوی ٍ ب٩ جبیر، رعوہ ب٩  اہی٥، ٧آ ، سٌس ب٩ ابز ث، یحٌی ب٩ سٌیس اني، ٟی ِح  ٤ًزو ب٩ خاٟس 

 ًَ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩ِٔ  َیِح  ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔي   ان رَِحَّ ِٟ ا أٟٕس  زُو ب٩ُِ َخ ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ  ٕ یِر َب ٍٔ ب٩ِٔ ُج ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ َِزاصٔی٥َ  ٔس ب٩ِٔ إٔب ٌِ َس  ٩ِ

 َّ ٧َ ٥َ أ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس  ٩ِ ًَ َبَة  ٌِ ُط ٔ ب٩ِٔ  ٔیَرة ِ٤ُ ِٟ ا  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ  ٔ ٔیَرة ِ٤ُ ِٟ ا َوَة ب٩ِٔ  ٔیرَةُ رُعِ ِ٤ُ ِٟ ا ُط  ٌَ َب اتَّ َٓ  ٔ اَجتٔط َد َٟٔح طُ َْخَ

ا ٣َ  ٕ ٓٔیَض اَوة َٔز یِٔن بٔإ َّٔ ُد ِٟ ا َي  ل ًَ َح  َ َو٣ََش أ ؿَّ َو َت َٓ  ٔ ٔط ت اَج َ ٩ِ٣ٔ َح ْ ٔیَن ََفَ ٔ ح ط ٠َِی ًَ َؼبَّ  َٓ ْئ   ا

 افر رمعف  ن اخدل رحاین، ثیل، ییحی  ن دیعس، دعس  ن اربامیہ، انعف  ن ریبج، رعفہ  ن ریغمہ اےنپ فادل ریغمہ  ن ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع

رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ اکی دؿ اینپ احتج )رعف رکےن( ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ، وت  فہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے

ریغمہ )یھب( اکی ربنت ےل رک سج ںیم اپین اھت، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ  ےل ےئگ افر  ب آپ اینپ احتج  ے افرغ 

 امای افر ومزفں رپ حسم ایک۔وہےئ، وت ریغمہ ےن آپ )ےک تا ھ، اپؤں( رپ اپین ڈاال افر آپ ےن فوض رف

 رمعف  ن اخدل رحاین، ثیل، ییحی  ن دیعس، دعس  ن اربامیہ، انعف  ن ریبج، رعفہ  ن ریغمہ :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      202    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ی  ہ ؿ٤ز ٣ی ٤ًزو ب٩ ا ی،  ٣یہ ؿ٤ز ا ٤ًزو ب٩  ہ، جٌَفب٩  ابوس٤٠  ، ، یحٌی  يبا٪ ، ط  ابونٌی٥

٩ِ جَ  ًَ ٤ََة  َس٠َ ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٌَی  یَِح  ٩ِ ًَ اُ٪  َب َطِي ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ن ٨ََا أَبُو  ث َّطُ َحسَّ ٧َ ُظ أ بََر ُظ أَِخ ٔیِّ أَ٪َّ أَبَا ٤ِز َـّ اٟ َة  زٔو ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٤ِ ًَ ََفٔ ب٩ِٔ  ٌِ

 ٔ اهَّلل  ٢َ ُسِو َر َی  ٌَی َرأ َیِح  ٩ِ ًَ َاُ٪  ْب َوأَب طُ َِحِ ٌَ اَب یِٔن َوَت َّٔ ُد ِٟ ا َي  ل ًَ ُح  ٤َِش َی  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي   َػل

 یرمی، رمعف  ن اہیم یرمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اوبمیعن، ابیشؿ، ییحی ، اوبہملس، رفعج ن رمعف  ن اہیم



 

 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ومزفں رپ حسم رکےت وہےئ داھکی ےہ، رحب افر اابؿ ےن یھب ا ے ییحی  ے رفاتی ایک ےہ۔

  ن اہیم یرمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبمیعن، ابیشؿ، ییحی ، اوبہملس، رفعج ن رمعف  ن اہیم یرمی، رمعف :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکےن اک ایبؿ
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، ًبساهَّلل ،  :  راوی ٣یہًبسا٪ ہ، ٤ًزو ب٩ ا ٣ی ، جٌَف ب٩ ٤ًزوب٩ ا ہ ، یحٌی، ابوس٤٠  اوزاعي

 ٩ِ ًَ َة  َس٤َ٠َ ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٌَی  َیِح  ٩ِ ًَ عٔي   ِْلَِوَزا ا ٧َا  بََر ا٢َ أَِخ َٗ اهَّللٔ  ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ا٢َ أَِخ َٗ اُ٪  ِبَس ًَ ٨ََا  ث ٩ِ أَبٔیطٔ  َحسَّ ًَ َة  زٔو ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٤ِ ًَ ََفٔ ب٩ِٔ  ٌِ َج

ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُِت  َی َرأ  ٢َ ا ةَ  َٗ ٤َ َس٠َ ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٌَی  َیِح  ٩ِ ًَ ْز  ٤َ ٌِ ُط ٣َ ٌَ اَب ٔ َوَت ط ِی َّٔ ٔ َوُخ ٔط ت ا٣َ َي ٤ًَٔ ل ًَ ُح  ٤ََِش ٥َ ی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  زٕوَػل ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ   

 ٥َ َس٠َّ ٠َِیطٔ َو ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُِت  َی  َرأ

، رمعف  ن اہیم  ے رفاتی ےہ ہک رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل دبعاؿ، دبعاہلل ، افزایع، ییحی، اوبہملس، رفعج  ن رمعف ن اہیم

ہیلع فملس وک اےنپ امعہم افر دفونں ومزفں رپ حسم رکےت وہےئ داھکی ےہ ۔ افر رمعم ےن ربفاتی ییحی، اوبہملس رمعف  ے ایس یک اتمعب 

 دحثی رفاتی یک ےہ ہک ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی۔

 دبعاؿ، دبعاہلل ، افزایع، ییحی، اوبہملس، رفعج  ن رمعف ن اہیم، رمعف  ن اہیم :  رافی

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

  

 ...وم زفں وک فوض یک احتل ںیم ےننہپ اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب



 

 

  اک ایبؿوم زفں وک فوض یک احتل ںیم ےننہپ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      204    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  رہ  ی ِ٣ رہ،  ی ِ ٣ ، رعوہ ب٩  ٣ز ًا  ، ْکیا ، ز  ابونٌی٥

 ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ  ٔ ٔیَرة ِ٤ُ ِٟ ا َوَة ب٩ِٔ  ٩ِ رُعِ ًَ  ٕ ا٣ٔز ًَ  ٩ِ ًَ َّا  ی َْکٔ ا َز ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ُو ن ا أَب ٨ََ ث ٥َ  َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ُت ٣َ ٨ِ ُٛ ا٢َ  َٗ

ض٤َٔا ٠َِی ًَ َح  ٤ََش َٓ یِٔن  َٔزَت ا كَاص ُتُض٤َ َِزَخ٠ِ يي أ إٔن َٓ ا  ُض٤َ ًِ َز ا٢َ  َ٘ َٓ طٔ  ِی َّٔ ََ ُخ ٔ ِز ٧َ یُِت ْٔل َِو أَص َٓ َسََفٕ  ٔي   ف

ںیہ ںیم اکی رفس ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ اھت، ںیم اوبمیعن، زرکای، اعرم، رعفہ  ن ریغمہ، ریغمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک 

ےن )فوض ےک فتق( اچتا ہک آپ ےک دفونں ومزفں وک ااتر ڈاولں، آپ ےن رفامای ہک اؿ وک رےنہ دف، ںیم ےن اؿ وک اہطرت یک احتل 

 ںیم انہپ اھت، رھپ آپ ےن اؿ رپ حسم ایک۔

  ریغمہ، ریغمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبمیعن، زرکای، اعرم، رعفہ  ن :  رافی

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

  

 ...رکبی اک وگتش افر وتس اھکےن  ے فوض ہن رکےن اک ایبؿ افر اوبرکب فرمع فامثعؿ ریض ا 

 فوض اک ایبؿ :   ابب

  فوض ہن رکےن اک ایبؿ افر اوبرکب فرمع فامثعؿ ریض اہلل مہنع ےن وگتش اھکای اس ےک دعب فوض ںیہن ایکرکبی اک وگتش افر وتس اھکےن  ے
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ر شا ي ء ب٩  ًلا  ، اس٥٠ ک، زیس ب٩  ٟ ٣ا  ، ٕ  ًبسهَّلل ب٩ یوس

ِبٔس اَحسَّ  ًَ  ٩ِ ًَ ٕر  ا ٔئ ب٩ِٔ َيَش َلا ًَ  ٩ِ ًَ َِس٥َ٠َ  یِٔس ب٩ِٔ أ ٩ِ َز ًَ ْٔک  اٟ ٧َا ٣َ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُوُس ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ًَ ا  ٨ََ ٕض أَ٪َّ ث ا بَّ ًَ هَّللٔ ب٩ِٔ 

 ِ أ ؿَّ َو یََت  ٥ِ َٟ َّي َو َػل ٕ ث٥َُّ  اة َٕ َط ٔ ت َٛ َک١ََ  ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو  َر



 

 

ہلل  ن ویفس، امکل، زدی  ن املس، اطعء  ن اسیر، دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دبع

 فآہل فملس ےن رکبی اک اکی اشہن اھکای، اس ےک دعب امنز ڑپیھ افر )دجدی( فوض ںیہن ایک۔

 ر، دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبعہلل  ن ویفس، امکل، زدی  ن املس، اطعء  ن اسی :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 دعب فوض ںیہن ایک رکبی اک وگتش افر وتس اھکےن  ے فوض ہن رکےن اک ایبؿ افر اوبرکب فرمع فامثعؿ ریض اہلل مہنع ےن وگتش اھکای اس ےک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      206    حس

٣یہ :  راوی  یحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب جٌَف ب٩ ٤ًزو ب٩ ا

نٔي جَ  بََر ا٢َ أَِخ َٗ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ا  ٨ََ ث َة أَ٪َّ أَبَاُظ َحسَّ زٔو ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٤ِ ًَ ََفُ ب٩ُِ  ٌِ

 َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ َي  ٔل َٔي إ ُسع َٓ  ٕ َطاة  ٕٔ ٔ ت َٛ ز  ٩ِ٣ٔ  َیِحَت  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َرأَی  َّطُ  ٧َ ُظ أ بََر ِ أَِخ أ ؿَّ َو ٥ِ یََت َٟ َّي َو َؼل َٓ یَن  ِّٜ اٟشِّ ي  َق ِٟ َ  أ

رفعج  ن رمعف  ن اہیم  ے اؿ ےک فادل رمعف  ن اہیم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک اوہنں  ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب

ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رکبی اک اکی اشہن اکٹ رک اھکےت وہےئ داھکی، رھپامنز ےک ےئل البےئ ےئگ، وت رھچی کنیھپ 

 دی افر امنز ڑپیھ، نکیل فوض ںیہن ایک۔

   ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب رفعج  ن رمعف  ن اہیمییحی :  رافی

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

  

 ...ارگ یسک ےن وتس اھک رک یلک رکیل افر فوض ںیہن ایک

 فوض اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ایک ارگ یسک ےن وتس اھک رک یلک رکیل افر فوض ںیہن
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ی  :  راوی از ْکزہ ًُل٦، سویس ب٩ ن٤ٌا٪ رض ہ ٛے آز ر، بىی حارث ک، یحٌی ب٩ سٌیس، بظیر ب٩ يشا ٣اٟ  ،ٕ ًبس اهَّلل ب٩ یوس

٨ًہ لٰي  تٌا  اهَّلل 

 ًَ أْٟک  بََر٧َا ٣َ ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث یَِس ب٩َِ َحسَّ َو ُس رٔثََة أَ٪َّ  ا َىٔی َح َي ب ِول إر ٣َ ٔ ب٩ِٔ َيَش یِر ٩ِ بَُظ ًَ یٕس  ٌٔ یَِحٌَی ب٩ِٔ َس  ٩ِ

َا ا ک َّی إَٔذ ً بََر َح ا٦َ َخِی ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ ُسو ٍَ َر َد ٣َ َُّط َْخَ بَرَُظ أ٧َ أ٪ أَِخ ٤َ ٌِ  ٨ َي اٟ َِزن هَٔي أ ٔئ َو َبا ِض ٔاٟؼَّ ُوا ب َّي ٧ َؼل َٓ بََر  َخِی

 َّ َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس َک١ََ  أ َٓ َی  ثُرِّ َٓ  ٔ ٔط َز ب أ٣ََ َٓ  ٔٙ ٔی و ٔاٟشَّ یُِؤَت إِٔلَّ ب  ٥ِ٠َ َٓ  ٔ ِْلَِزَواز ٔا ا ب ًَ َز َِّصَ ث٥َُّ  ٌَ ِٟ ٔلَي ا ا٦َ إ َٗ ا ث٥َُّ  َک٨َ٠َِ ٥َ َوأ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ي اهَّللُ 

 َٟ َّي َو َػل ا ث٥َُّ  ٨َ ـِ ٤َ ـِ ٤ََف َو٣َ ـِ ٤َ َٓ زٔٔب  ِِ ٤َ ِٟ ِ ا أ ؿَّ َو  ٥ِ یََت

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ییحی  ن دیعس، ریشب  ن اسیر، ینب احرہث ےک آزاد رکدہ الغؾ، وسدی  ن امعنؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی 

اھت، ےہ ہک )حتف( ریبخ ےک اسؽ فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ  ب )اقمؾ( ابہص ںیم ےچنہپ افر فہ ربیخ  ے تہب آربی 

وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رصع یک امنز ڑپیھ افر رھپ زادہ راہ وگنمای، احصہب رصػ وتس آپ ےک اپس الےئ، آپ ےن ا ے 

وھگےنل اک مکح دای، رھپ روسؽ اہلل ہیلع االسلؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر مہ بس ےن اھکای، اس ےک دعب آپ رغمب یک امنز ڑپےنھ ےک 

 ےئگ، افر رصػ یلک یک افر مہ ےن یھب یلک رک یل، اس ےک دعب آپ ےن امنز ڑپیھ افر فوض ایک۔ےئل ڑھک  وہ 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ییحی  ن دیعس، ریشب  ن اسیر، ینب احرہث ےک آزاد رکدہ الغؾ، وسدی  ن امعنؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ارگ یسک ےن وتس اھک رک یلک رکیل افر فوض ںیہن ایک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      208    حس



 

 

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ہ رضی  ، ٣ی٤و٧ ْکیب ر،  ی ٜ ، ب ب، ٤ًزو ہ اب٩ و  ،  اػبّ

َِػبَ  ا أ ٨ََ ث َّ َحسَّ َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ََة أَ٪َّ  ٧ ٤ُو ٩ِ ٣َِی ًَ ِٕب  ی ُْکَ  ٩ِ ًَ  ٕ یِر َٜ ُ ٩ِ ب ًَ زُو  ٤ِ ًَ ٔي  ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ٕب  َا اب٩ُِ َوصِ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  ُّ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  ي 

 ِ أ ؿَّ َو یََت  ٥ِ َٟ َّي َو َػل ا ث٥َُّ  ّٔ ٔ ت َٛ ا  ٨َِٔسَص َک١ََ ً  أ

اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی ےہ ہک اؿ ےک تاں یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رکبی اک  اغبص، ا ن فبہ، رمعف، ریکب، رکبی، ومیمہن ریض

 اشہن اھکای، اس ےک دعب امنز ڑپیھ افر )دجدی( فوض ںیہن ایک

 اغبص، ا ن فبہ، رمعف، ریکب، رکبی، ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...ایک دفدھ یپ رک یلک یک اجےئ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ایک دفدھ یپ رک یلک یک اجےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      209    حس

ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًتب :  راوی ہ،  يب ٜیر وٗت ہیحٌی ب٩ ب ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩   ،  ہ

اهَّللٔ ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث اَِل َحسَّ َٗ ُة  َب تَِي ُٗ ٕ َو یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب یَِح ا  ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ َة  َِب اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُت ِبٔس  ًَ  ب٩ِٔ 

 َ٠ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  إض أَ٪َّ َر بَّ ًَ أُٟح ب٩ُِ اب٩ِٔ  َػ ُُص َو ُو٧ طُ ی ٌَ اَب ا َت َس٤ّ طُ َز َٟ ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ٤ََف َو ـِ ٤َ َٓ ا  ب٨َّ َٟ َب  ٥َ َْشٔ َس٠َّ ٔ َو ِیط

زٔیِّ  اٟز صِ  ٩ِ ًَ اَ٪  ِیَش َٛ 

ییحی  ن ریکب فہبیتق، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، دیبعاہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفدھ ایپ، وت یلک یک افر رفامای ہک دفدھ ںیم انکچٹہ وہیت ےہ۔ ویسن فاصحل  ن شیکؿ ےن اس ےک اتمعب یلص



 

 

 دحثی رفاتی یک ےہ۔

 ییحی  ن ریکب فہبیتق، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... دنین  ے فوض رک ےن اک ایبؿ افر ضعب فہ ولگ وج اکی دف رمہبت افھگن اجےن  ے ای ےر ےک

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ےر ےک لہ اجےن  ے فوض وک رفض ںیہن ےتھجمس دنین  ے فوض رک ےن اک ایبؿ افر ضعب فہ ولگ وج اکی دف رمہبت افھگن اجےن  ے ای

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      210    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ئظ ًا  ، ظا٦، رعوہ ہ ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

 ٩ِ ًَ  ٕ ٩ِ صَٔظا٦ ًَ أْٟک  َا ٣َ بََر٧ ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ا٢َ  َحسَّ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢َ اهَّللٔ  ُس ائَٔظَة أَ٪َّ َر ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ أَبٔیط

َُو  َّي َوص َػل ا  ٥ِ إَٔذ ُٛ إٔ٪َّ أََحَس َٓ ِو٦ُ  َّ٨ اٟ ٨ِطُ  ًَ یَِذَصَب  َّی  ً ِس َح ُٗ یَرِ ٠ِ َٓ يي  ٥ِ َوصَُو ُيَؼل ُٛ َص أََحُس ٌَ َن َٔذا  َٔفُ إ ِِ َت طُ َيِش َّ٠ ٌَ َٟ رٔی  یَِس َأًْص َِل  ٧

َشطُ َٓ  ِٔ َن ب    َیُش

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

ہک   ب آدیم وکیئ صخش افھگن اجےئ افر فہ امنز ڑپھ رتا وہ وت ا ے اچےئہ ہک ٹیل اجےئ، اہیں کت ہک اس یک دنین اجیت رےہ، اس ےئل

  ب وکیئ دنین یک احتل ںیم امنز ڑپےھ اگ، وت ہی ںیہن ھجمس اتکس ہک اافغتسر رکات وہں ای اےنپ آپ وک دبداع د  رتا وہں۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دنین  ے فوض رک ےن اک ایبؿ افر ضعب فہ ولگ وج اکی دف رمہبت افھگن اجےن  ے ای ےر ےک لہ اجےن  ے فوض وک رفض ںیہن ےتھجمس

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      211    حس

ہ، ا٧ :  راوی اٟوارث، ابوًٗلب ، ًبس ٨ًہابو٤ٌ٣ز لٰي  تٌا اهَّلل  رضی   ص 

ئ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ٧ََٕص  ٩ِ أ ًَ ََة  ًَٔلب ٔي ٗ ٩ِ أَب ًَ وُب  ٨ََا أَی  ث رٔٔث َحسَّ ا َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ز ٤َ ٌِ ُو ٣َ ا أَب ٨ََ ث َٔذا َحسَّ ا٢َ إ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل یِّ 

٥َ٠َ ٣َا َيِْقَ  ٌِ َّی َي ٥ِ٨َ َحً ٠َِي َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ َص فٔي  ٌَ ُ َن  أ

اوبرمعم، دبعاولارث، اوبالقہب، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای  ب وکیئ 

 صخش دنین ےک امخر ںیم وہ، وت ا ے وس اجان اچےئہ، اہیں کت ہک )دنین اجیت رےہ افر( ےنھجمس ےگل ہک ایک ڑپھ رتا وہں۔

 ارث، اوبالقہب، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرمعم، دبعاول :  رافی

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

  

 ...ریغب دحث ےک فوض رکےن اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ریغب دحث ےک فوض رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      212    حس

ص، ح، ٣شسز، یحٌی ، سٔیا ٪، ٤ًزو ب٩ ًا٣ز، حرضت ا٧ص رضی اهَّلل  :  راوی ٣ز، ا٧ ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا ٪، ٤ًزوب٩ ًا

٨ًہ لٰي   تٌا

٨ََا ٣ُ  ث ح و َحسَّ ََنّشا ُت أ ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ  ٕ ا٣ٔز ًَ زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ُوُس ُس ب٩ُِ ی َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ا َحسَّ ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  َشسَّ

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َاَ٪  ٢َ ک ا َٗ َٕص  ٩ِ أ٧َ ًَ  ٕ ز ا٣ٔ ًَ زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اَ٪  َی ِٔ ُس  ٩ِ ًَ ٌَی  ٠ُِت َیِح ُٗ  ٕ ًَلة ک١ُِّ َػ ٨َِٔس  ً ُ أ ؿَّ َو ٥َ یََت



 

 

ُوُؿ  ِٟ ا ٧َا  ُٔئ أََحَس ز ا٢َ یُِح َٗ وَ٪  ٌُ ٨َ َتِؼ ُت٥ِ  ٨ِ ُٛ  َٕ ِی یُِحٔسِث َٛ  ٥ِ َٟ ا   وُئ ٣َ

دمحم  ن ویفس،  نایؿ، رمعف ن اعرم، اسن، ح، دسمد، ییحی ،  نایؿ، رمعف  ن اعرم، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت 

اہک ہک مت ںیہ، اوہنں ےن رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ امنز ےک فتق فوض ایک رکےت ےھت، )رمعف ن اعرم ےتہک ںیہ( ںیم ےن 

ولگ سک رطح ایک رکےت ےھت؟ اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک مہ ںیم  ے رہ اکی وک  ب کت فہ ےب فوض ہن وہ )اکی یہ( فوض 

 اکیف وہات اھت۔

 دمحم  ن ویفس،  نای ؿ، رمعف ن اعرم، اسن، ح، دسمد، ییحی ،  نای ؿ، رمعف  ن اعرم، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ریغب دحث ےک فوض رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      213    حس

ر،  :  راوی ظیر ب٩ يشا ، ب ، س٠امی٪، یحٌی ب٩ سٌیس ٪خاٟس ب٩ ٣د٠س  سویس ب٩ ن٤ٌا

 َ ب ا٢َ أَِخ َٗ یٕس  ٌٔ ٌَی ب٩ُِ َس َیِح َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ًَٔل٢ٕ  ُ٪ ب٩ُِ ب ُس٠َامِیَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس  ٨ََا َخ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕر  ا ُ ب٩ُِ َيَش یِر نٔي بَُظ َر

َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس  ٍَ ٨َا ٣َ ِج ا٢َ َْخَ َٗ أ٪  ٤َ ٌِ  ٨ اٟ یُِس ب٩ُِ  َو نٔي ُس بََر ا أَِخ ٨َ َٟ َّي  َػل ٔئ  ِضَبا ٔاٟؼَّ ا ب َّ٨ ُٛ َٔذا  َّی إ ً بََر َح ا٦َ َخِی ًَ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ 

ٔاٟشَّ  یُِؤَت إِٔلَّ ب  ٥ِ٠َ َٓ ٤َةٔ  ٌٔ ِ ِْلَك ا بٔا ًَ َز َّي  َػل ا  َّ٤٠َ َٓ َِّصَ  ٌَ ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو ا٦َ َر َٗ ٨َِا ث٥َُّ  ب َْشٔ ٨َا َو َک٠َِ أ َٓ  ٔٙ ٔی ٔيی   و َّ٨ اٟ

 ِ أ ؿَّ ََتَو ٥ِ ی َٟ زَٔب َو ِِ ٤َ ِٟ ٨َا ا َٟ َّي  َػل ٤ََف ث٥َُّ  ـِ ٤َ َٓ زٔٔب  ِِ ٤َ ِٟ ا َي  ٔل ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

 اخدل  ن دلخم، امیلسؿ، ییحی  ن دیعس، ریشب  ن اسیر، وسدی  ن امعنؿ ےن رفامای ہک مہ )حتف( ربیخ ےک اسؽ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

رمہاہ رفاہن وہےئ  ب مہ ابہص ںیم ےچنہپ وت روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ رصع یک امنز ڑپاھیئ  ب امنز ڑپھ ےکچ اھکان ےک 

 اماگن وت احصہب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس وتس الےئ مہ بس ولوگں ےن اھکای ایپ دعب اس ےک یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس



 

 

 امنز ڑپاھےن ڑھک  وہےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رصػ یلک یک اس ےک دعب امنز ڑپاھ دی )دجدی( فوض ںیہن ایک رغمب یک

 اخدل  ن دلخم، امیلسؿ، ییحی  ن دیعس، ریشب  ن اسیر، وسدی  ن امعنؿ :  رافی

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

  

 ...اشیپب  ے ہن انچب انگہ ریبکہ ںیم  ے ےہ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب  ے ہن انچب انگہ ریبکہ ںیم  ے ےہ
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩   ، ہس ٣حا  ، ر ؼو ٨٣  ، ، جزیز ث٤ا٪ ً 

ا ٤َ ا ًُِث ٨ََ ث ٔ َحسَّ ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل ا٨َّٟ زَّ  ا٢َ ٣َ َٗ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٩ِ ٣َُحاصٕٔس  ًَ ٕر  و ٨ُِؼ ٩ِ ٣َ ًَ ْز  ٔی ز ٨ََا َج ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ائٕٔم ُ٪  ٥َ بَٔح َوَس٠َّ

 َّ٨ ا٢َ اٟ َ٘ َٓ ٤َٔا  رٔص ُو ب ُٗ َأ٪ فٔي  ب ذَّ ٌَ َیِٔن يُ ٧ ِٔنَشا ِوَت إ ٍَ َػ ٔ َش٤ َٓ َة  ٨َةٔ أَِو ٣ََّٜ ٤َٔسی ِٟ ا أ٪  َل َأ٪ ٩ِ٣ٔ حٔی ب ذَّ ٌَ ٥َ ُي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی  

ٔاٟ ٔشی ب اِْلَْخُ ی٤َِ َاَ٪  ک ٔ َو ٔط َِوٟ ُ ٩ِ٣ٔ ب ر
ٔ

َ ا َِل َيِشَت َاَ٪ أََحُسص٤َُ ٢َ بَلَي ک ا َٗ ٕ ث٥َُّ  ٔیر ب َٛ َأ٪ فٔي  ب ذَّ ٌَ ا ُي َصا َو٣َ َْسَ َٜ َٓ  ٕ زٔیَسة ا بَٔح ًَ َز ٔة ث٥َُّ  ٤َ ٤ٔی َّ٨

 ُ ک َي  ل ًَ  ٍَ َوَؿ َٓ یِٔن  َت ِْٔسَ ا ٣َ ٛ ُض٤َ ٨ِ ًَ  َٕ َّٔ یَُد ُط أَِ٪  َّ٠ ٌَ َٟ  ٢َ ا َٗ ا  َت َصَذ ٠ِ ٌَ َٓ  ٥َٟٔ ٔ اهَّلل و٢َ  ُس یَا َر طُ  َٟ ٘ٔی١َ  َٓ ّة  ِْٔسَ ٤َا ٛ ٨ُِض ٣ٔ ٕ بِر َٗ َبَشا١ِّ  ٥ِ َتِي َٟ  ا 

ای ہکم ےک اباغت  امثعؿ، رجری، وصنمر، اجمدہ، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ، رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی

ںیم رشتفی ےل ےئگ، وت دف آدویمں یک آفاز ینس، نج رپ ربقفں ںیم ذعاب وہرتا اھت، رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اؿ 

 دفونں رپ ذعاب وہرتا ےہ، نکیل یسک ڑبی ابت یک فہج  ے ذعاب ںیہن وہ رتا، رھپ آپ ےن رفامای! تاں )ڑب  انگہ یک فہج  ے ذعاب

ف دای اج رتا ےہ( اؿ ںیم  ے اکی وت اےنپ اشیپب  ے ہن اتچب اھت، افر دفےرا یلغچ ایک رکات اھت، رھپ آپ ےن اکی اشخ وگنمایئ افر اس ےک د

ڑکٹ  ےئک، اؿ دفونں ںیم  ے رہ اکی یک ربق رپ اکی ڑکٹا اگڑ دای، آپ  ے رعض ایک ایگ ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی 

 ویکں ایک؟ آپ ےن رفامای! ادیم ےہ ہک  ب کت ہی کشخ ہن وہاجںیئ اؿ دفونں رپ ذعاب ںیم یمک وہاجےئ۔آپ ےن 



 

 

 امثعؿ، رجری، وصنمر، اجمدہ، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... ابر  ںیم وج اشیپب دوھےن ےک ابر  ںیم وقنمؽ ںیہ، یبن یلص اہلل ہیلع فآاؿ ااحدثی ےک

 فوض اک ایبؿ :   ابب

ای اھت ہک ہی اشیپب  ے ہن اؿ ااحدثی ےک ابر  ںیم وج اشیپب دوھےن ےک ابر  ںیم وقنمؽ ںیہ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ربق فاےل ےک ابر  ںیم اراشد رفام

 ویمں ےک اشیپب ےک العفہ یسک دفےر  ےک اشیپب اک ذرک ںیہن اتلماتچب اھت، آد
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٨ًہ :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ٟک  ٣ا ص ب٩  ، ا٧ ہ ٣ی٤و٧ بي  ء ب٩ ا ًلا  ، ٗاس٥ روح ب٩  ہی٥،  ا ابز اس٤ٌی١ ب٩   ، ہی٥ ا ابز  يٌ٘وب ب٩ 

وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ٨ََا َي ث اُئ  َحسَّ َل ًَ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا َرِوُح ب٩ُِ  َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ اصٔی٥َ  َِز أًی١ُ ب٩ُِ إٔب ٤َ ٧َا إِٔس بََر ا٢َ أَِخ َٗ اصٔی٥َ  َِز ٔي إٔب َب  ب٩ُِ أ

َز ٟٔحَ  بَرَّ َٔذا َت ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسِو َر َاَ٪  ٢َ ک ا َٗ ٕٔک  اٟ ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ ََة  و٧ ٤ُ ٔ ٣َِی ٔط ٔش١ُ ب ِِ َی َٓ ٕئ  ا ُتطُ ب٤َٔ ٔ أََتِي تٔط  اَج

وقعیب  ن اربامیہ، اامسلیع  ن اربامیہ، رفح  ن اقمس، اطعء  ن ایب ومیمہن، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک 

 ےئل اپین الات اھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب اینپ رضفرت رعف رکےن ےک ےئل ابرہ رشتفی ےل اجےت وت ںیم آپ ےک

 اس  ے آپ ااجنتس رکےت ےھت۔

 وقعیب  ن اربامیہ، الیعمس  ن اربامیہ، رفح  ن اقمس، اطعء  ن ایب ومیمہن، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہہی ابب 

 فوض اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩   ، كاؤض  ، ہس ٣حا  ، ع ٤ً ا  ، ، ٣ح٤سب٩ خاز٦ ثىی ٣  ٣ح٤س ب٩ 

 َّ ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث إض َحسَّ بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َاُوٕض  ٩ِ ك ًَ اصٕٔس  ٩ِ ٣َُح ًَ ٤َُع  ًِ َ ِْل ا ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ از٦ٔ ُس ب٩ُِ َخ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ی 

 ٔ َأ٪ ف ب ذَّ ٌَ َأ٪ َو٣َا يُ ب ذَّ ٌَ ُی َٟ ٤َا  َُّض ٧ٔ ٢َ إ ا َ٘ َٓ ی٩ِٔ  بَِر َ٘ ٔ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ ٣َزَّ  َٗ َ ٕ أ ٔیر ب َٛ رُ ي 
ٔ

َ َاَ٪ َِل َيِشَت ک َٓ ا أََحُسص٤َُا  َّ٣

َزَز  َِ َٓ یِٔن  َٔ َضا نِٔؼ َّ٘ َظ َٓ َِبّة  َرك ٔیَسّة  ز ٤َةٔ ث٥َُّ أََخَذ َج ٤ٔی ٔا٨َّٟ ٤َِٔشی ب َاَ٪ ی ک َٓ اِْلَْخُ  ا  ِو٢ٔ َوأ٣ََّ َب ِٟ ا َا ٩ِ٣ٔ  ُوا ی اٟ َٗ احَٔسّة  ٕ َو بِر َٗ ک١ُِّ   فٔي 

 َّ٠ ٌَ َٟ  ٢َ ا َٗ ا  َت صََذ ٠ِ ٌَ َٓ ٢َ اهَّللٔ ٥َٟٔ  ُسو ُع َر ٤َ ًِ َ ِْل ا ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٍْ ا َوٛٔی ٨ََ ث َّی َوَحسَّ ى ٤َُث ِٟ ا ا٢َ ا ب٩ُِ  َٗ َبَشا  یَِي  ٥ِ َٟ ٤َا ٣َا  ٨ُِض ًَ  ُٕ ِّٔ یَُد طُ 

ا ٣ِٔث٠َطُ  ُت ٣َُحاصّٔس ٌِ ٔ ٤  َس

ہیلع فآہل فملس دف دمحم  ن ینثم، دمحم ن اخزؾ، اشمع، اجمدہ، اطؤس، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی رمہبت یبن یلص اہلل 

ربقفں رپ  ے ذگر ، آپ ےن رفامای اؿ دفونں رپ ذعاب وہ رتا ےہ، نکیل یسک ڑب  ڑب  انگہ یک فہج  ے ںیہن وہ رتا، اکی وت اؿ 

 ںیم  ے اشیپب  ے ہن اتچب اھت افر دفےرا لغچ وخری ایک رکات اھت، رھپ آپ ےن اکی رتاشخ یل افر ا ے ریچ رک دف ڑکٹ  رک دای، افر رہ ربق

رپ اکی ڑکٹا اگل دای، احصہب ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل ہی آپ ےن ویکں ایک؟ رفامای ادیم ےہ ہک  ب کت ہی دفونں کشخ ہن وہں اؿ رپ 

 ذعاب ںیم یمک وہ یگ۔

 دمحم  ن ینثم، دمحم ن اخزؾ، اشمع، اجمدہ، اطؤس، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر بس ولوگں اک ارعایب وک تلہم دانی، اتہک فہ اےنپ یپ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

  ںیم رک رتا اھت، افرغ وہ اجےئیبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر بس ولوگں اک ارعایب وک تلہم دانی، اتہک فہ اےنپ اشیپب  ے وج دجسم
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٣اٟ ص ب٩  ا٧  ، ٙ اسح  ، ہ٤ا٦  ، اس٤ٌی١ سٰی ب٩   ٣و

ا٦ْ  ٨ََا َص٤َّ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١َ  ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ٨ََا ٣ُ ث ٩ِ  َحسَّ ًَ  ُٚ ا ِٔسَح ٨ََا إ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ َّي اهَّلل ٔيیَّ َػل ا٨َّٟ أٟٕک أَ٪َّ  ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ أ

 ٔ ٠َِیط ًَ طُ  بَّ َؼ َٓ إئ  ٤َٔ ا ب ًَ َز  َ ْ َٔذا ََفَ َّی إ ً ُظ َح َزًُو  ٢َ ا َ٘ َٓ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا ُو٢ُ فٔي  یَب ا  ابٔیًّ َی أرَِعَ  َرأ

 ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ارعایب وک دجسم ںیم ومیس  ن اامسلیع، امہؾ، ااحسؼ ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ

 اشیپب رکےت وہےئ داھکی، آپ ےن رفامای ہک ا ے وھچڑ دف،  ب فہ افرغ وہ اکچ وت آپ ےن اپین وگنماای افر اس رپ اہب دای۔

 ومٰیس  ن الیعمس، امہؾ، اقحس، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...دجسم ںیم اشیپب رپاپین ڈاےنل اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم اشیپب رپاپین ڈاےنل اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      218    حس

یب، ز :  راوی اٟامی٪ ، طٌ ٨ًہابو لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ز  شٌو ہ ب٩ ٣ تب ً اهَّلل ب٩  ًبس اهَّلل ب٩  ًبیس   ، ی  ہز

ِبٔس اهَّللٔ ًَ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ٔي ًُبَِیُس  ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ َا ُط بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث َِزَة َحسَّ ی َا صَُز ٕ أَ٪َّ أَب ز و ٌُ َة ب٩ِٔ ٣َِش َِب  ب٩ِٔ ًُت

 َ ا٦َ أ َٗ ا٢َ  َزًُوظُ َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ُض٥ِ  َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ اُض  ا٨َّٟ طُ  َٟ اَو ٨ََ ت َٓ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا ا٢َ فٔي  َب َٓ ابٔيٌّ  َسِحًّل  رِعَ  ٔ َِؤٟط لَي ب ًَ وا  ُ٘ زٔي َوَص

 ٔ ْسِّ ٌَ وا ٣ُ ُث ٌَ ُِب ٥ِ ت َٟ ی٩َ َو ٔ ْسِّ ُت٥ِ ٣َُی ِث ٌٔ ُ ا ب ٤ََّ إ٧ٔ َٓ ٕئ  ّا ٩ِ٣ٔ ٣َا ُوب ٧ ٕئ أَِو َذ ا  ی٩َ ٩ِ٣ٔ ٣َ

اوباامیلؿ ، بیعش، زرہی، دیبعاہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 



 

 

ےن اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک اکی ارعایب ےن دجسم ںیم ڑھک  وہ رک اشیپب رک دای، وت ولوگں ےن ا ے ڑکپ ایل، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ؿ  ے رفامای ہک ا ے وھچڑ دف اس ےک اشیپب رپ اکی ڈفؽ اپین )اک وخاہ مک وہ ای رھبا وہ( ڈاؽ دف، اس ےئل ہک مت ولگ رنیم رکےن ےک ا

 ےئل ےجیھب ےئگ وہ، یتخس رکےن ےئلیک ںیہن۔

 اوباامیلؿ ، بیعش، زرہی، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم اشیپب رپاپین ڈاےنل اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      219    حس

ص، ح، خاٟس ب٩  :  راوی ، ا٧ ، ًبساهَّلل ، یحٌی ب٩ سٌیس ٨ًہًبسا٪ تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ص  ا٧  ، ، یحٌی ب٩ سٌیس ، س٠امی٪  ٣د٠س

 ٔ اٟ ٧َََص ب٩َِ ٣َ ُت أ ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩ُِ  َیِح َا  ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ اهَّللٔ  ِبُس  ًَ َا  ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ اُ٪  ِبَس ًَ ا  ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٕک 

 ٔ اٟ ا َخ ث٨ََ ح َوَحسَّ َٔضَذا ٥َ ب َس٠َّ ٢َ َو ا َٗ ٕٔک  اٟ ٧َََص ب٩َِ ٣َ ُت أ ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ یٕس  ٌٔ ٌَی ب٩ِٔ َس یَِح  ٩ِ ًَ  ٪ُ ُس٠َامِیَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ُس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس 

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ اص٥ُِ  ٨ََض َٓ ُض  ا َّ٨ اٟ زََجزَُظ  َٓ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا ةٔ  َٔ ٔ َائ ا٢َ فٔي ك َب َٓ بٔيٌّ  ا اَئ أرَِعَ َض َج َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َّي ٥َ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ُط أ٣َََز  َٟ َِو ی ب

 ٔ ٠َِیط ًَ  َٙ ٔی أُصِز َٓ ٕئ  ا ُوٕب ٩ِ٣ٔ ٣َ ٧ ٥َ بَٔذ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

یب دبعاؿ، دبعاہلل ، ییحی  ن دیعس، اسن، ح، اخدل  ن دلخم، امیلسؿ، ییحی  ن دیعس، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع امکل ےتہک ںیہ ہک اکی ارع ا

اکی وکےن ںیم اشیپب رک دای، ولوگں ےن ا ے ڈااٹن، وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن عنم رفامای،  ب فہ آای افر اس ےن دجسم ےک 

 اےنپ اشیپب  ے افرغ وہا، وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپین اک اکی ڈفؽ اہبےن اک مکح دای،انچہچن اس رپ اپین اہب دای ایگ۔

  ن دیعس، اسن، ح، اخدل  ن دلخم، امیلسؿ، ییحی  ن دیعس، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبعاؿ، دبعاہلل ، ییحی :  رافی

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

  



 

 

 ...وچبں ےک اشیپب اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وچبں ےک اشیپب اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      220    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ین  ٨٣ ٤ٟو ا ا٦  ہ  ظ ئ ًا  ، ، رعوہ ظا٦ ب٩ رعوہ ہ ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

َة أ٦ُِّ  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ُتَٔي  َحسَّ ِت أ َٟ ا َٗ ا  ََّض ٧َ ٔیَن أ ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا

َّاظُ  ُط إٔی ٌَ َب أَِت َٓ ٕئ  ٤َٔا ا ب ًَ َس َٓ ٔطٔ  َِوب َي ث ل ًَ ا٢َ  َب َٓ ٔيٓیٕ  ٥َ بَٔؼ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو  َر

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، اعہشئ اؾ اوملنینم ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ہک ر

 ےک اپس اکی ہچب الای ایگ، اس ےن آپ ےک ڑپکفں رپ اشیپب رک دای، آپ ےن اپین وگنماای افر وفرا اس رپ اہبای۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، اعہشئ اؾ اوملنینم ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وچبں ےک اشیپب اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      221    حس

رضی اهَّلل ت :  راوی ص ب٨ت ٣حؼ٩  ہ، ا٦ ٗی ٟک، طہاب، ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًتب ٕ، ٣ا ٨ًہاًبس اهَّلل ب٩ یوس لٰي   ٌا

اهَّللٔ ِبٔس  ًَ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُس ُو اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٨ِٔٔت  َحسَّ ٕص ب ِی َٗ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ َة  َِب ب٩ِٔ ًُت

َر  َي  ٔل ا٦َ إ ٌَ اٟلَّ ِک١ُِ  َیأ  ٥ِ َٟ  ٕ ٔیر َػِ ا  َض َٟ ٔاب٩ِٕ  ا أََتِت ب ََّض ٧َ اهَّللُ ٣ِٔحَؼ٩ٕ أ َّي  َػل  ٔ و٢ُ اهَّلل َرُس أَِج٠ََشطُ  َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو



 

 

ٔش٠ِطُ  ِِ ٥ِ َي َٟ ُط َو َح ـَ ٨َ َٓ ٕئ  ٤َٔا ا ب ًَ َس َٓ  ٔ ٔط َِوب َي ث ل ًَ  ٢َ َبا َٓ  ٔ زٔظ ٔي َحِح ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

تنب نصحم ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ  دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اہشب، دیبعاہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، اؾ سیق

 اینپ وگد اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اانپ وھچاٹ ہچب ےل رک آںیئ، وج اھکان ہن اھکات اھت، ا ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

دای، آپ ےن اپین وگنماای افر اس رپ ڑھچک دای افر ا ے دوھای ںیم اھٹب ایل، اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑپکفں رپ اشیپب رک

 ںیہن۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، اؾ سیق تنب نصحم ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...ڑھک  وہ رک افر ھٹیب رک اشیپب رکےن اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ڑھک  وہ رک افر ھٹیب رک اشیپب رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      222    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٔہ  ي ، حذ ئ١ ا ابو و  ، ٤ًع ا ہ،  ز٦، طٌب  آ

ا٢َ حَ  َٗ َز٦ُ  ٨ََا آ ث ٥َ َحسَّ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ا٢َ أَتَي  َٗ َة  َٔ ٩ِ حَُذِي ًَ َبٔي َوائ١ٕٔ  ٩ِ أ ًَ ٤َٔع  ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط اكَةَ سَّ َب ِو٦ٕ   ُس َٗ

ا٢َ  َب ٤َٔائٕ  َٓ ُتطُ ب ٔئِ ح َٓ إئ  ٤َٔ ا ب ًَ َز ٤ّٔا ث٥َُّ  ائ َٗ  َ أ ؿَّ َتَو َٓ 

ٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک وقؾ یک ڈالؤ رپ رشتفی الےئ افر آدؾ، ہبعش، اشمع، اوب فالئ، ذحہفی ریض اہلل اعت

 فتاں ڑھک  وہ رک اشیپب ایک، رھپ اپین اماگن وت ںیم آپ ےک اپس اپین ےل آای، بت آپ ےن فوض ایک۔

 آدؾ، ہبعش، اشمع، اوب فالئ، ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 ...اےنپ اسیھت ےک اپس اشیپب رکان افر دویار  ے آڑ رک ےنیل اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اےنپ اسیھت ےک اپس اشیپب رکان افر دویار  ے آڑ رک ےنیل اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      223    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ٔ ي ئ١، حذ ا ابو و  ، ر ؼو ٨٣  ، ہ، جزیز يب بي ط ا ث٤ا٪ ب٩  ً 

 َ َرأ ا٢َ  َٗ َة  َٔ ٩ِ حَُذِي ًَ ائ١ٕٔ  ٔي َو ٩ِ أَب ًَ ٕر  و ٩ِ ٨ِ٣َُؼ ًَ ْز  ٔی ز ٨ََا َج ث ا٢َ َحسَّ َٗ َة  َطِيَب ٔي  َب اُ٪ ب٩ُِ أ ٤َ ا ًُِث ٨ََ ث اَحسَّ َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ٧ََا َو ىٔی أ ُِت هَّللُ ی

ََبِذُت  ٧ِت ا َٓ  ٢َ َبا َٓ  ٥ِ ُٛ و٦ُ أََحُس ُ٘ ٤َا َي َٛ ا٦َ  َ٘ َٓ ٕٔم  ائ َٕ َح ٕ َخ٠ِ ِو٦ َٗ ََة  اك َب ُس َي  َت أ َٓ اَشی  ََت٤َ ٥َ ٧ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ُط ًَ ُِت حٔئ َٓ َيَّ  ٔل اَر إ ََط أ َٓ ٨ِطُ  ٣ٔ

 َ ْ ََفَ َّی  ً ٔ َح ٔط ٘ٔب ًَ ٨َِٔس  ُت ً ٤ِ ُ٘ َٓ 

یض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک ےھجم اید ےہ ہک )اکی رمہبت( ںیم وضحر یلص امثعؿ  ن ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اوب فالئ، ذحہفی ر

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ الچ اج رتا اھت ہک آپ اکی وقؾ یک ڈالؤ، رپ دویار ےک ےھچیپ آےئ افر سج رطح مت ںیم  ے وکیئ ڑھکا وہات 

ایگ، آپ ےن ےریی رطػ ااشرہ ایک،انچہچن ںیم آپ ےک اپس ےہ، ڑھک  وہےئگ افر اشیپب رکےن ےگل، وت ںیم آپ  ے اگل وہ 

 آایگ آپ یک ازیویں ےک آربی ڑھکا وہ ایگ، اہیں کت ہک آپ افرغ وہ ےئگ۔

 امثعؿ  ن ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اوب فالئ، ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...یسک وقؾ یک رفڑی ےک اشیپب رکےن اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 یسک وقؾ یک رفڑی ےک اشیپب رکےن اک ایبؿ
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ائ١ :  راوی ر، ابو و ٨٣ؼو ہ،   ٣ح٤س ب٩ رعرعہ، طٌب

ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٔي  َحسَّ زُ ف زٔی  ُيَظسِّ ٌَ ِْلَِط ا وَسی  َاَ٪ أَبُو ٣ُ ا٢َ ک َٗ ائ١ٕٔ  ٩ِ أَبٔي َو ًَ ٕر  و ٩ِ ٨ِ٣َُؼ ًَ ُة  َب ٌِ ُط ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ َة  رَعَ ِو٢ٔ رَعِ َب ِٟ ا

َک  َتطُ أ٣ََِش ِي َٟ ُة  َٔ ا٢َ حَُذِي َ٘ َٓ ُط  َؿ َْقَ َِوَب أََحٔسص٥ِٔ  اَب ث ََػ َٔذا أ کَاَ٪ إ ائٔی١َ  َ َِ ٔ َىٔی إ ٢ُ إٔ٪َّ ب و ُ٘ ٠َِیطٔ َوَي ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو أَتَي َر

٤ّٔا ائ َٗ ا٢َ  َب َٓ  ٕ ِو٦ َٗ اكََة  َب ٥َ ُس َس٠َّ  َو

دمحم  ن رعرعہ، ہبعش، وصنمر، اوب فالئ  ے رفاتی ےہ ہک اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اشیپب ےک ابرہ ںیم یتخس ایک رکےت 

رپ اشیپب گل اجات اھت، وت فہ ا ے اکٹ ڈااتل اھت، ذحہفی ےن ) ب انس وت( اہک ارگ ےھت، ےتہک ےھت ہک ینب اےرالیئ ںیم  ب یسک ےک ڑپک  

فہ )اینپ یتخس  ے( ابز آاجںیئ وت رتہب ےہ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک وقؾ ےک وھگر  رپ رشتفی الےئ ےھت، افر )فتاں( 

 ڑھک  وہ رک اشیپب ایک اھت۔

 ر، اوب فالئدمحم  ن رعرعہ، ہبعش، وصنم :  رافی

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

  

 ...وخؿ دوھےن اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وخؿ دوھےن اک ایبؿ
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٣ثىی، یحٌی ، ہظا٦ :  راوی ٨ًہ٣ح٤س ب٩  لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ء  رضت اس٤ا ، ح ك٤ہ  ، ٓا

 َٟ ا َٗ اَئ  ٤َ ٩ِ أَِس ًَ ٤َُٔة  اك َٓ ىٔی  َِت ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ٌَی  َیِح ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٔيیَّ َحسَّ َّ٨ اٟ َزأَْة  ا٣ِ ائَِت  ِت َج

َِت إٔحِ  ََرأَی ِت أ َٟ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ُحطُ َػل ـَ ٨ِ ٔئ َوَت ٤َا ِٟ ٔا ُط ب ُػ َتِْقُ ُط ث٥َُّ  ٢َ َتُحت  ا َٗ  ٍُ ٨َ َتِؼ  َٕ ِی َٛ ِؤب  اٟثَّ ٔي  ٧َا َتٔحیُف ف َسا



 

 

 ٔ يي ٓٔیط ُتَؼل  َو

فر دمحم  ن ینثم، ییحی ، اشہؾ، افہمط، رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکیت ںیہ ہک اکی وعرت یبن یلص اہلل ہیلع ےک اپس آیئ ا

ہک اتبےیئ! مہ ںیم یسک وک ڑپک  ںیم ضیح آےئ، وت فہ )ا ے( ایک رک ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ ا ے  اس ےن اہک

  ل ڈاےل، رھپ اپین  ے رزگ رک افر دوھ رک اصػ رک د ۔

 دمحم  ن ینثم، ییحی ، اشہؾ، افہمط، رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وخؿ دوھےن اک ایبؿ
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٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا ، حرضت  ، رعوہ ظا٦ ب٩ رعوہ ہ ہ،  ٣ٌاوی ابو  ،  ٣ح٤س

ا  ٨ََ ث َ َحسَّ ائ ِت َج َٟ ا َٗ ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ا صَٔظ ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ٔیََة  او ٌَ ُو ٣ُ َا أَب بََر٧ ا٢َ أَِخ َٗ ْس  َّ٤ ٔي ٣َُح ُت أَب ٨ِٔ ُة ب ٤َٔ اك َٓ ِت 

 َ َزأ ا٣ِ يي  ٔن ٢َ اهَّللٔ إ َرُسو َا  ِت ی َٟ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ َي  ٔل ٕع إ ُسو٢ُ حُبَِی ٢َ َر ا َ٘ َٓ ًَلَة  اٟؼَّ  َُ ََز أ َٓ َ ُ أ ُِضز ًَل أَك َٓ َتَحاُق  ْة أُِس

عٔي  َس َٓ ٔک  ُت ـَ ِت َحِی َب٠َ ِٗ َ ا أ َٔذ إ َٓ َص بَٔحِیٕف  ِی َٟ ْٚ َو ٔٔک رٔعِ ذَٟ ٤ََّا  ٧ٔ ٥َ َِل إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔي اهَّللٔ َػل أُِشل َٓ َِزبَزَِت  ا أ ًَلَة َوإَٔذ اٟؼَّ

َػ  ٦َ ث٥َُّ  اٟسَّ ٔک  ٨ِ ُت ًَ ِٗ َو ِٟ ا َٔک  ذَٟ َیحٔیَئ  َّی  ً ٕ َح ٔک١ُِّ َػًَلة ئٔی ٟ َوؿَّ ٔي ث٥َُّ َت ٢َ أَب ا َٗ ا٢َ َو َٗ يي   ل

 دمحم، اوباعمفہی، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اےن رفامای ہک افہمط تنب شیبح ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص

، ای روسؽ اہلل ںیم اکی ایسی وعرت وہں ہک )ارثک( احتسمہض ریتہ وہں افر اکی رع  ے کت اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آںیئ افر اہک

اپک ںیہن وہیت، ایک ںیم امنز وھچڑ دفں؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن، ہی وت اکی رگ اک وخؿ ےہ افر ضیح ںیہن 

وخؿ اےنپ )مسج  ے( دوھ ڈاول، اس ےک دعب امنز ڑپوھ،  افر  ب ذگر اجےئ وتےہ،  ب اہمتر  ضیح اک زامہن آاجےئ، وت امنز وھچڑ دف 

اشہؾ ےتہک ںیہ )اس دحثی ںیم اس ےک دعب( ےری  فادل ےن )ہی یھب( اہک ہک رھپ رہ امنز ےک ےئل فوض ایک رکف، اہیں کت ہک رھپ 



 

 

 )ضیح اک( فتق آاجےئ، وت رھپ امنز رتک رک دانی۔

  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع دمحم، اوباعمفہی، اشہؾ :  رافی

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

  

 ...ینم دوھےن افر اس ےک رزگ ےن افر اس رتی ےک دوھےن اک ایبؿ وج وعرت وک گل اجےئ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

  ےن افر اس رتی ےک دوھےن اک ایبؿ وج وعرت وک گل اجےئینم دوھےن افر اس ےک رزگ
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٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ظہ  ئ ًا ر،  شا ي ، س٠امی٪ ب٩  ی ر ٣ی٤و٪ جز ٤ًزو ب٩   ، رَ ٣با اهَّلل ب٩  ًبس  ، ا٪  ًبس

ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ا٢َ أَِخ َٗ اُ٪  ِبَس ًَ ٨ََا  ث ٩ِ َحسَّ ًَ إر  َ٪ ب٩ِٔ َيَش ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ َرٔی   َحز ِٟ ا وٕ٪  زُو ب٩ُِ ٣َِی٤ُ ٤ِ ًَ َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٔ َر ا ٤َُب ِٟ ا اهَّللٔ ب٩ُِ 

اٟؼَّ  َي  ٔل ُد إ َیِْخُ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َِؤب  ابََة ٩ِ٣ٔ ث ٨َ َح ِٟ ٨ُِت أَُِٔش١ُ ا ُٛ ِت  َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ ُ ٔ َوإٔ٪َّ ب ٔ ًَلة ٔط َِوب أئ فٔي ث ٤َ ِٟ ا  ٍَ َ٘ 

 دبعاؿ، دبعاہلل  ن ابمرک، رمعف  ن ومیمؿ زجری، امیلسؿ  ن اسیر، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

الہکن ڑپک  فملس ےک ڑپک   ے انجتب وک دوھ دیتی یھت، آپ )ایس ڑپک  وک نہپ رک( امنز ےک ےئل ابرہ رشتفی ےل اجےت ےھت، اح

 ںیم اپین )یک رتی( ابیق وہیت یھت۔

 دبعاؿ، دبعاہلل  ن ابمرک، رمعف  ن ومیمؿ زجری، امیلسؿ  ن اسیر، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےن افر اس ےک رزگ ےن افر اس رتی ےک دوھےن اک ایبؿ وج وعرت وک گل اجےئینم دوھ
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، س٠امی٪  :  راوی ٣ی٤و٪ ٤ًزو ب٩  احس،  ٟو ا ًبس  ، ز شس ٣ ، ح،  ٨ًہا لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ئظ ًا  ، ر شا ي ٤ًزو، س٠امی٪ ب٩  ، یزیس،  يبہ ت ٗ

رضی اهَّلل ٨ًہب٩ يشار  لٰي  تٌا   

رٕ  ا َ٪ ب٩ِٔ َيَش ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ وٕ٪  ٤ُ اب٩َِ ٣َِی ىٔی  ٌِ ْزو َي ٤ِ ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔیُس  ز َی ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ُة  َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ح و  َحسَّ َة  ائَٔظ ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ

زُو ب٩ُِ ٣َ  ٤ِ ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َواحٔٔس  ِٟ ا ِبُس  ًَ ث٨ََا  ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ َة  ائَٔظ ًَ ُت  ِٟ َ َسأ ا٢َ  َٗ ٕر  ا َ٪ ب٩ِٔ َيَش ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ وٕ٪  ٤ُ ِی

َیِْخُ  َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٢ٔ اهَّللٔ َػل ُسو َر َِؤب  ٨ُِت أَُِٔش٠ُطُ ٩ِ٣ٔ ث ُٛ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ ِوَب  اٟثَّ ُب  ىٔیِّ ُئؼی ٤َ ِٟ ِش١ٔ فٔي ا َِ ِٟ ا  ُ َز ٔ َوأَث ًَلة اٟؼَّ َي  ٔل ُد إ

ا  ٍُ َ٘ ُ ٔ ب ٔط َِوب ٤َائٔ ث ِٟ 

ٰیل ہبیتق، سیدی، رمعف، امیلسؿ  ن اسیر، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع، ح، دسمد، دبعاولادح، رمعف  ن ومیمؿ، امیلسؿ  ن اسیر ریض اہلل اعت

 ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے اس ینم ےک ابر  ںیم وپاھچ وج ڑپک  رپ گل اجےئ، وت اوہنں ےن اہک ہک ںیم

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑپک   ے دوھ ڈایتل یھت افر آپ امنز ےک ےئل ابرہ رشتفی ےل اجےت ےھت، احالہکن آپ ےک 

 ابلس ںیم دوھےن اک ارث ینعی اپین ےک دےبھ وہےت ےھت۔

، رمعف  ن ومیمؿ، امیلسؿ  ن اسیر ریض ہبیتق، سیدی، رمعف، امیلسؿ  ن اسیر، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع، ح، دسمد، دبعاولادح :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...انجتب فریغہ وک دوھےئ، رگم اس اک دہبھ ہن اجےئ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 انجتب فریغہ وک دوھےئ، رگم اس اک دہبھ ہن اجےئ



 

 

سج یث                               ج٠س او٢  :  ٠      229    حس

٣ی٤و٪ :  راوی احس، ٤ًزو ب٩  ، ًبساٟو سی ب٩ اس٤اًی١  ٣و

ُت  ِٟ َ َسأ ا٢َ  َٗ وٕ٪  ٤ُ زُو ب٩ُِ ٣َِی ٤ِ ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َواحٔٔس  ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١َ  ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ا ٣ُ ٨ََ ث َ٪ ب٩َِ يَ  َحسَّ ٔي ُس٠َامِیَ ٕر ف ا َش

 ٔ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ ُسو َِؤب َر ُُط ٩ِ٣ٔ ث ُت أَُِٔش٠ ٨ِ ُٛ ائَٔظُة  ًَ ِت  َٟ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ابَُة  ٨َ َح ِٟ ا بُطُ  ُتٔؼي ِؤب  ٔ اٟثَّ ًَلة اٟؼَّ َي  ٔل ُد إ یَِْخُ ٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ  َو

ئٔ  ٤َا ِٟ ا  ٍُ َ٘ ُ ٔ ب ط ِش١ٔ ٓٔی َِ ِٟ ا  ُ َز  َوأَث

ومیمؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن امیلسؿ  ن اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس ڑپک  ےک ابر  ںیم ومیس  ن اامسلیع، دبعاولادح، رمعف  ن 

نج وک انجتب گل اجےئ، انس ےہ، فہ ےتہک ےھت ہک اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیھت، ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑپک   ے 

  یئک دےبھ دیتھکی یھت۔ینم وک دوھ ڈایتل یھت، رھپ یھب اس ںیم اپین اک دہبھ

 ومیس  ن اامسلیع، دبعاولادح، رمعف  ن ومیمؿ :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 انجتب فریغہ وک دوھےئ، رگم اس اک دہبھ ہن اجےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      230    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ًائ رضت  ، ح ر شا ي ، س٠امی٪ ب٩  ا٪ ٣ہز ٣ی٤و٪ ب٩  ٤ًزو ب٩   ، یر ، زب ٟس  ٤ًزو ب٩ خا

ُس٠َامِیَ   ٩ِ ًَ اَ٪  ِضَز ؤ٪ ب٩ِٔ ٣ٔ ٤ُ زُو ب٩ُِ ٣َِی ٤ِ ًَ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ یِْر  ا ُزَص ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أٟٕس  زُو ب٩ُِ َخ ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث ا َحسَّ ََّض َة أ٧َ ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ إر  َ٪ ب٩ِٔ َيَش

 ٌّ َ٘ ُ ّة أَِو ب ٌَ ِ٘ ُ ٔ ب ط اُظ ٓٔی ٥َ ث٥َُّ أََر ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ىٔیَّ ٩ِ٣ٔ ثَِؤب  ٤َ ِٟ ا ٔش١ُ  ِِ َت ٧َِت  َا  اک

اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ روسؽ  رمعف  ن اخدل، زریب، رمعف  ن ومیمؿ  ن رہماؿ، امیلسؿ  ن اسیر، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل



 

 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑپک   ے ینم وک دوھ ڈایتل ںیھت، رھپ ںیم ڑپکفں ںیم اکی ای دعتمد دےبھ دیتھکی یھت۔

 رمعف  ن اخدل، زریب، رمعف  ن ومیمؿ  ن رہماؿ، امیلسؿ  ن اسیر، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ... افٹن، وچاپویں افر رکبی ےک اشیپب افر اؿ ےک رےنہ یک وہگجں اک ایبؿ، اوبومیس ےن دار

 فوض اک ایبؿ :   ابب

ےن دار اربلدی ںیم امنز ڑپیھ افر اؿ ےک اکی اس رطػ وگرب اھت افر )دفےری رطػ(  افٹن، وچاپویں افر رکبی ےک اشیپب افر اؿ ےک رےنہ یک وہگجں اک ایبؿ، اوبومیس

 لگنج، وت اوہنں ےن اہک ہک ہی ہگج افر فہ ہگج ربارب ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      231    حس

رضی اهَّلل تٌ :  راوی ہ، ا٧ص  ٨ًہس٠امی٪ ب٩ ِحب، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ابوًٗلب لٰي   ا

 ٢َ ا َٗ ٕٔک  اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٧َ ٩ِ أ ًَ ََة  ًَٔلب ٔي ٗ َب ٩ِ أ ًَ وَب  ٩ِ أَی  ًَ یِٕس ٔ ب٩ِٔ َز ز ا َّ٤ ٩ِ َح ًَ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ا ُس٠َامِیَ ٨ََ ث ک١ِٕ أَِو  َحسَّ ْض ٩ِ٣ٔ ًُ ٧َُا ٔس٦َ أ َٗ

َس  ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َزص٥ُِ  أ٣ََ َٓ ٨ََة  ٤َٔسی ِٟ ا ا  َوِو َت اِج َٓ ٨ََِة  ی ا رُعَ َّ٤ ٠َ َٓ ا  و ُ٘ ٧َِل٠َ ا َٓ َٔضا  ٧ َبا ِٟ َ َٔضا َوأ اٟ َِو ا ٩ِ٣ٔ أَب بُو رِشَ ٕح َوأَِ٪ َي ا َ٘ ٔ ٥َ ب٠ٔ َّ٠

اٟ  ٢ٔ ٔي أَوَّ ُ ف بَر َد ِٟ ا َئ  َحا َٓ  ٥َ ٌَ ا٨َّٟ ا  و ُٗ ا َت اِس ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ َٔي  اع ا َر َت٠ُو َٗ ا  و اَػح  َّ٤ ٠َ َٓ رٔص٥ِٔ  َا آث َث فٔي  ٌَ َب َٓ  ٔ ار َض َّ٨ 

رَِحَّ  ِٟ ا ا فٔي  و ُ٘ ِٟ ُ ُُض٥ِ َوأ ي٨ُ ًِ َ َٔزِت أ ٤ ُس ُض٥ِ َو َِرُج٠َ ُض٥ِ َوأ َی َیِٔس ٍَ أ َل َ٘ َٓ َز  أ٣ََ َٓ ٔض٥ِٔ  َئ ب ُر ٔجی َضا ا٨َّٟ  ٍَ َٔ َت ِر ا٢َ أَبُو ا َٗ ِوَ٪  َ٘ ًَل يُِش َٓ وَ٪  ُ٘ َتِش ٔ َيِش ة

 ُ َرب ٔض٥ِٔ َوَحا ٧ ٤َا َس إٔی ٌِ وا َب ََفُ َٛ ا َو ُو َت٠ َٗ وا َو ُٗ َ ََ َضُؤَِلٔئ  َٓ ََة  ًَٔلب طُ ٗ َٟ و َرُس َ َو اهَّلل  وا 

ل ای رعہنی ھچک ولگ ےک آےئ، رگم فہ دمہنی 
عک
امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، اویب، اوبالقہب، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک 

دھ ںیم ںورار وہےئگ، وت آپ ےن اںیہن دصہق ےک افوٹنں ںیم ےل اجےن اک مکح دای افر ہی ہک فہ ولگ اؿ اک اشیپب افر اؿ اک دف

ںیئپ،انچہچن فہ )لگنج ںیم(  ےل ےئگ افر ااسی یہ ایک،  ب دنترتس وہ ےئگ، وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رچافےہ وک لتق رک ڈاال 

افر اجونرفں وک تاکن ےل ےئگ، ادتبا دؿ یہ ںیم )ہی( ربخ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آیئ،انچہچن آپ ےن اؿ ےک اعتبق ںیم 

 ےئگ افر اؿ یک آوھکنں ںیم آدیم ےجیھب

ئ

 افر دؿ ڑچےھ فہ )رگاتفر رک ےک( الےئ ےئگ، آپ ےن مکح دای وت اؿ ےک تا ھ افر ریپ اکٹ دی 



 

 

ہک اس  رگؾ السایئں ریھپ دی ںیئگ افر رگؾ الگنسخ رپ ڈاؽ دےیئ ےئگ، اپین امےتگن ےھت وت اںیہن اپین ںیہن الپای اجات اھت، اوبالقہب ےتہک ںیہ

 یھت ہک اؿ ولوگں ےن وچری یک افر لتق ایک افر اامیؿ الےن ےک دعب اکرف وہ ےئگ افر اہلل اس ےک روسؽ  ے ڑل ۔یک فہج ہی 

 امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، اویب، اوبالقہب، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اھت افر )دفےری رطػ( افٹن، وچاپویں افر رکبی ےک اشیپب افر اؿ ےک رےنہ یک وہگجں اک ایبؿ، اوبومیس ےن دار اربلدی ںیم امنز ڑپیھ افر اؿ ےک اکی اس رطػ وگرب

 لگنج، وت اوہنں ےن اہک ہک ہی ہگج افر فہ ہگج ربارب ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      232    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧  ، تیا ح اٟ ابو ہ،  ز٦، طٌب  آ

َاَ٪  ک ا٢َ  َٗ ٧ََٕص  ٩ِ أ ًَ ٤َِیٕس  ٔیُس ب٩ُِ حُ ز َی احٔ  َّیَّ اٟت ُو  َا أَب بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ َبُة  ٌِ ا ُط ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ آَز٦ُ  ا  ٨ََ ث َس٠َّ َحسَّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ٥َ اٟ

 ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ا ابٔٔف  ٔي ٣ََز ٤َِشحُٔس ف ِٟ ا ىَی  ُِب ی ِب١َ أَِ٪  َٗ يي   ُيَؼل

آدؾ، ہبعش، اوباایتل ح، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک دجسم ےک انبےئ اجےن  ے ےلہپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رکبویں ےک 

  ےنھٹی ےک اقمامت ںیم امنز ڑپھ ایل رکےت ےھت۔

 اوباایتل ح، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعآدؾ، ہبعش،  :  رافی

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

  

 ...وج اجنںیتس یھگ افر اپین ںیم رگ اجںیئ اُؿ اک ایبؿ، زرہی ےن اہک ہی ہک اؿ  ے اپین ک

 فوض اک ایبؿ :   ابب



 

 

ےہ ہک  رگ اجںیئ اُؿ اک ایبؿ، زرہی ےن اہک ہی ہک اؿ  ے اپین وک وکیئ رفؼ ںیہن ڑپات،  ب کت ہک اس اک زمہ ای وبای رگن ہن دبےل، امحد ےن اہک وج اجنںیتس یھگ افر اپین ںیم

ےہ ہک ںیم ےن اسہقب املعء ںیم رمدار) رپدن  ےک رپفں ےک اپین ںیم ڑپاجےن(  ے اپین وک ھچک ںیہن وہات، زرہی ےن تایھت فریغہ ےسیج رمدفں یک ڈہویں ےک ابر  ںیم اہک 

ےن اہک ےہ ہک تایھت داتن یک اجترت  ے ھچک املعء وک اؿ یک ایھگنکں افر اےکن رفنغ داؿ انبےئ وہےئ داھکی ےہ فہ اس ںیم ھچک رحج ںیہن ےتھجمس ےھت، ا ن ریسنی افر اربامیہ 

 ںیم ھچک رحج ںیہن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      233    حس

ا :  راوی ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ٣ی٤و٧  ، ہ ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اهَّلل ب٩  ًبس اهَّلل ب٩  ًبیس   ، اب٩ طہا ب ک،  ٟ ٣ا  ، ًی١  اس٤ا

 ًَ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ٔیِّ  ز ز صِ إب اٟ َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َىٔی ٣َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١ُ  ٤َ ا إِٔس ٨ََ ث اب٩ِٔ َحسَّ ََة أَ٪َّ ٩ِ  و٧ ٤ُ ٩ِ ٣َِی ًَ ٕض  ا بَّ ًَ

ا َض َٟ ِو ا َح وَصا َو٣َ ُ٘ ِٟ َ ٢َ أ ا َ٘ َٓ  ٩ٕ٤ِ َس ِت فٔي  َل َ٘ ٕ َس َِرة أ َٓ  ٩ِ ًَ ئ١َٔ  ٥َ ُس َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ٥ُِٜ  َر َس٨َ٤ِ ا  ک٠ُُو ُوُظ َو ح َِطَ ا َٓ 

ٰیل ہنع، ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی ےہ ہک روسؽ اامسلیع، امکل، ا ن اہش ب، دیبعاہلل  ن دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعت

س اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکی وچایہ ےک ابر  ںیم وپاھچ ایگ، وج یھگ ںیم رگ یئگ یھت، آپ ےن رفامای ہک اس وک اکنؽ ڈاول افر ا

 ےک ارد رگد یھگ وک اکنؽ ڈاول، افر ابیق یھگ اھکول۔

 ا ن اہش ب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع، ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع اامسلیع، امکل، :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

اہک ہی ہک اؿ  ے اپین وک وکیئ رفؼ ںیہن ڑپات،  ب کت ہک اس اک زمہ ای وبای رگن ہن دبےل، امحد ےن اہک ےہ ہک  وج اجنںیتس یھگ افر اپین ںیم رگ اجںیئ اُؿ اک ایبؿ، زرہی ےن

ہک ںیم ےن اسہقب املعء ںیم  رمدار) رپدن  ےک رپفں ےک اپین ںیم ڑپاجےن(  ے اپین وک ھچک ںیہن وہات، زرہی ےن تایھت فریغہ ےسیج رمدفں یک ڈہویں ےک ابر  ںیم اہک ےہ

 اہک ےہ ہک تایھت داتن یک اجترت  ھچک املعء وک اؿ یک ایھگنکں افر اےکن رفنغ داؿ انبےئ وہےئ داھکی ےہ فہ اس ںیم ھچک رحج ںیہن ےتھجمس ےھت، ا ن ریسنی افر اربامیہ ےن ے

 ںیم ھچک رحج ںیہن
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ب٩ ًبساهَّلل :  راوی رضت ًلي  ، ح ہ ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ز  شٌو ٣ ب٩  ہ  تب ً اهَّلل ب٩  بس ً اهَّلل ب٩  ًبیس   ، اب٩ طہاب  ، ک ٟ ٣ا  ، ٩ٌ٣  ،  



 

 

ہ ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض   اب٩ 

 ٔ اهَّلل ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ أْٟک  ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٩ْ ٌِ ٨ََا ٣َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث بِ َحسَّ ًَ َة ب٩ِٔ  ب٩ِٔ  َِب ٔ ب٩ِٔ ًُت اهَّلل سٔ 

َل  َ٘ َس  ٕ َِرة أ َٓ  ٩ِ ًَ ئ١َٔ  ُس  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٧ََة أَ٪َّ  ٤ُو ٩ِ ٣َِی ًَ إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ وز ٌُ ا ٣َِش ا َو٣َ ا٢َ ُخُذوَص َ٘ َٓ  ٩ٕ٤ِ ِت فٔي َس

ا َِل  ْٔک ٣َ اٟ ا ٣َ ٨ََ ث ٩ْ َحسَّ ٌِ ٢َ ٣َ ا َٗ ُوُظ  ح َِطَ ا َٓ ا  َض َٟ ِو و٧َةَ َح ٤ُ ٩ِ ٣َِی ًَ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٢ُ و ُ٘ طٔ َي  أُِحٔؼی

 یل  ن دبعاہلل ، نعم، امکل، ا ن اہشب، دیبعاہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت ا ن سابس ریض اہلل 

ےک قلعتم وپاھچ ایگ وج یھگ ںیم رگ اجےئ اعتٰیل ہنع، ومیمہن  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس وچےہ 

وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس وچےہ وک افر اس ےک آس اپس ےک یھگ وک اکنؽ رک کنیھپ دف، نعم ےن اہک ہک مہ  ے 

 فاتی ایک۔امکل ےن ےب امشر رمہبت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے افر اوہنں ےن ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے ر

 یل  ن دبعاہلل ، نعم، امکل، ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت ا ن سابس  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ؿفوض اک ایب :   ابب

ای رگن ہن دبےل، امحد ےن اہک ےہ ہک وج اجنںیتس یھگ افر اپین ںیم رگ اجںیئ اُؿ اک ایبؿ، زرہی ےن اہک ہی ہک اؿ  ے اپین وک وکیئ رفؼ ںیہن ڑپات،  ب کت ہک اس اک زمہ ای وب

دفں یک ڈہویں ےک ابر  ںیم اہک ےہ ہک ںیم ےن اسہقب املعء ںیم رمدار) رپدن  ےک رپفں ےک اپین ںیم ڑپاجےن(  ے اپین وک ھچک ںیہن وہات، زرہی ےن تایھت فریغہ ےسیج رم

ےن اہک ےہ ہک تایھت داتن یک اجترت  ے ھچک املعء وک اؿ یک ایھگنکں افر اےکن رفنغ داؿ انبےئ وہےئ داھکی ےہ فہ اس ںیم ھچک رحج ںیہن ےتھجمس ےھت، ا ن ریسنی افر اربامیہ 

 ںیم ھچک رحج ںیہن
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، ٨٣بہ ہ٤ا٦ ب٩  ٤ٌ٣ز،   ، اهَّلل  ًبس  ، ٣ح٤س  اح٤س ب٩ 

 ًَ  ٕ ط بِّ ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُ ا٦ َّ٤ ٩ِ َص ًَ ٤َْز  ٌِ َا ٣َ ٧ ٢َ أَِخبََر ا َٗ اهَّللٔ  ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ٕس  َّ٤ ٤َُس ب٩ُِ ٣َُح ا أَِح ٨ََ ث ُ َحسَّ َبٔي ص اهَّللُ ٩ِ أ َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َِزَة  َزی



 

 

 ٔ َٔضا إ َئت َضِی َٛ ا٣َةٔ  َ٘ٔی ِٟ ا َِو٦َ  ُوُ٪ ی َٜ َسبٔی١ٔ اهَّللٔ ی ٤ُِش٥ُٔ٠ فٔي  ِٟ ا ٤ُطُ  ک٥ٕ٠َِ یُک٠َِ ک١ُ   ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٔ٦ اٟسَّ ِوُ٪  َٟ ِوُ٪  ا٠َّٟ َز٣ّا   ُ ز حَّ َٔ َت ِت  ٨َ ٌٔ ُ ذِ ك

٤ِٔشٔک  ِٟ ا  ُٖ ُٖ رَعِ زِ ٌَ ِٟ ا  َو

دمحم، دبعاہلل ، رمعم، امہؾ  ن ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ہیلع ادمح  ن 

تل االسلؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک املسمؿ وک زمخ اہلل یک راہ ںیم اچنہپای اجات ےہ، فہ ایقتم ےک دؿ اینپ ایس اتزیگ ےک اح

 اگ،  اسی ہک اس فتق اھت،  ب فہ اگلای ایگ اھت ینعی اتہب وہا وہاگ۔ رگن وت وخؿ اک اس وہاگ افر وخوبش اس یک کشم یک یس وہیگ۔ںیم وہ

 ادمح  ن دمحم، دبعاہلل ، رمعم، امہؾ  ن ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...رہھٹ  وہےئ اپین ںیم اشیپب رکےن اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 رہھٹ  وہےئ اپین ںیم اشیپب رکےن اک ایبؿ
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ہز٣ز، ارع د :  راوی اٟزح٩٤ ب٩  ، ًبس اٟز٧از ، طٌیب، ابو اٟامی٪ ٨ًہابو لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، 

٩ٔ٤َ ب٩َِ صُز٣ُِ  اٟزَِّح ِبَس  ًَ ٔ أَ٪َّ  ز ٧َِّا اٟز ٧َا أَبُو  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ِیْب  ٌَ َا ُط بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث َِزَة َحسَّ ی َا صَُز ٍَ أَب ٔ ٤ َُّط َس ثَطُ أ٧َ َد َحسَّ اِْلرَِعَ  َ ز

َّي اهَّللُ َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس  ٍَ ٔ ٤ َس َُّط  ٧َ وَ٪ أ ُ٘ ٔ اب اٟشَّ وَ٪  اِْلْٔخُ ٧َِح٩ُ   ٢ُ و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٔئ    ٤َا ِٟ ا ٔي  ٥ِ ف ُٛ ٩َّ أََحُس َٟ ُو یَب ا٢َ َِل  َٗ  ٔ ٔظ ز ٨َا ِٔس َوبٔإ

 ٔ ط َتٔش١ُ ٓٔی ِِ زٔی ث٥َُّ َي َیِح ی َِل  ٔذ َّٟ ا ائ٥ٔٔ   اٟسَّ

ہنع  ے رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص  اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، دبعارلنمح  ن رہزم، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک مہ )ارگہچ داین ںیم( ےلھچپ ںیہ )رگم آرخت ںیم بس  ے( تقبس ےل اجےن فاےل ںیہ، 

  ے وکیئ صخش رہھٹ  وہےئ افر ایس دنس  ے )ہی ہلمج یھب( رفاتی ایک ایگ ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم



 

 

 اپین ںیم، وج اجری ہن وہ، اشیپب ہن رک  ویکہکن )اشدی( رھپ یھبک ایس ںیم لسغ رک ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، دبعارلنمح  ن رہزم، ارع ج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... ب امنز یک ھٹیپ رپ اجنتس ای رمدار ڈاؽ دای اجےئ وت اس یک امنز افدس ہن وہیگ، ا ن ع

 فوض اک ایبؿ :   ابب

دےتھکی افر فہ امنز ڑپےتھ وہےت وت اس  ب امنز یک ھٹیپ رپ اجنتس ای رمدار ڈاؽ دای اجےئ وت اس یک امنز افدس ہن وہیگ، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ب اےنپ ڑپک  ںیم وخؿ 

انجتب یگل وہ ای ہلبق ےک الخػ  ڑپک  وک ااتر ڈاےتل افر اینپ امنز وک وپرا رک ےتیل، ا ن بیسم افر یبعش ےن اہک ےہ  ب وکیئ صخش امنز ڑپےھ افر اس ےک ڑپک  ںیم وخؿ ای

 دنر اپین  ل اجےئ ای دعب ںیم ےلبق یک تمس ولعمؾ وہ اجےئ وت اؿ بس وصروتں ںیم امنز اک ااعدہ ہن رک اجبن امنز ڑپیھ وہ ای ممیت رک ےک امنز ڑپیھ وہ رھپ امنز ےک فتق ےک ا
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ز رضی  شٌو ٣ اهَّلل )ب٩  ًبس  ، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و ٪  ، اسحاٚ ابو  ، ہ ، طٌ ا٪ ًبس ابو  ، ا٪  (ًبس

َٗ َحسَّ   ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ وٕ٪  زٔو ب٩ِٔ ٣َِی٤ُ ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ  َٚ ِٔسَحا ٔي إ َب ٩ِ أ ًَ َة  َب ٌِ ُط  ٩ِ ًَ ٔي  َب ٔي أ بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ اُ٪  ِبَس ًَ ا  ٨ََ َّي ث َػل ٢ُ اهَّللٔ  و َرُس ا  ٨َ ٢َ بَِي ا

 َ٨َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اَ٪  ٤َُس ب٩ُِ ًُِث٤َ َىٔی أَِح ث ح و َحسَّ  ٢َ ا َٗ َسأجْس   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َٕ اهَّللُ  ُوُس ی َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔب ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ َة  ٤َ ُِح ب٩ُِ ٣َِش٠َ ی ا ُْشَ

َُط أَ٪َّ  ث ٕ َحسَّ ز و ٌُ ٔ ب٩َِ ٣َِش اهَّلل ِبَس  ًَ وٕ٪ أَ٪َّ  ٤ُ زُو ب٩ُِ ٣َِی ٤ِ ًَ ثَىٔی  ٢َ َحسَّ ا َٗ  َٚ ا ِٔسَح ٔي إ ٩ِ أَب ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ

يي  َاَ٪ ُيَؼل ٔ ک َى رٔ ب زُو َي َج ُئ بَٔشل َیحٔی  ٥ُِٜ َی  ف أ ٌِ َٔب ُض٥ِ ٟ ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ٔذِ  ْض إ ُط ُج٠ُو َٟ اْب  َِػَح ِض١ٕ َوأ ُو َج بَِیٔت َوأَب ِٟ ا ٨َِٔس  ًَلٕ٪ ً ُٓ ی 

ٔيی   َّ٨ اٟ َسَحَس  َّی  ً َز َح َو ٨َ َٓ  ٔ َئ بٔط ا َح َٓ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ا َقي  َث أَِط ٌَ َِب ا٧ َٓ َسَحَس  ٕس إٔذَا  َّ٤ ٔ ٣َُح ز ِض لَي َه ًَ ُط  ٌُ ـَ َی ُط  َٓ ٌَ ٥َ َوَؿ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل

ُوَ٪ َو  َحٜ ـِ ا َي ٠ُو ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ ْة  ٌَ ٨َ لٔي ٣َ َاَ٪  ِو ک َٟ ّئا  َطِی ُ َِل أُُِىٔی  ُِوز ٧َ ٔ َوأ٧ََا أ ِیط َٔ ٔ ت َٛ َیَِن  ٔ ب ٔظ ِضز َي َه ل ًَ ٢ُ ُسو َر ٕف َو ٌِ لَي َب ًَ ُض٥ِ  ـُ ٌِ یُٔحی١ُ َب

َس   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٠َیِ اهَّللٔ  ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢ُ و َرُس  ٍَ َٓ ََفَ  ٔ ٔظ ز ِض ٩ِ َه ًَ ِت  َح َْطَ َٓ ُة  ٤َ اكٔ َٓ ُط  ائَِت َّی َج ً ُط َح َرأَِس  ٍُ َٓ زِ َی طٔ أجْس َِل 

 ٢َ ا َٗ ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ ا  ًَ َز ٔذِ  ض٥ِٔ إ ٠َِی ًَ  َّٙ َظ َٓ إت  زَّ ًََلَث ٣َ ِٕع ث ی َک بُْٔقَ ٠َِی ًَ ُض٥َّ  ا٠َّٟ  ٢َ ا َٗ ُط ث٥َُّ  َِس َرأ  ٥َ َس٠َّ َٔک  َو َذٟ ٔي  َوَة ف ًِ اٟسَّ ََزِوَ٪ أَ٪َّ  ا ی ُو َا٧ َوک

َة ب٩ِٔ  َب َطِي َة َو ٌَ َربٔی َة ب٩ِٔ  َِب ت ٌُ ٔ َک ب ٠َِی ًَ ِض١ٕ َو َبٔي َج ٠َِیَک بٔأ ًَ ُض٥َّ  ا٠َّٟ یمَّ  َس َْة ث٥َُّ  اب َتَح َب٠َٔس ٣ُِش ِٟ َة ا َِب َؤٟیٔس ب٩ِٔ ًُت ِٟ ا َة َو ٌَ َربٔی



 

 

َبَة ب٩ِٔ أَبٔي  ِ٘ ٕٕ َوًُ َة ب٩ِٔ َخ٠َ و٢ُ َوأ٣َُیَّ َرُس سَّ  ًَ ٔذی٩َ  َّٟ ا ُِت  َرأَی ِس  َ٘ َٟ  ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َن ٔذی  َّٟ ا َو َٓ  ٢َ ا َٗ ِى  َٔ َیِح  ٥ِ٠َ َٓ  ٍَ ٔ اب اٟشَّ سَّ  ًَ ِیٕم َو ٌَ ٣ُ

رٕ  ٠ٔیٔب بَِس َٗ ٠ٔیٔب  َ٘ ِٟ ا ٔي  َي ف ع ََصِ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  اهَّللٔ 

) ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع( ےن رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبعاؿ، اوبدبعاؿ، ہبعش، اوبااحسؼ، رمعف  ن ومیم ؿ، دبعاہلل 

ہبعک ےک آربی امنز ڑپھ رےہ ےھت افر اوبلہج افر اس ےک دنچ دفتس ےھٹیب وہےئ ےھت، اؿ ںیم  ے اکی ےن دفےر   ے اہک ہک مت 

تشپ رپ،  ب فہ دجسہ ںیم اجںیئ، رھک د ، سپ بس ںیم  ے وکیئ صخش الفں ہلیبق یک افینٹن یک افرھجی ےل آےئ افر اس وک دمحم یک 

  ے زایدہ دبتخب ةقع ااھٹ، افر فہ ےل آای افر داتھکی رتا،  ب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ ںیم ےئگ، وفرا یہ اس ےن اس وک آپ یلص

 ھچک ہن رک اتکس اھت، اکش ےری  رمہاہ ھچک اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفونں اشونں ےک درایمؿ ںیم رھک دای، ںیم ہی احؽ دھکی رتا اھت، رگم

ولگ وہےت )وت ںیم ویکں ہی احتل داتھکی( دبعاہلل ےتہک ںیہ، رھپ فہ ولگ ےنسنہ ےگل افر اکی دفےر  رپ )امر  یسنہ ےک( رگےن ےگل 

ںیئ افر اوہنں ےن ا ے آپ یک ھٹیپ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ ںیم ےھت، اانپ ےر ہن ااھٹ ےتکس ےھت، اہیں کت ہک افہمط آ

پ ےن  ے اکنھپ، بت آپ ےن اانپ ےر ااھٹای افر اہک ہک ای اہلل آرشی یک الہتک ینیقی رفام د ، نیت رمہبت رفامای، ہی اؿ رپ اشؼ وہا ویکہکن آ

)رہ اکی ےک( انؾ ےئل ہک ا   اںیہن دب داع دی، دبعاہلل ےتہک ںیہ فہ اجےتن ےھت ہک اس رہش )ہکم( ںیم داع وبقؽ وہیت ےہ، رھپ آپ ےن

 رفام، اہلل اوبلہج یک الہتک ینیقی رفام افر ہبتع  ن رہعیب افر ہبیش  ن رہعیب افر فدیل  ن ہبتع افر اہیم افر ةقع  ن ایب طیعم یک الہتک ینیقی

، ںیم ےن اؿ ولوگں )یک الوشں( افر اسوتںی وک انگای، رگم اس اک انؾ ےھجم اید ںیہن رتا، اس ذات یک  مس سج ےک تا ھ ںیم ےریی اجؿ ےہ

 وک، نج اک انؾ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایل اھت، ونکںی ںیم )دبر ےک ونکںی ںیم( رگا وہا داھکی۔

 (دبعاؿ، اوبدبعاؿ، ہعش، اوبااحسؼ، رمعف  ن ومیم ؿ، دبعاہلل ) ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ڑپک  ںیم وھتک افر رٹنی فریغہ ےک ےنیل اک ایبؿ افر رعفہ ےن وسمر افر رمفاؿ  ے رفاتی

 فوض اک ایبؿ :   ابب

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دح ہیب ےک زامےن ںیم ےلکن رھپ ڑپک  ںیم وھتک افر رٹنی فریغہ ےک ےنیل اک ایبؿ افر رعفہ ےن وسمر افر رمفاؿ  ے رفاتی ایک ہک روس

  ا ے اےنپ رہچہ افر دبؿ رپ  ل ایلاوہنں ےن وپری دحثی ذرک رکےن ےک دعب اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ینتج رمہبت وھتاک فہ یسک صخش ےک تا ھ ںیم ڑپا افر اس ےن



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      238    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧  ، ، ح٤یس ٔیا ٪ ، س ٕ  ٣ح٤س ب٩ یوس

َػ  ٔيی   ا٨َّٟ  َٚ َ ٢َ بَز ا َٗ ٕٔک  اٟ ٩ِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ًَ ٤َُِیٕس  ٩ِ ح ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ُس یُو ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٔي َحسَّ ٥َ ف ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ل

 ٔ ٔط َِوب َس  ث ا٢َ  َٗ ٤َُِیْس  َىٔی ح ث وَب َحسَّ ٌَی ب٩ُِ أَی  َیِح َا  بََر٧ ا٢َ أَِخ َٗ َی٥َ  زِ َبٔي ٣َ اب٩ُِ أ ُط  َٟ َوَّ ٔ ك اهَّلل ِبس  ًَ ُو  ٢َ أَب ا َّي َٗ َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ا  ََنّش ُت أ ٌِ ٔ ٤

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رمہبت اےنپ ڑپک   دمحم  ن ویفس،  نایؿ، دیمح، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک

 ںیم وھتاک، اوبدبعاہلل ےتہک ںیہ ہک ا ن ایب رمص  ےن ییحی  ن اویب ےک فاہطس  ے اس دحثی وک وطلی رفاتی ایک ےہ۔

 دمحم  ن ویفس،  نای ؿ، دیمح، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

ذ ای یسک افر ہشن الےن فایل زیچ  ے فوض اجزئ ںیہن افر ب ن  یری افر اوب ااعلہیل

 

  

 

 ... ن

 فوض اک ایبؿ :   ابب

ذ ای یسک افر ہشن الےن فایل زیچ  ے فوض اجزئ ںیہن افر ب ن  یری افر اوب ااعلہیل ےن ا ے رکمفہ اھجمس

 

  

 

 ےہ، افر اطع ےن اہک ےہ ہک ےھجم اذیبافر دفدھ  ے فوض رک ےن  ے ممیت ن

 ااھچ ولعمؾ وہات ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      239    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا ہ، حرضت  ابوس٤٠ ی،  ہز ، ز ، سٔیا٪ اهَّلل  ًبس  ًلي ب٩ 

ِبسٔ  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث َّي اهَّللُ َحسَّ َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ َة  َس٤َ٠َ ٔي  َب ٩ِ أ ًَ ٔی   ز اٟز صِ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ طٔ اهَّللٔ  ٠َِی ًَ  

ا٦ْ  َو َِحَ ُض َٓ ََکَ  إب أَِس ک١ُ  َْشَ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ  َو



 

 

ٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکیت ںیہ ہک آپ  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، زرہی، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعت

 ےن رفامای ےنیپ یک وج زیچ ہشن الےئ فہ رحاؾ ےہ۔

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، زرہی، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...وعرت اک اےنپ فادل ےک رہچہ  ے وخؿ وک دوھےن اک ایبؿ افر اوب ااعل ہیل ےن اےنپ وٹیبں

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ر ےھتوعرت اک اےنپ فادل ےک رہچہ  ے وخؿ وک دوھےن اک ایبؿ افر اوب ااعل ہیل ےن اےنپ وٹیبں  ے اہک ہک ےری  ریپ رپ امشل رکدف ویکہکن فہ ںورا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      240    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ی  ًس ہ سہ١ ب٩ سٌس سا ٛ ایت ےہ  رو ابوحاز٦ سے   ، ي٨ہ ي ٔیا٪ ب٩ ً ، س  ٣ح٤س

 ٔ از ٔي َح ٩ِ أَب ًَ َة  ٨َ اُ٪ ب٩ُِ ًَُيِي َی ِٔ ُس َا  بََر٧ ا٢َ أَِخ َٗ  ٕ ًَل٦ َس اب٩َِ  ىٔی  ٌِ ْس َي َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث طُ َحسَّ َٟ َ َسأ یَّ َو أًٔس اٟشَّ ٕس  ٌِ ِض١َ ب٩َِ َس ٍَ َس ٔ ٤ ٕ َس ٦

ا٢َ ٣َ  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ زُِح  َٔی ُج زُوو ٕئ  َطِی َیِّ  ُط أََحْس بٔأ ٨َ ىٔی َوبَِي ا بَِی اُض َو٣َ َّ٨ َاَ٪ اٟ ک ِّی  ى ٣ٔ ٔ ٥ُ٠َ بٔط ًِ َ َقَٔي أََحْس أ ا ب

 ٔ ٔ ٓٔیط ط ِٔس َُٔر ُئ ب َیحٔی ٔيٌّ  ل زِحُطُ ًَ ٔ ُج ٔشَی بٔط ُح َٓ  َٚ أُِِحٔ َٓ یْر  أُخَٔذ َحٔؼ َٓ  ٦َ اٟسَّ ضٔطٔ  ٩ِ َوِج ًَ ٔش١ُ  ِِ َت ٤َُة  اكٔ َٓ اْئ َو ٣َ 

دمحم،  نایؿ  ن ہنییع، اوباحزؾ  ے رفاتی ےہ ہک لہس  ن دعس اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ولوگں ےن وپاھچ اھت )افر ںیم یھب فتاں 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زمخ اک العج ایک ایگ؟ وت فہ وبےل ہک اس اک اج ےنن فاےل ھجم  ے زایدہ  وموجد نس رتا اھت( ہک سک زیچ  ے یبن

)اب( وکیئ ابیق ںیہن رتا، رضحت  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اینپ ڈاھؽ ںیم اپین ےل آےت ےھت افر افہمط آپ ےک رہچ   ے وخؿ 

  زمخ ںیم رھب دی یئگ۔دوھیت ںیھت، رھپ اکی اٹچیئ ےل رک الجیئ یئگ افر آپ ےک

 دمحم،  نایؿ  ن ہنییع، اوباحزؾ  ے رفاتی ےہ ہک لہس  ن دعس اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 ...ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فسوسماک رکےن اک ایبؿ افر ا ن سابس ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ ا

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وسماک رکےن اک ایبؿ افر ا ن سابس ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس رات سگاری وت آپ ےن وسماک ایک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      241    حس

، ح٤از  :  راوی ا٤ٌ٨ٟا٪ ہابو  ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٟس  ا اپ٨ے و  ، زہ ابوبز  ، ُیًل٪ ب٩ جزیز  ،  ب٩ زیس

 ٔ ٩ِ أَب ًَ ُزَِزَة  َبٔي ب ٩ِ أ ًَ  ٕ ز ٔی ًَلَ٪ ب٩ِٔ َجز ٩ِ َُِی ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ ا َح ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أ٪  ٤َ ٌِ ا٨ٟ  ُو  ا أَب ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیَّ َػل ا٨َّٟ ٢َ أََتِیُت  ا َٗ  ٔ ط ی

َوجَ  َٓ  ٥َ َس٠َّ َُ َو َضوَّ یََت َّط  ٧َ أ َٛ  ٔ ط ٔي ٓٔی َُ ف ا َو اٟشِّ َِ َو ُ َِ أ ُ ٢ُ أ و ُ٘ ٔ َي َٕ بَٔیٔسظ ا ََن  بٔٔشَو  ِستُطُ َيِش

اوب اامعنلؿ، امحد  ن زدی، الیغؿ  ن رجری، اوبربدہ، اےنپ فادل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اہک ہک ںیم یبن 

ای وت آپ وک داھکی ہک وسماک آپ ےک دتس ابمرک ںیم ےہ افر ہنم ںیم )اس رطح( وسماک رفام یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آ

 رےہ ںیہ ہک اع اع یک آفاز یتلکن ےہ، ےسیج )وکیئ( ےق رکات ےہ۔

 اوب اامعنلؿ، امحد  ن زدی، الیغؿ  ن رجری، اوبربدہ، اےنپ فادل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وسماک رکےن اک ایبؿ افر ا ن سابس ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس رات سگاری وت آپ ےن وسماک ایک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      242    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ٔ ، حذي ئ١ ا ابوو  ، ر ؼو ٨٣  ، ہ، جزیز يب بي ط ا ث٤ا٪ ب٩  ً 



 

 

َا ا٢َ ک َٗ َة  َٔ ٩ِ حَُذِي ًَ ائ١ٕٔ  َبٔي َو ٩ِ أ ًَ وٕر  ٩ِ ٨ِ٣َُؼ ًَ ٔیْز  ز ث٨ََا َج ا٢َ َحسَّ َٗ َة  َطِيَب َبٔي  اُ٪ ب٩ُِ أ ٨ََا ًُِث٤َ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٪َ

 ٔ ٥َ إ َس٠َّ َٔ َو ا َو ٔاٟشِّ اُظ ب َٓ وُؾ  ِی١ٔ َيُظ ا٠َّٟ ا٦َ ٩ِ٣ٔ  َٗ ا   َذ

اےنپ  امثعؿ  ن ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اوبفالئ، ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک  ب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک اےتھٹ وت

 ہنم وک وسماک  ے اصػ رکےت ےھت۔

 فالئ، ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنعامثعؿ  ن ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اوب :  رافی

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

  

 ...اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ وج اب فوض )وہ رک( رات وک وسےئ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ وج اب فوض )وہ رک( رات وک وسےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      243    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًازب  ء ب٩  ا ، بز سہ ًبی ر، سٌس ب٩  ؼو ٨٣  ، ٔیا ٪ ، س اهَّلل  ، ًبس ٣٘ات١  ٣ح٤س ب٩ 

 ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٧َا  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبُس  ًَ بََر٧َا  ا٢َ أَِخ َٗ ات١ٕٔ  َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٔئ ب٩ِٔ َحسَّ ا بََر ِٟ ا  ٩ِ ًَ سٔ ب٩ِٔ ًُبَِیَسَة  ٌِ َس  ٩ِ ًَ ٕر  ٨ُِؼو ٣َ

 ٔ ًَلة ََک ٠ٟٔؼَّ وئ ُؿ ِ ُو أ ؿَّ َتَو َٓ َک  ٌَ َح ـِ َت ٣َ ا أََتِی ٥َ إَٔذ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ ازٕٔب  ًَ ٩ٔ٤َِ ِْلَی َک ا ِّ٘ لَي ٔط ًَ  ٍِ ٔ َلح ِؿ ث٥َُّ ا

َِس٤٠َِ  ُض٥َّ أ ا٠َّٟ  ١ِ ُٗ َ َوَِل ث٥َُّ  ِیَک َِل ٠ِ٣ََحأ َٟ ٔ َِبّة إ َرص َِبّة َو ِیَک َرُ َٟ ٔ ِضزٔی إ َحأُِت َه ِٟ َ َک َوأ ِی َٟ ٔ ِؿُت أ٣َِزٔی إ وَّ َٓ ِیَک َو َٟ ٔ ا ُت َوِجَٔي إ ٨َِح ٣َ 

تَّ ٣ٔ  إِٔ٪ ٣ُ َٓ َت  َس٠ِ َِر ی أ ٔذ َّٟ ا َک  ٨َٔبٔیِّ َت َوب ِٟ َ ِز ٧َ ی أ ٔذ َّٟ ا ابَٔک  َت ٜٔ ٔ ُت ب آ٨ِ٣َ ُض٥َّ  ا٠َّٟ ِیَک  َٟ ٔ َک إِٔلَّ إ ٨ِ ٣ٔ ٔ ة ِْطَ ٔٔ ِٟ ا َي  ل ًَ َِت  أ٧َ َٓ َٔک  ِی٠َت َٟ  ٩ِ

 َ ا ب َّ٤ ٠َ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ َي  ل ًَ ا  ِزتَُض زَّ ََفَ  ٢َ ا َٗ  ٔ ٔط ٥ُ ب ک٠ََّ آْٔخَ ٣َا َتَت ُض٩َّ  ٠ِ ٌَ اِج ٔذی َو َّٟ ا َٔک  اب َت ٜٔ ٔ ٨ُِت ب آ٣َ ُض٥َّ  ا٠َّٟ ُت  ِِ ٠َ

 َ ٧ ا٢َ َِل َو َٗ َٔک  وٟ ُس َر ُت َو ٠ِ ُٗ َت  ِٟ َ ِز ٧َ َس٠َِت أ َِر ی أ ٔذ َّٟ ا َک   بٔیِّ

دمحم  ن اقم ل، دبعاہلل ،  نایؿ، وصنمر، دعس  ن دیبعہ، رباء  ن اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

ف اس ےک دعب وہک فملس ےن ھجم  ے رفامای ہک  ب مت اینپ وخاب اگہ ںیم آؤ وت امنز یک رطح فوض رکف، رھپ اےنپ داینہ اجبن رپ ٹیل اج

)رتہمج( ا  اہلل! ںیم ےن ھجت  ے ادیمفار افر اخفئ وہ رک اانپ ہنم ریتی رطػ اکھج دای افر )اانپ( رہ اکؾ ریت  درپد رک دای افر ںیم 

ںیہن ےن ےھجت اانپ تشپ ف انپہ انبایل افر ںیم نیقی راتھک وہں ہک ھجت  ے )ینعی ریت  بضغ  ے( وسا ریت  اپس ےک وکیئ انپہ یک ہگج 

ےہ۔ ا  اہلل ںیم اس اتکب رپ اامیؿ الای وج وت ےن انزؽ رفامیئ ےہ افر ریت  اس یبن رپ )یھب( ےسج وت ےن )دہاتی قلخ ےک ےئل( 

 یلص اجیھب ےہ سپ ارگ وت ایس رات ںیم رما وت اامیؿ رپ رم  اگ افر اس داع وک اانپ آرخی الکؾ انب، رباء ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اؿ املکت وک یبن

 ہیلع فملس ےک اسےنم درہاای وت  ب ںیم ﴿ا تن باتککب اذلی ازنتل﴾ رپ اچنہپ وت ںیم ےن اہک فروسکل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اہلل

   اذلی ارتلس ہہک۔

 

 
 رفامای ںیہن ہکلب فب

 دمحم  ن اقم ل، دبعاہلل ،  نای ؿ، وصنمر، دعس  ن دیبعہ، رباء  ن اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 لسغ ےک ابر  ایبؿ : ابب

 ...لسغ  ے لبق فوض رکےن اک ایبؿ

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 لسغ  ے لبق فوض رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      244    حس

٨ًہا :  اویر لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ہ  ئظ ًا رضت  ین ح ٨٣ ٤ٟو ا٦ ا  ، ظا٦، رعوہ ہ ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

دٔ  َة َزِو ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ یُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  

َس٠َّ  ٔ ث٥َُّ َو ِط ی َش١َ یََس َِ َٓ  َ َٔة بََسأ اب ٨َ َح ِٟ ا َِتَش١َ ٩ِ٣ٔ  اُ ا  َٔذ َاَ٪ إ ک  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٔ ث٥َُّ ٥َ أَ٪َّ  ًَلة ُ ٠ٟٔؼَّ أ ؿَّ َو ا یََت ٤َ َٛ  ُ أ ؿَّ َو یََت

ٔ ث٥َُّ َيُؼب   زٔظ ٌَ َط و٢َ  َٔضا أُُػ ١ُ ب ُیَد٠ِّ َٓ أئ  ٤َ ِٟ ا طُ فٔي  ٌَ ٔ اب لَي یُِسخ١ُٔ أََػ ًَ اَئ  ٤َ ِٟ ا یُف  ٔٔ ٔ ث٥َُّ ُي یِط ٖٕ بَٔیَس ًََلَث ُُغَ ٔ ث ِٔسط َرأ َي  ل ًَ



 

 

 ٔ ط ک٠ُِّ  ٔ ظ  ٔج٠ِٔس

 ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن رکص  یلص اہلل ےدبعاہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ، رعفہ، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

فونں تا ھ دوھےت، رھپ فوض رکےت، سج رطح ہک امنز ےک ےئل فوض رفامےت ہیلع فآہل فملس  ب انجتب اک لسغ رفامےت وت رشفع ںیم د

ےھت، رھپ اینپ اویلگنں وک اپین ںیم ڈاےتل افر اس  ے ابولں یک ڑج ںیم الخؽ رکےت، رھپ اےنپ ےر رپ دفونں تاوھتں  ے نیت ولچ ڈاےتل، 

 رھپ اےنپ اسر  مسج )ابمرک( رپ اپین اہبےت۔

 کل، اشہؾ، رعفہ، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدبع اہلل  ن ویفس، ام :  رافی

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

  

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 لسغ  ے لبق فوض رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      245    حس

ین  :  راوی ٨٣ ٤ٟو ہ، ا٦ ا ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  رضت  ب، ح ، ْکی ٟحٌس ا بي  ٥ٟ ب٩ ا ع، سا ٤ً ا  ، ٔیا٪ ، س ٣ح٤س ب٩ یوسٕ

٨ًہا تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ہ  ٣ی٤و٧ رضت   ح

 ٌِ َح ِٟ ا َبٔي  ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أ ٩ِ َس ًَ ٔع  ٤َ ًِ َ اِْل  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  َٕ ُوُس ُس ب٩ُِ ی َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِٕب  ی ٩ِ ُْکَ ًَ ٔس 

َس  ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َر  َ أ َوؿَّ ِت َت َٟ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ ََة َزِؤد  و٧ ٤ُ رِٔج٠َِیطٔ ٣َِی ٔ َُیَِر  ًَلة َُط ٠ٟٔؼَّ وئ ُؿ ٥َ ُو َّ٠

 َ اِْل ابَطُ ٩ِ٣ٔ  ََػ ا أ َجطُ َو٣َ ََفِ ََُش١َ  َةٔ َو اب َح٨َ ِٟ ا ُُط ٩ِ٣ٔ  ٔ ُُِش٠ ظ ٤َا صَٔذ ُض َش٠َ َِ َٓ  ٔ ط رِٔج٠َِی ي  ٧َهَّ اَئ ث٥َُّ  ٤َ ِٟ ا  ٔ ٠َِیط ًَ اَق  َٓ َ  َذی ث٥َُّ أ

دمحم  ن ویفس،  نایؿ، اشمع، اسمل  ن ایب ادعجل، رکبی، رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن ریض 

ںیہ اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ےک فوض یک رطح فوض ایک، رگم  اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت

 اےنپ دفونں اپؤں ںیہن دوھےئ افر اینپ رشاگمہ وک افر اس اجنتس وک وج گل یئگ یھت، دوھای، رھپ اس رپ اپین اہبای، رھپ دفونں اپؤں وک اٹہ



 

 

 اھت۔رک اؿ وک دوھای، ہی آپ اک لسغ انجتب 

دمحم  ن ویفس،  نایؿ، اشمع، اسمل  ن ایب ادعجل، رکبی، رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع

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

  

 ... ھ لسغ رکےن اک ایبؿرمد اک اینپ ویبی ےک اس

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 رمد اک اینپ ویبی ےک اس ھ لسغ رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      246    حس

ا :  راوی ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ، رعوہ ہزی ب، ز ذئ بي  ا اب٩   ، ایاض بي  ا ز٦ ب٩   آ

َز٦ُ ب٩ُِ  آ ا  ٨ََ ث َ َحسَّ َِتٔش١ُ أ ُت أَُ ٨ِ ُٛ ِت  َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ذٔئِٕب  ٔي  َب اب٩ُِ أ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َإض  ٔي إٔی ٔيی  أَب ا٨َّٟ ٧َا َو

 ُٚ ََفَ ِٟ ا ُط  َٟ  ٢ُ ا َ٘ ٕح يُ َس َٗ احٕٔس ٩ِ٣ٔ  ٕئ َو َا ٥َ ٩ِ٣ٔ إ٧ٔ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

ذبئ، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ںیم افر  آدؾ  ن ایب اایس، ا ن ایب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اکی یہ ربنت )دقح(  ے، سج وک رفؼ اہک اجات اھت، لسغ رکےت ےھت۔

  اعتٰیل اہنعآدؾ  ن ایب اایس، ا ن ایب ذبئ، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل :  رافی

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

  

 ...اصع فریغہ  ے لسغ رکؿ اک ایبےن۔



 

 

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 اصع فریغہ  ے لسغ رکؿ اک ایبےن۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      247    حس

ہ، ابوبَک ب٩ حٔؽ :  راوی ٟؼ٤س، طٌب  ًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، ًبسا

 َ ُو ب َىٔی أَب ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ُة  َب ٌِ ُط َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٤َٔس  اٟؼَّ ِبُس  ًَ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕس  َّ٤ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ُت أَبَا َحسَّ ٌِ ٔ ٤ َس  ٢َ ا َٗ ٕؽ  ِٔ َِکٔ ب٩ُِ َح

 َ ٧ََا َوأ ُت أ َزَخ٠ِ  ٢ُ و ُ٘ َة َي ٤َ َائٕ َس٠َ ٧ٔ ِت بٔإ ًَ َس َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٩ِ ُُِش١ٔ  ًَ وَصا  ا أَُخ َض َٟ َ َشأ َٓ َة  ائَٔظ ًَ َي  ل ًَ َة  ائَٔظ ًَ و   ُخ

 ٢َ ا َٗ اهَّللٔ  ِبس  ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ اْب  ا حَٔح ٨ََض ا َوبَِي ٨َ ا َوبَِي٨َ ِٔسَض َرأ َي  ل ًَ ِت  َؿ ا َٓ َ ِت َوأ َِتَش٠َ اُ َٓ  َٕ ا ا ٩ِ٣ٔ َػ ٔ ٧َِحّو ز زْ َی َِض یُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ َوب

 َٕ ا َػ ِسرٔ  َٗ َة  َب ٌِ ُط  ٩ِ ًَ ی   ُحسِّ ِٟ ا  َو

دبعاہلل  ن دمحم، دبعادمصل، ہبعش، اوبرکب  ن صفح ےن اہک ہک ںیم ےن اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ےتہک وہےئ انس ہک ںیم افر رضحت 

اہنع ےک اپس آےئ افر اؿ  ے اؿ ےک اھبیئ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اھبیئ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل 

 ہیلع فآہل فملس ےک لسغ ےک قلعتم وپاھچ، وت اوہنں ےن رقتةی اکی اصع اپین وگنماای، رھپ اوہنں ےن لسغ ایک افر اےنپ ےر رپ اپین اہبای

ےن اہک ہک سیدی  ن تارفؿ افر زہب افر دجی ےن ہبعش  اس احؽ ںیم ہک امہر  افر اؿ ےک درایمؿ رپدہ احلئ اھت، اوبدبعاہلل )اخبری(

  ے )وحن نم اصع یک ہگج( دقر اصع ایبؿ ایک ےہ۔

 دبع اہلل  ن دمحم، دبعادمصل، ہبعش، اوبرکب  ن صفح :  رافی

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

  

   ایبؿلسغ ےک ابر :   ابب

 اصع فریغہ  ے لسغ رکؿ اک ایبےن۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      248    حس



 

 

ہیر، ابي اسحاٚ، ابوجٌَف :  راوی ز٦، ز  ًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، یحٌی ب٩ آ

 َ٨َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َز٦َ  ٌَی ب٩ُِ آ یَِح ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕس  َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َاَ٪ َحسَّ ک َُّط  ٧َ ٕ أ ََف ٌِ ُو َج ا أَب ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  َٚ ا ٔي إِٔسَح َب ٩ِ أ ًَ یِْر  ا ُزَص

 ٢َ ا َ٘ َٓ  َْ ا یَک َػ ٔٔ َِٜ ا٢َ ی َ٘ َٓ ِش١ٔ  ُِ ِٟ ا  ٩ِ ًَ وُظ  َشأَُٟ َٓ ِو٦ْ  َٗ ٨َِٔسُظ  ُوُظ َوً ٔ صَُو َوأَب اهَّلل ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب ٨َِٔس َج ابْٔز ً ا٢َ َج َ٘ َٓ ىٔی  ی ٔٔ ِٜ َی ا  َرُج١ْ ٣َ  

ٔي َِٜف َاَ٪ ی َِوٕب  ک ٔي ث ا ف ٨َ ٨َِک ث٥َُّ أ٣ََّ یِْر ٣ٔ ّزا َوَخ ٌَ َط َک  ٨ِ َي ٣ٔ  ٩ِ٣َ صَُو أَِوف

 دبعاہلل  ن دمحم، ییحی  ن آدؾ، زریہ، ایب ااحسؼ، اوبرفعج رفامےت ںیہ ہک ںیم افر ےری  فادل، اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک

اؿ  ے لسغ یک ابتب وپاھچ ہک سک دقر اپین  ے ایک اجےئ؟ اوہنں  اپس ےھت افر اؿ ےک اپس ھچک ولگ )افر یھب( ےھت، اوہنں ےن

ےن اؿ  ے اہک ہک اکی اصع اپین ےھجت اکیف ےہ، اکی صخش وبال ہک ےھجم اکیف ںیہن ےہ، وت اجرب ےن اہک ہک )اصع اپین( اس صخش وک اکیف 

)رماد روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیہ( رھپ اجرب وہاجات اھت، سج ےک ابؽ ھجت  ے زایدہ ےھت افر وج )رہ ابت ںیم( ھجت  ے اےھچ ےھت 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رصػ اکی ڑپکا نہپ رک امہری اامتم یک۔

 دبع اہلل  ن دمحم، ییحی  ن آدؾ، زریہ، ایب ااحسؼ، اوبرفعج :  رافی

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

  

 ...اصع فریغہ  ے لسغ رکےن اک ایبؿ۔

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 اصع فریغہ  ے لسغ رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      249    حس

لٰي  :  راوی تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩   ، ، جابز ب٩ زیس ٤ًزو  ، ي٨ہ ي ً اب٩   ،  ابونٌی٥

 َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ن ُو  ا أَب ٨ََ ث ٠َ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٕض أَ٪َّ  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ یِٕس  ٔ ب٩ِٔ َز ٔز اب ٩ِ َج ًَ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ َة  ٨َ اب٩ُِ ًَُيِي ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ٥َ ا َس٠َّ ٔ َو ط ِی

 َ ٢ُ أ و ُ٘ َة َي ٨َ اب٩ُِ ًَُيِي َاَ٪  اهَّللٔ ک ِبس  ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ احٕٔس  ٕئ َو ٧َٔا ًَلٔ٪ ٩ِ٣ٔ إ َتٔش ِِ َا َي کَا٧ ٧ََة  و ٤ُ ٧ََة َو٣َِی ٤ُو ٩ِ ٣َِی ًَ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ا  ٔیّر خ



 

 

ِی٥ٕ  ٌَ ُ ن ُو  ی أَب َرَو ا  ُح ٣َ ٔحی اٟؼَّ  َو

ہن اوبمیعن، ا ن ہنییع، رمعف، اجرب  ن زدی، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر ومیم

رکےت ےھت، اامؾ اخبری ےن اہک ہک ا ن ہنییع اینپ اریخ رمع ںیم، نع ا ن سابس ریض ریض اہلل اہنع دفونں اکی یہ ربنت  ے لسغ رکایل 

 اہلل اعتٰیل ہنع، نع ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکےت ےھت، نکیل حیحص فہ ےہ وج اوبمیعن ےن رفاتی ایک۔

 اوبمیعن، ا ن ہنییع، رمعف، اجرب  ن زدی، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  

 ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن اےنپ ےر رپ نیت ابر اپین اہبای

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن اےنپ ےر رپ نیت ابر اپین اہبای

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      250    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٣ل٥ٌ  یر ب٩  ، جب ز ، س٠امی٪ ب٩ َص ٙ ابواسح  ، ر ہی ، ز  ابو نٌی٥

٢َ َحسَّ  ا َٗ  ٕ ز َُصَ ُ٪ ب٩ُِ  ُس٠َامِیَ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  َٚ ا ِٔسَح َبٔي إ ٩ِ أ ًَ یِْر  ا ُزَص ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ن ُو  ا أَب ٨ََ ث ٥ٕ َحسَّ ٌٔ ِل ُ ب٩ُِ ٣ُ یِر َب ا٢َ ث٩َٔ ُج َٗ  ٢َ ا َٗ

ک٠ِٔتَیِ   ٔ یِط َر بَٔیَس ا ًََلثّا َوأََط َرأِٔسی ث َي  ل ًَ أُٓٔیُف  َٓ َا  ا أ٧َ ٥َ أ٣ََّ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ٤َٔاَر  ض

آہل فملس ےن رفامای، اوب میعن، زریہ، اوب ااحسؼ ، امیلسؿ  ن رصد، ریبج  ن معطم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 ںیم وت اےنپ ےر رپ نیت رمہبت اپین اہبات وہں افر )ہی ہہک رک( اےنپ دفونں تاوھتں  ے ااشرہ ایک۔

 اوب میعن، زریہ، اوباقحس، امیلسؿ  ن رصد، ریبج  ن معطم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن اےنپ ےر رپ نیت ابر اپین اہبای

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      251    حس

لٰي  :  راوی تٌا اهَّلل  رضی  اهَّلل  ًبس ، جابز ب٩  ًلي ٣ح٤سب٩   ، اطس ر ٣دو٢ ب٩  ہ،  ، طٌب ر ٨ُس   ، ر ظا  ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ب

 َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ٔطٕس  َرا َو٢ٔ ب٩ِٔ  ٩ِ ٣ِٔد ًَ َبُة  ٌِ ُط ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ْر  ٨َُِس ا ُ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕر  ا ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٔز اب ٩ِ َج ًَ لٓٔيٕ  ًَ ٔس ب٩ِٔ 

ِٔس  َرأ َي  ل ًَ  ُ ْ ٥َ ُيَِفٔ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َاَ٪  ٢َ ک ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًََلثّاًَ ٔ ث  ط

 دمحم  ن اشبر، دنغ ر، ہبعش، وخمؽ  ن رادش، دمحم ن  یل، اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اہک ہک

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ ےر رپ نیت ابر اپین اہبےت ےھت۔

   یل، اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم  ن اشبر، دنغ ر، ہبعش، وخمؽ  ن رادش، دمحم ن :  رافی

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

  

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن اےنپ ےر رپ نیت ابر اپین اہبای

ثحس                               ج٠س او٢  :  ج٠س      252    ی

َف :  راوی  ابونٌی٥، ٤ٌ٣زب٩ یحٌی ب٩ س٥٠، ابوجٌ

 ُ ٔز اب ٔي َج ل ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ََفٕ  ٌِ َىٔی أَبُو َج ث ٕ َحسَّ ا٦ َس ٌَی ب٩ِٔ  یَِح ُ ب٩ُِ  ز ٤َ ٌِ ا ٣َ ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ن ُو  ا أَب ٨ََ ث َک  َحسَّ ِّ٤ ًَ اب٩ُِ  ٔي  ان ٔ َوأََت اهَّلل ِبٔس  ًَ ب٩ُِ 

َحَش٩ٔ ب٩ِٔ  ِٟ ٔا ُق ب زِّ ٌَ َس  ُي ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ُت ک ٠ِ ُ٘ َٓ َٔة  اب ٨َ َح ِٟ ا ِش١ُ ٩ِ٣ٔ  ُِ ِٟ ا  َٕ ِی َٛ  ٢َ ا َٗ ةٔ  یَّ ٔٔ ٨َ َح ِٟ ا ٔس ب٩ِٔ  َیأُِخُذ ٣َُح٤َّ  ٥َ َّ٠

َرجُ  يي  ٔن َحَش٩ُ إ ِٟ ا ٔي  ا٢َ ل َ٘ َٓ  ٔ ظ ٔ َجَشٔس ائٔز َس َي  ل ًَ یُف  ٔٔ ٔ ث٥َُّ ُي ِٔسط َرأ َي  ل ًَ ا  َض ـُ ی ٔٔ ٕٕٓ َوُي ُٛ َ ََة أ ًََلث ٔيی  ث َّ٨ اٟ َاَ٪  ٠ُِت ک ُ٘ َٓ  ٔ ز ٌَ
اٟظَّ  ُ ٔیر ث َٛ  ١ْ



 

 

ّزا ٌَ َک َط ٨ِ ثََر ٣ٔ ِٛ َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

اوبمیعن، رمعم ن ییحی  ن ملس، اوبرفعج ےتہک ںیہ ہک ھجم  ے اجرب ےن اہک ہک ےری  اپس اہمتر  اچچ ےک ےٹیب )ب ن  ن دمحم  ن ہیفنح( 

 ے لسغ سک رطح )ایک اجات( ؟ ںیم ےن اہک ہک یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فملس نیت ولچ ےتیل ےھت افر اس وک آےئ افر ھجم  ے اہک ہک انجتب 

اےنپ ےر رپ ڈاےتل ےھت رھپ اےنپ ابیق دبؿ رپ اہبےت ےھت، وت ھجم  ے ب ن ےن اہک ہک ںیم تہب ابولں فاال آدیم وہں )ےھجم اس دقر لیلق 

 رکص  یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ مت  ے زایدہ ےھتاپین اکیف ہن وہاگ( ںیم ےن اہک ہک یبن 

 اوبمیعن، رمعم ن ییحی  ن ملس، اوبرفعج :  رافی

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

  

 ...  ہکلسغ افر فوض ںیم رفتقی رک ےن اک ایبؿ، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے وقنمؽ ےہ

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 لسغ افر فوض ںیم رفتقی رک ےن اک ایبؿ، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے وقنمؽ ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ ریپفں وک کشخ وہاجےن ےک دعب دوھای

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      253    حس

اح :  راوی ، ًبساٟو سی ب٩ اس٤اًی١ اٟحٌس، ْک یب٣و ابي  ع، سا٥ٟ ب٩  ا٤ً  س، 

 ٩ِ ًَ ٔس  ٌِ َح ِٟ ا ٔي  َب ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أ ٩ِ َس ًَ ٔع  ٤َ ًِ َ ِْل ا  ٩ِ ًَ احٔسٔ  َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١َ  ِٔس٤َ ا ٣ُوَسی ب٩ُِ إ ٨ََ ث إض َحسَّ بَّ ًَ ٩ِ اب٩ِٔ  ًَ ِٕب  ی ُْکَ  

 َ٠ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ُت ٠ٟٔ ٌِ َؿ َُة َو و٧ ِت ٣َِی٤ُ َٟ ا َٗ ا٢َ  أٟطٔ َٗ ٔط٤َ َي  ل ًَ  َ ْ ََِفَ ّا ث٥َُّ أ ًََلث یِٔن أَِو ث َت زَّ ٣َ ٔ ِط یََسی َش١َ  َِ َٓ ِش١ٔ  ُِ اّئ ٠ِٟٔ ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ِیط

اَق  َٓ َ ٔ ث٥َُّ أ ِط ی َضطُ َویََس ََُش١َ َوِج َٙ َو ٨ََِظ ِست ا ٤ََف َو ـِ ِْلَِرٔق ث٥َُّ ٣َ ُظ بٔا یََس ُظ ث٥َُّ ٣ََشَح  ٔیَر َش١َ ٣ََذاٛ َِ ٔ ث٥َُّ تَ  َٓ لَي َجَشٔسظ ًَ ٢َ وَّ َح

 ٔ َس٣َِیط َٗ َش١َ  َِ َٓ  ٔ ٔط ٧ کَا ٩ِ٣ٔ ٣َ 

ومیس  ن اامسلیع، دبعاولادح، اشمع، اسمل  ن ایب ادعجل، رک بی )ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ( ا ن سابس ریض 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل اپین رھک دای  اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن یبن یلص



 

 

اتہک آپ لسغ رفامںیل، آپ ےن اےنپ دفونں تاوھتں رپ اپین ڈاال افر اؿ وک دف دف رمہبت ای نیت نیت رمہبت دوھای، رھپ آپ ےن یلک یک افر 

ای، اس ےک دعب اےنپ )ابیق( دبؿ رپ اپین انک ںیم اپین ڈاال، اس ےک دعب اےنپ ہنم افر دفونں تاوھتں وک دوھای، رھپ اےنپ ےر وک نیت ابر دوھ

 اہبای افر اینپ ہگج  ے ٹہ رک اےنپ دفونں ریپفں وک دوھای۔

 ومیس  ن اامسلیع، دبعاولادح، اشمع، اسمل  ن ایب ادعجل، رک بی :  رافی

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

  

 ...فتق الحب)وخوبش فریغہ اک ربنت( افر وخوبش  ے ادتب اء رکےن )اگلےن( اک ایبؿاہنےت 

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 اہنےت فتق الحب)وخوبش فریغہ اک ربنت( افر وخوبش  ے ادتب اء رکےن )اگلےن( اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      254    حس

٨ًہا٣ح٤س ب٩  :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا ، حرضت  ٗاس٥  ، ہ ، ح٨و٠ ًاػ٥ ابو  ، ثىی ٣ 

 َ ِت ک َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا  ٩ِ ًَ َو٠ََة  ٨ِ ٩ِ َح ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ُو  ٨ََا أَب ث ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ اَ٪ 

َِتَش١َ ٩ِ٣ٔ  اُ َٔذا  ٥َ إ َس٠َّ َ٘ َو َٓ َْسٔ  ِْلَِي ا ٩ٔ٤َِ ث٥َُّ  َی اِْل  ٔ ِٔسط َرأ  ِّٙ َ بٔٔظ َبَسأ َٓ  ٔ ط ِّٔ َٜ ٔ أََخَذ ب َٓ ٔحًَلٔب  ِٟ ا َو  ٧َِح ٕئ  ا بَٔظِی ًَ َز َٔة  اب ٨َ َح ِٟ ٤َٔا ا ٢َ بٔض ا

 ٔ ِٔسط َرأ ٔم  َي َوَس ل ًَ 

امای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم  ن ینثم، اوباعمص، ہلظنح، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی ےک ںیہ ہک اوہنں ےن رف

فملس  ب لسغ انجتب رکےت ےھت، وت الحب )اکی  مس یک وخوبش( فریغہ اگنمےت ےھت، افر ا ے اےنپ تاوھتں ںیم ےل رک ےلہپ ےر ےک 

دعب لیت داےنہ ہصح  ے ادتباء رکےت، رھپ ابںیئ اج بن ںیم اگلےت ےھت رھپ دفونں تا ھ اےنپ چیب ےر ےک رزگےت ےھت۔ )رماد لسغ ےک 

 فریغہ یک رطح وکیئ زیچ اامعتسؽ رکان ےہ( ۔

 دمحم  ن ینثم، اوباعمص، ہلظنح، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی



 

 

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

  

 ...اےنل اک ایبؿلسغ انجتب ںیم یلک رک ےن افر انک ںیم اپین ڈ

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 لسغ انجتب ںیم یلک رک ےن افر انک ںیم اپین ڈاےنل اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      255    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  رضت  ، ح ْکیب  ،٥ٟ ، سا ع ٤ً ا  ، ُیا ث ٔؽ ب٩  ، ح ُیاث ٔؽ ب٩   ٤ًزو ب٩ ح

ًَ َحسَّ  یِٕب  ٩ِ ُْکَ ًَ ا٥ْٟٔ  َىٔی َس ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٤َُع  ًِ َ ِْل ٨ََا ا ث ٔي َحسَّ ا أَب ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ إث  ٔؽ ب٩ِٔ َُٔی ِٔ زُو ب٩ُِ َح ٤َ ٨ََا ًُ ا٢َ ث َٗ إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ

أََِفَ  َٓ ٥َ ُُِشًّل  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ُت ٠ٟٔ َػبَِب ِت  َٟ ا َٗ ٧َُة  ٤ُو ٨َِا ٣َِی ثَت َجطُ َحسَّ ٤َا ث٥َُّ ََُش١َ ََفِ َش٠َُض َِ َٓ  ٔ رٔظ لَي َيَشا ًَ  ٔ ٨ٔط ٤ٔي َ بَٔی ْ

ُط  َض َٙ ث٥َُّ ََُش١َ َوِج ٨ََِظ ِست ٤ََف َوا ـِ ٤َ ا ث٥َُّ َت َض ََُش٠َ أب ث٥َُّ  َ َر ٔاٟ ا ب َض ٤ََشَح َٓ ِْلَِرَق  ا  ٔ ظ ٢َ بَٔیٔس ا َٗ ي ث٥َُّ  ٨َهَّ ٔ ث٥َُّ َت ط َرأِٔس َي  ل ًَ اَق  َٓ َ َوأ

ٔ ث٥َُّ  ط َس٣َِی َٗ َش١َ  َِ َٔضا َٓ ِف ب ُٔ ٨ِ َی  ٥ِ٠َ َٓ ی١ٕ  ٨ِٔسٔ ٤ٔ َٔي ب ُت  أ

رمعف  ن صفح  ن ایغث، صفح  ن ایغ ث، اشمع، اسمل، رکبی، رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ  ے 

دای، وت آپ ےن داےنہ رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل لسغ اک اپین رھک 

ں وک یٹم تا ھ  ے ابںیئ تا ھ رپ اپین اہبای، افر دفونں تاوھتں وک دوھای، رھپ اینپ رشاگمہ وک دوھای اس ےک دعب اےنپ تا ھ زنیم رپ رھک رک دفون

ٹہ ےئگ افر اےنپ ریپ دوھےئ  ے  ل رک دوھای افر یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال رھپ اےنپ ہنم وک دوھ رکےر رپ اپین اہبای، رھپ اس ہگج  ے 

 اس ےک دعب دبؿ وپےنھچن اک اکی ڑپکا آپ وک دای ایگ رگم آپ ےن اس  ے ںیہن وپاھچن۔

 رمعف  ن صفح  ن ایغث، صفح  ن ایغ ث، اشمع، اسمل، رکبی، رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ...یٹم  ے تا ھ رزگےن اک ایبؿ اتہک وخب اصػ وہ اجےئ

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 یٹم  ے تا ھ رزگےن اک ایبؿ اتہک وخب اصػ وہ اجےئ
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ی، سٔیا ٪،  :  راوی رضت ًبس اهَّلل ب٩ زبیر ح٤یس  ہ ح لٰي ٨ً تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  ، اب٩  ب ْکی  ، ٟحٌس ا بي  ا ٥ٟ ب٩  ، سا ٤ًع ا

٨ًہا لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ   ٣ی٤و٧

ا٥ٟٔٔ  َس  ٩ِ ًَ ٤َُع  ًِ َ ِْل ٨ََا ا ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َیاُ٪  ِٔ ُس ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ی   ٤َِیٔس ُح ِٟ ٔ ا َیِر ز ب اٟ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ًَ َحسَّ یِٕب  ُْکَ  ٩ِ ًَ سٔ  ٌِ َح ِٟ ا َبٔي  ٩ِ  ب٩ِٔ أ

جَ  ََفِ َش١َ  َِ َٓ َٔة  اب َح٨َ ِٟ ا َِتَش١َ ٩ِ٣ٔ  اُ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ََة أَ٪َّ  ٧ ٤ُو ٩ِ ٣َِی ًَ ٕض  ا بَّ ًَ ائَٔم اب٩ِٔ  َح ِٟ ا ا  َٔض َک ب َٟ َز ٔ ث٥َُّ  ظ ُط بَٔیٔس

 ٔ َ ٩ِ٣ٔ ُُِش٠ٔط ْ ََفَ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٔ ًَلة َُط ٠ٟٔؼَّ ُؿوئ َ ُو أ ؿَّ َضا ث٥َُّ َتَو ََُش٠َ ٔ ث٥َُّ  رِٔج٠َِیط  ََُش١َ 

دبعاہلل  ن زریب دیمح ی،  نایؿ، اشمع، اسمل  ن ایب ادعجل، رکبی، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

 ا ے  ے رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن لسغ انجتب رفامای وت بس  ے ےلہپ اینپ رشاگمہ وک اےنپ تا ھ  ے دوھای، رھپ

دویار ںیم رزگ رک دوھ ڈاال، اس ےک دعب فوض ایک سج رطح امنز ےک ےئل آپ فوض وہات اھت، رھپ  ب آپ اےنپ لسغ  ے افرغ وہےئ وت 

 اےنپ دفونں ریپ دوھےئ۔

ریض اہلل  دبع اہلل  ن زریب دیمح ی،  نای ؿ، اشمع، اسمل  ن ایب ادعجل، رکبی، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت ومیمہن :  رافی

 اعتٰیل اہنع

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

  

 ...ایک یبنج اانپ تا ھ ربنت ںیم دوھےن  ے ےلہپ ڈاؽ اتکس ےہ،  ب ہک اس ےک تا ھ رپ انجتب

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب



 

 

ےلہپ ڈاؽ اتکس ےہ،  ب ہک اس ےک تا ھ رپ انجتب ےک العفہ وکیئ اجنتس ہن وہ، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رباء  ن اعزب ریض  ایک یبنج اانپ تا ھ ربنت ںیم دوھےن  ے

س اپین ںیم وج لسغ انجتب  ے کپٹ  ہنع ےن ااہلل اعتٰیل ہنع ےن اانپ تا ھ ریغب دوھےئ اپین ںیم ڈاؽ دای، رھپ فوض ایک ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل

 )رک ربنت ںیم رگ( اجےئ، یسک زیچ وک گل اجےن ںیم ھچک رحج ایخؽ ںیہن ایک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      257    حس

ا :  راوی ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ٗاس٥  ، ا٠ٓح ب٩ ح٤یس  ، ش٤٠ہ ٣ اهَّلل ب٩   ًبس 

ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ا َحسَّ َا َو َِتٔش١ُ أ٧َ ُت أَُ ٨ِ ُٛ ِت  َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٤َُِیٕس  ُح ب٩ُِ ح ٠َ ِٓ َ َا أ بََر٧ َة أَِخ اهَّللُ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ٟ

 ٔ ٨َا ٓٔیط َیِٔسی ُٕ أ ٔ َت٠ احٕٔس َتِد ٕئ َو َا ٥َ ٩ِ٣ٔ إ٧ٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ، ںیم افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ربنت  ے دبعاہلل  ن ہملسم، احلف  ن دیمح، اقمس

 لسغ رکےت ےھت افر امہر  تا ھ ابر ابر اس ںیم ڑپےت ےھت

 دبع اہلل  ن ہملسم، احلف  ن دیمح، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

اعتٰیل ہنع افر رباء  ن اعزب ریض ایک یبنج اانپ تا ھ ربنت ںیم دوھےن  ے ےلہپ ڈاؽ اتکس ےہ،  ب ہک اس ےک تا ھ رپ انجتب ےک العفہ وکیئ اجنتس ہن وہ، ا ن رمع ریض اہلل 

 وج لسغ انجتب  ے کپٹ اانپ تا ھ ریغب دوھےئ اپین ںیم ڈاؽ دای، رھپ فوض ایک ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس اپین ںیم اہلل اعتٰیل ہنع ےن

 )رک ربنت ںیم رگ( اجےئ، یسک زیچ وک گل اجےن ںیم ھچک رحج ایخؽ ںیہن ایک
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٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ رضت ًا ، ح ، رعوہ ظا٦ ب٩ رعوہ ہ  ، ز ، ح٤ا ز شس ٣ 

َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  ُس َاَ٪ َر ِت ک َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ْز  ا َّ٤ ا َح ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٥َ إٔذَا َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ 

ِتَ  یََسظُ اُ َٔة ََُش١َ  اب َح٨َ ِٟ ا  َش١َ ٩ِ٣ٔ 



 

 

دسمد، امحد، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ، ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب انجتب اک 

 لسغ رفامےت ےھت وت اانپ تا ھ )ےلہپ( دوھ ےتیل ےھت۔

 ہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدسمد، امحد، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اع :  رافی

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

  

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رباء  ن اعزب ریض ایک یبنج اانپ تا ھ ربنت ںیم دوھےن  ے ےلہپ ڈاؽ اتکس ےہ،  ب ہک اس ےک تا ھ رپ انجتب ےک العفہ وکیئ اجنتس ہن وہ، ا ن رمع 

 ہنع ےن اس اپین ںیم وج لسغ انجتب  ے کپٹ اہلل اعتٰیل ہنع ےن اانپ تا ھ ریغب دوھےئ اپین ںیم ڈاؽ دای، رھپ فوض ایک ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل

 رحج ایخؽ ںیہن ایک )رک ربنت ںیم رگ( اجےئ، یسک زیچ وک گل اجےن ںیم ھچک
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٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا ، حرضت  ، رعوہ ٔؽ ابوبَک ب٩ ح ہ،  ، طٌب ٟیس ٟو ا  ابو 

َوةَ  ٩ِ رُعِ ًَ ٕؽ  ِٔ ٩ِ أَبٔي بََِکٔ ب٩ِٔ َح ًَ َبُة  ٌِ ُط ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ َؤٟیسٔ  ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث َّي  َحسَّ ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َا َو َِتٔش١ُ أ٧َ ٨ُِت أَُ ُٛ ِت  َٟ ا َٗ ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ

 ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ِح زَّ ِبسٔ اٟ ًَ  ٩ِ ًَ ابَٕة َو ٨َ احٕٔس ٩ِ٣ٔ َج َإئ َو ٥َ ٩ِ٣ٔ إ٧ٔ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َة ٣ِٔث٠َطُ اهَّللُ   ائَٔظ

ہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ہک ںیم افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ربنت اوب اولدیل، ہبعش، اوبرکب  ن صفح، رعفہ، رضحت اع

 ے لسغ انجتب رکےت ےھت، افر دبعارلنمح  ن اقمس ےن اےنپ فادل  ے اوہنں ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے ایس رطح 

 رفاتی ایک ےہ۔

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اوب اولدیل، ہبعش، اوبرکب  ن صفح، رعفہ، :  رافی

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

  

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب



 

 

 ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رباء  ن اعزب ریض ایک یبنج اانپ تا ھ ربنت ںیم دوھےن  ے ےلہپ ڈاؽ اتکس ےہ،  ب ہک اس ےک تا ھ رپ انجتب ےک العفہ وکیئ اجنتس ہن وہ، ا

 ہنع ےن اس اپین ںیم وج لسغ انجتب  ے کپٹ اہلل اعتٰیل ہنع ےن اانپ تا ھ ریغب دوھےئ اپین ںیم ڈاؽ دای، رھپ فوض ایک ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل

 ںیم ھچک رحج ایخؽ ںیہن ایک)رک ربنت ںیم رگ( اجےئ، یسک زیچ وک گل اجےن 
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٨ًہ :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ٟک  ٣ا ص ب٩  ا٧  ، ر ی اهَّلل ب٩ جب ًبس اهَّلل ب٩  ، ًبس ہ ، طٌب ٟیس ٟو ا  ابو

بِ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َؤٟیٔس  ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٔيی  َحسَّ َّ٨ اٟ َاَ٪  ٢ُ ک و ُ٘ ٕٔک َي اٟ ََص ب٩َِ ٣َ ُت أ٧َ ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ  ٕ بِر ٔ ب٩ِٔ َج اهَّلل ٔس 

ُب ب٩ُِ  َز ٣ُِش٥ْٔ٠ َوَوصِ ٕئ َواحٕٔس َزا ٧َٔا ًَلٔ٪ ٩ِ٣ٔ إ َتٔش ِِ ٔ َي ائٔط نَٔش ٤َزِأَةُ ٩ِ٣ٔ  ِٟ ا ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ابَةٔ َػل َح٨َ ِٟ ا َبَة ٩ِ٣ٔ  ٌِ ُط  ٩ِ ًَ  ٕ ز ٔی   َجز

دیل، ہبعش، دبعاہلل  ن دبعاہلل  ن ریبج، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یک اوباول

ازفاج ںیم  ے وکیئ زفہج دفونں  ل رک اکی ربنت  ے لسغ رکےت ےھت، ملسم افر فبہ  ن رجری ےن وباہطس ہبعش نم اانجلۃب اک  ظف 

 زایدہ ایبؿ ایک ےہ۔

 اوباولدیل، ہبعش، دبعاہلل  ن دبعاہلل  ن ریبج، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  افیر

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

  

 ...لسغ ںیم داںیئ تا ھ  ے ابںیئ تا ھ رپ اپین ڈاےنل اک ایبؿ

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 لسغ ںیم داںیئ تا ھ  ے ابںیئ تا ھ رپ اپین ڈاےنل اک ایبؿ
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بي اٟحٌس، ْکیب :  راوی ، سا٥ٟ ب٩ ا ہ سی ب٩ اس٤ٌی١، ابوًوا٧  ٣و

ا ا  ٨ََ ث ٧ََة َحسَّ َوا ًَ ُو  ا أَب ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١َ  ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ٨ََا ٣ُ ث إض َحسَّ بَّ ًَ اب٩ِٔ  َي  ِول ِٕب ٣َ ی ُْکَ  ٩ِ ًَ ٔس  ٌِ َح ِٟ ا ٔي  ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَب َس  ٩ِ ًَ ٤َُع  ًِ َ ِْل



 

 

 ُ ُ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ ُسو ُت َٟٔز ٌِ ِت َوَؿ َٟ ا َٗ رٔٔث  َحا ِٟ ا ٔت  ٨ِٔ ََة ب ٤ُو٧ ٩ِ ٣َِی ًَ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ لَي ًَ ًَ بَّ  َؼ َٓ ُُط  ََرِت ًّل َوَس ِش

َش٠َ  َِ َٓ  ٔ لَي طٔ یَٔسظ ًَ  ٔ ٔط ٤ٔي٨ َ بَٔی ْ أَٟثَة أ٦َِ َِل ث٥َُّ أََِفَ اٟثَّ ََذَْکَ  رٔی أ َِز ُ٪ َِل أ ُس٠َامِیَ ا٢َ  َٗ یِٔن  َت زَّ زَّّة أَِو ٣َ َک َضا ٣َ َٟ َز َجطُ ث٥َُّ  ََفِ َش١َ  َِ َٓ  ٔ أٟط ٤َ

یََس  َضطُ َو َٙ َوََُش١َ َوِج ٨ََِظ ِست ا ٤ََف َو ـِ ٤َ ٔٔم ث٥َُّ َت ائ َح ِٟ ٔا ِْلَِرٔق أَِو ب ُظ بٔا ي یََس هَّ ٔ ث٥َُّ َت٨َ لَي َجَشٔسظ ًَ بَّ  َِسطُ ث٥َُّ َػ َرأ ََُش١َ  ٔ َو یِط

ُزِٔزَصا ی  ٥ِ َٟ َذا َو َٜ ٔ َص ظ ا٢َ بَٔیٔس َ٘ َٓ ّة  َٗ ُتطُ ْٔخِ ِٟ اَو ٨َ َٓ  ٔ ط َس٣َِی َٗ َش١َ  َِ َٓ 

س ریض اہلل اعتٰیل ومیس  ن اامسلیع، اوبوعاہن، اسمل  ن ایب ادعجل، رکبی )ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ( ا ن ساب

ہنع، رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع تنب احرث یتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک لسغ ےک ےئل اپین راھک افر 

ی ابر آپ ےک ےئل رپدہ ڈاؽ دای، آپ ےن تا ھ رپ اپین اہبای افر ا ے اکی ابر دوھای، امیلسؿ )رافی دحثی( ےتہک ںیہ ےھجم اید ںیہن، رسیت

 رپ ای اک یھب ذرک ایک ای ںیہن، رھپ آپ ےن داےنہ تا ھ  ے اےنپ ابںیئ تا ھ رپ اپین ڈاال افر اینپ رشاگمہ وک دوھای، اس ےک دعب اانپ تا ھ زنیم

ای، رھپ )اس اقمؾ  ے( دویار رپ الم، رھپ یلک یک افر انک ںیم اپین ایل افر ہنم افر دفونں تاوھتں افر اانپ ےر دوھای، رھپ اےنپ دبؿ رپ اپین اہب

ٹہ ےئگ افر اےنپ دفونں ریپ دوھےئ، ںیم ےن آپ وک اکی ڑپکا دبؿ وپےنھچن ےک ےئل دای وت آپ ےن تا ھ  ے دبؿ اک اپین وچنڑ دای افر اس 

 وک ہن ایل۔

 ومیس  ن الیعمس، اوبوعاہن، اسمل  ن ایب ادعجل، رکبی :  رافی

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

  

 ...لسغ افر فوض ںیم رفتقی رکےن اک ایبؿ

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 لسغ افر فوض ںیم رفتقی رکےن اک ایبؿ
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اب :  راوی ا٤ًع، سا٥ٟ ب٩  اٟواحس،  ، ًبس اٟحٌس، ْکیب٣ح٤سب٩ ٣حبوب  ي 

ا َبٔي  ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أ َس  ٩ِ ًَ ٤َُع  ًِ َ ِْل ٨ََا ا ث ٢َ َحسَّ ا َٗ احٔسٔ  َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ُوٕب  ب ُس ب٩ُِ ٣َِح َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث اب٩ِٔ َحسَّ لَي  ِو یِٕب ٣َ ُْکَ  ٩ِ ًَ سٔ  ٌِ َح ِٟ



 

 

اهَّللٔ  ٢ٔ َٔزُسو ُت ٟ ٌِ َؿ َُة َو ٧ ٤ُو ِت ٣َِی َٟ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕض  ا بَّ ِطٔ  ًَ ی یََس َي  ل ًَ  َ ْ أََِفَ َٓ  ٔ ٔط َتٔش١ُ ب ِِ ّئ َي ا ٥َ ٣َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل

زَ  ٔیَرُظ ث٥َُّ  َش١َ ٣ََذاٛ َِ َٓ  ٔ ٔط اٟ ٤َ َي ٔط ل ًَ  ٔ ٔط ٨ ٤ٔي َ بَٔی ْ ّا ث٥َُّ أََِفَ ًََلث یِٔن أَِو ث َت زَّ یِٔن ٣َ َت زَّ ا ٣َ ٤َ ُض َش٠َ َِ ٤ََف َٓ ـِ َِرٔق ث٥َُّ ٣َ ٔاِْل ُظ ب یََس َک  َٟ

 ِ٨َ ِست ا ٔ َو ا٣ٔط َ٘ ي ٩ِ٣ٔ ٣َ ٨َهَّ ٔ ث٥َُّ َت ظ َي َجَشسٔ ل ًَ  َ ْ ََِفَ ًََلثّا ث٥َُّ أ ُط ث َِس َرأ ََُش١َ  ٔ َو ِط ی یََس َضطُ َو ََُش١َ َوِج َٙ ث٥َُّ  ٔ َظ ط َس٣َِی َٗ َش١َ  َِ َٓ 

ہک  دمحم ن وبحمب، دبعاولادح، اشمع، اسمل  ن ایب ادعجل، رکبی )ا ن سابس ےک آزاد رکدہ الغؾ( ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ

رضحت ومیمہن ےن رفامای ہک ںیم ےن یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل اپین رھک دای اتہک آپ اس  ے لسغ رفامفںی آپ ےن اےنپ 

ہنم افر دفونں تاوھتں رپ اپین ڈاال افر اؿ وک دف دف رمہبت ای نیت نیت رمہبت دوھای رھپ آپ ےن یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال اس ےک دعب اےنپ 

ونں تاوھتں وک دوھای رھپ اےنپ ےر وک نیت ابر دوھای اس ےک دعب اےنپ )ابیق( دبؿ رپ اپین اہبای افر اینپ ہگج  ے ٹہ رک اےنپ دفونں دف

 ریپفں وک دوھای۔

 دمحم ن وبحمب، دبعاولادح، اشمع، اسمل  ن ایب ادعجل، رکبی :  رافی

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

  

 ...  ب امجع رک ےل رھپ دفابرہ رکان اچےہ افر سج ےن اکی یہ لسغ ںیم اینپ امتؾ ویبویں ےک

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

  ب امجع رک ےل رھپ دفابرہ رکان اچےہ افر سج ےن اکی یہ لسغ ںیم اینپ امتؾ ویبویں ےک اپس دفرہ ایک
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اہی٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٨٣ترش :  راوی ہ، ابز بي ًسی، یحٌی ب٩ سٌیس، طٌب  ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ا

اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ َبَة  ٌِ ٩ِ ُط ًَ یٕس  ٌٔ ٌَی ب٩ُِ َس ٔسٓیٕ َویَِح ًَ اب٩ُِ أَبٔي  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث رٔشٔ  ب٩ِٔ ٣ُ َحسَّ ٨ِ٤َُت ِٟ ا سٔ ب٩ِٔ  َّ٤ َح

 ٔ اهَّلل و٢َ  ُب َرُس ٨ُِت أُكَیِّ ُٛ  ٩ٔ٤َ اٟزَِّح ِبٔس  ًَ ُ أَبَا  اهَّلل یَزَِح٥ُ  ِت  َٟ ا َ٘ َٓ َة  ائَٔظ ٌَ ٔ تُطُ ٟ َْکِ َذ ا٢َ  َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ُٖ ُلو َی َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  

ّبا ح كٔي ـَ ٨َِ ا ی ٣ّ بُٔح ٣ُرِِحٔ ٔ ث٥َُّ يُِؼ ٔط ائ نَٔش َي  ل ًَ 



 

 

  ن اشبر، ا ن ایب دعی، ییحی  ن دیعس، ہبعش، اربامیہ  ن دمحم  ن ا رشت اےنپ فادل ا رشت  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن رفامای ہک دمحم

ںیم ےن ہی ابت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے ایبؿ یک وت اوہنں ےن اہک ہک اہلل اوبدبعارلنمح رپ رک  رک ! ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل 

 فملس وک وخوبش اگل دای رکیت یھت افر آپ اینپ ویبویں ےک اپس اجےت ےھت، رھپ حبص وک ارحاؾ ابدنھ ےتیل ےھت، وخوبش یک کہ ہیلع فآہل

 )آپ ےک مسج  ے( یتلکن ریتہ یھت۔

 دمحم  ن اشبر، ا ن ایب دعی، ییحی  ن دیعس، ہبعش، اربامیہ  ن دمحم  ن ا رشت :  رافی

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

  

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

  ب امجع رک ےل رھپ دفابرہ رکان اچےہ افر سج ےن اکی یہ لسغ ںیم اینپ امتؾ ویبویں ےک اپس دفرہ ایک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      264    حس

ہ٣ح٤سب٩ بظ :  راوی ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ک  ٣اٟ ص ب٩  ا٧  ، ٗتازہ  ، ظا٦ ، ہ ظا٦ ہ ذ ب٩  ، ٣ٌا ر  ا

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ َزَة  َتا َٗ  ٩ِ ًَ َىٔی أَبٔي  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ا٦ ُ ب٩ُِ صَٔظ اذ ٌَ ٨ََا ٣ُ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕر  ا ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث َاَ٪ َحسَّ ک ا٢َ  َٗ ٕٔک  اٟ َُص ب٩ُِ ٣َ ا أ٧َ

 ٔ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ٠ِ  اٟ ُٗ ا٢َ  َٗ َة  رِشَ ًَ ٔ َوص٩َُّ إِٔحَسی  َضار َّ٨ ِی١ٔ َواٟ ا٠َّٟ  ٩ِ٣ٔ ٔ احَٔسة َو ِٟ ا ةٔ  ًَ ا اٟشَّ ٔ فٔي  ائٔط نَٔش لَي  ًَ یَُسوُر   ٥َ َس٠َّ ُت َو

اَزَة إٔ٪َّ  َت َٗ  ٩ِ ًَ یْس  ٌٔ َس ا٢َ  َٗ ٔیَن َو َة ثًََلث وَّ ُٗ ٔلَی  ًِ ُ َّطُ أ ٧َ ُث أ ََتَحسَّ ٧ ا  َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ طُ  ُ٘ ُٔلی ی َاَ٪  َٕص أََوک ٕ  ْٔل٧َ َوة ٍُ نِٔش تِٔش َُض٥ِ  ث ََنّشا َحسَّ  أ

ں ےک دمحم  ن اشبر، اعمذ  ن اشہؾ، اشہؾ، اتقدہ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ امتؾ ویبیب

ںیم ےن اسن  ے اہک ہک آپ اؿ بس  اپس اکی استع ےک ادنر رات افر دؿ ںیم دفرہ رک ےتیل ےھت افر فہ ایگرہ ںیھت، اتقدہ ےتہک ںیہ

یک اطتق رےتھک ےھت؟ فہ وبےل ہک تاں، ہکلب مہ اہک رکےت ےھت ہک آپ وک سیت رمدفں یک اطتق دی یئگ ےہ، دیعس ےن اتقدہ  ے لقن 

 ایک ےہ ہک اسن ےن اؿ  ے ون ویبایں ایبؿ ںیک۔

  اعتٰیل ہنعدمحم ن اشبر، اعمذ  ن اشہؾ، اشہؾ، اتقدہ، اسن  ن امکل ریض اہلل :  رافی

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



 

 

  

 ...ذمی ےک دوھےن افر اس ےک ببس  ے فوض اک ایبؿ

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 ذمی ےک دوھےن افر اس ےک ببس  ے فوض اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      265    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًلي  رضت  ، ح ٟزح٩٤ ا ًبس ابو  ، ین ؼ ابوح  ، ئسہ ا ، ز ٟیس ٟو ا  ابو

 ُٛ  ٢َ ا َٗ ٓٔيٕ  ل ًَ  ٩ِ ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ َبٔي  ٩ِ أ ًَ یٕن  َبٔي َحٔؼ ٩ِ أ ًَ ائَٔسةُ  ا َز ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َؤٟیٔس  ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث أ٣ََزُِت َحسَّ َٓ ّئ  ا َرُجًّل ٣َذَّ ُت  َرُجًّل ٨ِ

 ََ َْکَ أُِش١ِ َذ ِ َو أ ؿَّ ا٢َ َتَو َ٘ َٓ  ٢ََ َشأ َٓ  ٔ تٔط اب٨َِ َأ٪  ک ٥َ ٤َٟٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ  أَِ٪ َيِشأ٢ََ 

اوباولدیل، زادئہ، اوبنیصح، اوبدبعارلنمح، رضحت  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ےریی ینم زایدہ اخرج وہیت یھت، ںیم ےن 

 صخش دقماد  ے اہک ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس اک مکح وپےھچ افر ںیم وخد وپےتھچ وہےئ اس ےئل رشامات اھت ہک آپ یک اکی

 اصزبحادی ےری  اکنح ںیم ںیھت، اس صخش ےن وپاھچ وت آپ ےن رفامای ہک فوض رکول افر اےنپ وضع اخص وک دوھ ڈاول۔

 ، اوبدبعارلنمح، رضحت  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباولدیل، زادئہ، اوبنیصح :  رافی

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

  

 ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن وخوبش اگلیئ رھپ لسغ ایک افر وخوبش اک ارث ابیق رہ اجےئ

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

  ےن وخوبش اگلیئ رھپ لسغ ایک افر وخوبش اک ارث ابیق رہ اجےئاس صخش اک ایبؿ سج

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      266    حس



 

 

اہی٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٨٣ترش :  راوی ہ، ابز ا٤ٌ٨ٟا ٪، ابوًوا٧  ابو

َِزاصٔی٥َ  ٩ِ إٔب ًَ ََة  ا٧ َو ًَ ا أَبُو  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أ٪  ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ُو  ا أَب ٨ََ ث َضا  َحسَّ َٟ ُت  َْکِ َذ َٓ َة  ائَٔظ ًَ ُت  ِٟ َ َسأ  ٢َ ا َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ رٔشٔ  ٨َِت ٤ُ ِٟ ا ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ب٩ِٔ ٣َُح

َػ  ٢َ اهَّللٔ  ُسو َر ُت  ِب ٧ََا كَيَّ ُة أ ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ ا  ّب ُذ كٔي ـَ َِن ا أ ٣ّ بَٔح ٣ُرِِحٔ ُِػ ٔب  أَِ٪ أ ا أُح َز ٣َ ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٢َ ِو ٥َ ث٥َُّ َٗ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ل

 َ ٣ّاك َح ٣ُرِِحٔ َب ٔ ث٥َُّ أَِػ ٔط ائ نَٔش ٔي  َٖ ف  ا

اوباامعنل ؿ، اوبوعاہن، اربامیہ  ن دمحم  ن ا رشت اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے 

 ںیہن رکات ہک حبص وک ارحاؾ ابدنوھں، اس وپاھچ افر اؿ  ے ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ہی وقؽ یھب ایبؿ ایک ہک ںیم اس ابت وک دنسپ

احؽ ںیم ہک )ےریا دبؿ وخوبش  ے( کہ رتا وہ، وت اعہشئ وب ںیل ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وخوبش اگلیئ اس ےک 

 دعب آپ ےن اینپ ویبیبں ےک اپس دفرہ رفامای رھپ حبص وک ارحاؾ ابدنھ ایل۔

 وعاہن، اربامیہ  ن دمحم  ن ا رشتاوباامعنل ؿ، اوب :  رافی

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

  

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن وخوبش اگلیئ رھپ لسغ ایک افر وخوبش اک ارث ابیق رہ اجےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      267    حس

ا :  راوی ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ز، ح اسو ہی٥،  ا ابز  ، ٥ٜ ، ح ہ ، طٌب ایاض بي  ا ز٦ ب٩   آ

 ًَ  ٔ َِسَوز ِْل ٩ِ ا ًَ َِزاصٔی٥َ  ٩ِ إٔب ًَ  ٥َُٜ َح ِٟ ا ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ُط ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َإض  َبٔي إٔی َز٦ُ ب٩ُِ أ ٨ََا آ ث ِت َحسَّ َٟ ا َٗ ائَٔظَة  ًَ ٔلَي  ٩ِ  ُ إ ُِوز يي أ٧َ َن أ َٛ

 ٦ْ َُو ٣ُرِِحٔ ٥َ َوص َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل ا٨َّٟ  ٔٚ ٔب فٔي ٣ََِفٔ ی لِّ اٟ  َوبٔیٔؽ 

 آدؾ  ن ایب اایس، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی ےہ ہک فہ یتہک ںیہ ہک وگای ںیم یبن یلص اہلل

  یک امگن ںیم وخوبش یک کمچ )اب کت( دھکی ریہ وہں، اس احؽ ںیم ہک آپ رحمؾ ےھت۔ہیلع فآہل فملس



 

 

 آدؾ  ن ایب اایس، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ... الخؽ رکان اہیں کت ہک  ب ہی ھجمس ےل ہک فہ اھکؽ وک رت رک اکچ، رھپ اس رپ پابولں اک

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 ابولں اک الخؽ رکان اہیں کت ہک  ب ہی ھجمس ےل ہک فہ اھکؽ وک رت رک اکچ، رھپ اس رپ اپین اہب د 
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٨ًہا :  اویر لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ، رعوہ ظا٦ ب٩ رعوہ ، ہ اهَّلل  ًبس  ، ا٪  ًبس

ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  َا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ بََر٧ ا٢َ أَِخ َٗ اهَّللٔ  ِبُس  ًَ َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ اُ٪  ِبَس ًَ ا  ٨ََ ث َّي اهَّللُ َحسَّ َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َاَ٪ َر ِت ک َٟ

َس  ٔ َو ط ٠َِی ١ُ بٔیَ ًَ یَُد٠ِّ اَُِتَش١َ ث٥َُّ  ٔ ث٥َُّ  ًَلة وئَطُ ٠ٟٔؼَّ َ ُوُؿ أ ؿَّ ٔ َوَتَو ِط ی یََس ََُش١َ  َٔة  اب َح٨َ ِٟ ا َِتَش١َ ٩ِ٣ٔ  اُ َٔذا  ٥َ إ ا َه٩َّ ٠َّ َٔذ َّی إ ً ُظ َح َز ٌَ َط  ٔ ظ ٔس

ائَٔز جَ  ََُش١َ َس إت ث٥َُّ  زَّ ًََلَث ٣َ َئ ث ٤َا ِٟ ا  ٔ ٠َِیط ًَ اَق  َٓ َ َتطُ أ رَشَ ی َب َِرَو ِس أ َٗ َّطُ  ٧َ اهَّللٔ أ  ٢ُ ُسو َر َا َو َِتٔش١ُ أ٧َ ُت أَُ ٨ِ ُٛ ِت  َٟ ا َٗ ٔ َو َشٔسظ

ا ٌّ ٤ٔی ٨ِطُ َج ٣ٔ ُٖ ٔ ز ِِ َن احٕٔس  ٕئ َو َا ٥َ ٩ِ٣ٔ إ٧ٔ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

 لسغ دبعاؿ، دبعاہلل ، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب

انجتب رکےت وت اےنپ دفونں تا ھ دوھےت افر فوض رفامےت، سج رطح آپ اک فوض امنز ےک ےئل وہات اھت، رھپ لسغ رکےن ںیم اےنپ 

ؿ ابولں اک الخؽ رکےت ےھت،  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجمس ےتیل ہک اھکؽ وک رت رکدای، وت اس رپ نیت ابر اپین اہبےت، رھپ اےنپ دب

اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک ہک ںیم افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ربنت  ے اہنےت ےھت، دفونں اس  ے وک دوھےت، 

 ولچ رھب رھب رک ےتیل ےھت۔

 دبعاؿ، دبعاہلل ، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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



 

 

  

 ... اس صخش اک ایبؿ سج ےن احتل انجتب ںیم فوض ایک، رھپ اےنپ ابیق مسج وک دوھای افر فوض

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 ہ ںیہن دوھایاس صخش اک ایبؿ سج ےن احتل انجتب ںیم فوض ایک، رھپ اےنپ ابیق مسج وک دوھای افر فوض ےک اقمامت وک دفابر

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      269    حس

ْکیب :  راوی  ، ع، سا٥ٟ ٤ً ، ا سی ٣و سٰی، ٓـ١ ب٩  ًی ٕ ب٩   یوس

 ِ ی ُْکَ  ٩ِ ًَ ا٥ٕٟٔ  َس  ٩ِ ًَ ٤َُع  ًِ َ ِْل ا بََر٧َا  ٢َ أَِخ ا َٗ وَسی  ١ُ ب٩ُِ ٣ُ ـِ َٔ ِٟ ا َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ َسی  ُٕ ب٩ُِ ًٔی ُس یُو ٨ََا  ث ٩ِ ٕب َحسَّ ًَ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ  ِولَي  ٣َ

 َٔ ِٛ َ أ َٓ َٕة  اب ّا َٟٔح٨َ وئ ٥َ َوُؿ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس  ٍَ ِت َوَؿ َٟ ا َٗ ٧ََة  ٤ُو ٩ِ ٣َِی ًَ إض  بَّ ًَ یِٔن اب٩ِٔ  َت زَّ ٣َ ٔ ٔط ٤َاٟ لَي ٔط ًَ  ٔ ٨ٔط ٤ٔي َ بَٔی أ

ُظ بٔا یََس َب  ََضَ ُط ث٥َُّ  َج ََفِ ََُش١َ  ّا ث٥َُّ  ًََلث ُط أَِو ث َض َٙ َوََُش١َ َوِج ٨ََِظ ِست ٤ََف َوا ـِ ّا ث٥َُّ ٣َ ًََلث یِٔن أَِو ث َت زَّ ائٔٔم ٣َ َح ِٟ ِْلَِرٔق أَِو ا

أََتيِ  َٓ ِت  َٟ ا َٗ  ٔ رِٔج٠َِیط َش١َ  َِ َٓ ي  ٨َهَّ اَئ ث٥َُّ ََُش١َ َجَشَسُظ ث٥َُّ َت ٤َ ِٟ ا  ٔ ط ِٔس َرأ لَي  ًَ اَق  َٓ َ ٔ ث٥َُّ أ ِیط ًَ ا َٔر ذ ُزِٔزَصا َو ٥ِ٠َ ی َٓ ٕة  َٗ ١َ ُتطُ بْٔٔخِ ٌَ َح َٓ

 ٔ ُف بَٔیٔسظ ُٔ ٨ِ  َی

ویفس  ن ٰیسیع، لضف  ن ومیس، اشمع، اسمل، رکبی )ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ( ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل 

ےک لسغ  ہنع رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اانپ انجتب ےک ےئل اپین راھک ایگ آپ ےن اےنپ داےنہ تا ھ  ے ابںیئ تا ھ رپ دف رمہبت ای نیت رمہبت اپین ڈاال افر اینپ رشاگمہ وک دوھای، رھپ

 اےنپ )ابیق( دبؿ وک تا ھ زنیم ںیم ای دویرا ںیم دف رمہبت امرا، رھپ یلک یک افر انک ںیم اپین ڈال افر اےنپ دفونں تا ھ افر اینہکں دوھںیئ، رھپ

دوھای، رھپ )فتاں  ے( ٹہ ےئگ افر اےنپ دفونں ریپ دوھےئ، ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ رھپ ںیم آپ ےک اپس اکی ڑپکا ےل 

 یئگ آپ ےن ا ے ںیہن ایل افر اےنپ تا ھ  ے اپین وچنڑےت رےہ۔

 ویفس  ن ٰیسیع، لضف  ن ومیس، اشمع، اسمل، رکبی :  رافی

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

  



 

 

 ... ب دجسم ںیم اید آاجےئ ہک فہ یبنج ےہ، وتوفرا دجسم  ے لکن اجےئ افر ممیت ہن رک 

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

  ہن رک  ب دجسم ںیم اید آاجےئ ہک فہ یبنج ےہ، وتوفرا دجسم  ے لکن اجےئ افر ممیت
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ہ،  ابوس٤٠  ، ہزی ، ز ص ، یو٧ ٤ًز ث٤ا٪ ب٩  ً  ، ٣ح٤س اهَّلل ب٩   ًبس 

بَرَ  ٢َ أَِخ ا َٗ ٤ََز  اُ٪ ب٩ُِ ًُ ٤َ ا ًُِث ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ َِزَة  ی َبٔي صَُز ٩ِ أ ًَ ٤ََة  َس٠َ ٩ِ أَبٔي  ًَ ٔیِّ  ِز ز ص اٟ  ٩ِ ًَ ٧ُُص  یُو ٧َا 

 َ٠ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ َّي اهَّلل ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  ُس ٨َا َر ِي َٟ ٔ َد إ َْخَ َٓ ا٣ّا  ُٖ َٗٔی و ُٔ اٟؼ  ِت  َٟ ًَلةُ َوًُسِّ اٟؼَّ ٤َِت  ُْب أُٗٔی ٨ َّطُ ُج ٧َ َْکَ أ ُظ َذ ا٦َ فٔي ٣َُؼًلَّ َٗ ا  َّ٤

 َ٘ ابَ َٓ ُط َت ٌَ ٨َا ٣َ ِي َؼ٠َّ َٓ ََّر  ب َٜ َٓ ُْطُ  ِ٘ ُط َي ُِس ا َوَرأ ِي٨َ َٟ ٔ َد إ َِتَش١َ ث٥َُّ َْخَ اُ َٓ  ٍَ َرَج ٥َُِٜ ث٥َُّ  ٧ کَا ا ٣َ ٨َ َٟ ٩ِ ا٢َ  ًَ  ٕ ز ٤َ ٌِ ٩ِ ٣َ ًَ َي  ل ًِ َ ِْل ا ِبُس  ًَ ُط  ٌَ

ز صِزٔیِّ  اٟ  ٩ِ ًَ ٔي   ِْلَِوَزاع ا ُظ  َرَوا زٔیِّ َو ز صِ  اٟ

ویسن، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی رمہبت امنز اقمئ یک دبعاہلل  ن دمحم، امثعؿ  ن رمع، 

یئگ افر ںیفص )یھب( دیسیھ رکدی ںیئگ، اےنت ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہری رطػ رشتفی الےئ، وت  ب آپ اینپ 

د آای ہک فہ وت یبنج ںیہ، مہ  ے رفامای ہک مت اےنپ ہگج رپ روہ )افر آپ رشتفی امنز ڑپےنھ یک ہگج ڑھک  وہ ےئگ، )اںیہن( اس فتق ای

ےل ےئگ،( رھپ ) ب( آپ فاسپ آےئ وت آپ ےک ےر  ے اپین کپٹ رتا اھت، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریبکت )رحتہمی( یہک افر 

، اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ افر ایس وک افزایع ےن مہ بس ےن آپ ےک رمہاہ امنز ڑپیھ، دبعال یل ےن وباہطس رمعم، زرہی

 زرہی  ے رفاتی ایک ےہ۔

 دبع اہلل  ن دمحم، امثعؿ  ن رمع، ویسن، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...انجتب ےک )اپین وک( تاوھتں  ے اھجڑان ِلسغ



 

 

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 لسغ ِانجتب ےک )اپین وک( تاوھتں  ے اھجڑان
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رض :  راوی ٨ًہ ح لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  ب،  ْکی  ، ٟحٌس بي ا ا ٥ٟ ب٩  ع، سا ا٤ً ابوح٤زہ،   ، ا٪ لٰي ًبس تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ٣ی٤و٧ ت 

ا  ٨ًہ

 ِ ی ُْکَ  ٩ِ ًَ ٔس  ٌِ َح ِٟ ا َبٔي  ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أ َس  ٩ِ ًَ َع  ٤َ ًِ َ ِْل ا ُت  ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ زََة  ٤ِ ُو َح بََر٧َا أَب ٢َ أَِخ ا َٗ اُ٪  ِبَس ًَ ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕب 

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ُت ٨٠َّٟٔ ٌِ َؿ َُة َو و٧ ِت ٣َِی٤ُ َٟ ا ٨ٔطٔ َٗ ٤ٔي بَّ بَٔی ٤َا ث٥َُّ َػ َش٠َُض َِ َٓ  ٔ ِط یََسی َي  ل ًَ بَّ  ِوٕب َوَػ ُُط بَٔث ََرِت َش َٓ ًّل  ٥َ ُُِش

ََُش١َ َو  َٙ َو ٨ََِظ ِست ٤ََف َوا ـِ ٤َ َٓ َضا  ََُش٠َ ا ث٥َُّ  َض ٤ََشَح َٓ َِرَق  ِْل ٔ ا ظ َب بَٔیٔس رَضَ َٓ َجطُ  ََفِ َش١َ  َِ َٓ  ٔ ٔط اٟ ٤َ َي ٔط ل ٔ ث٥َُّ ًَ ط ِی ًَ ا َٔر ُط َوذ َض ِج

 ًَ بَّ  َٙ َػ َِل٠َ ٧ ا َٓ ُظ  یَأُِخِذ  ٥ِ٠َ َٓ ا  َِوبّ ُط ث ُت ِٟ اَو ٨َ َٓ  ٔ ط َس٣َِی َٗ َش١َ  َِ َٓ ي  ٨َهَّ ٔ ث٥َُّ َت ظ َي َجَشسٔ ل ًَ اَق  َٓ َ ٔ َوأ ط َرأِٔس ٔ لَي  ِط ی ُف یََس ُٔ ٨ِ َی  َوصَُو 

  ے رفاتی دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، اسمل  ن ایب ادعجل، رکبی، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع

رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل لسغ اک اپین رھک دای افر آپ ےک ےئل رپدہ ڈاؽ دای، آپ 

زنیم رپ امر رک اس وک  ےن اےنپ تاوھتں رپ اپین ڈاال افر اؿ وک دوھای، رھپ اےنپ داےنہ تا ھ  ے ابںیئ تا ھ رپاپین ڈاال افر ااجنتس ایک، رھپ اانپ تا ھ

اپین اہبای اس  الم، رھپ ا ے دوھای اس ےک دعب یلک یک افر انک ںیم اپین ایل افر ہنم افر تاوھتں وک دوھای رھپ اےنپ ےر رپ اپین ڈاال افر ابیق دبؿ رپ

یک رطػ ڑباھای، رگم ےک دعب )فتاں  ے( ٹہ ےئگ افر اےنپ دفونں ریپ دوھےئ رھپ ںیم ےن اکی ڑپکا )دبؿ وپ ےنھچن ےک ےئل( آپ 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا ے ںیہن ایل افر اےنپ دفونں تاوھتں ) ے دبؿ وک( اھجڑےت وہےئ  ےل آےئ۔

 دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، اسمل  ن ایب ادعجل، رکبی، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...لسغ ںیم اےنپ ےر ےک داےنہ ہصح  ے ادتباء رکےن فاےل اک ایبؿ



 

 

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 لسغ ںیم اےنپ ےر ےک داےنہ ہصح  ے ادتباء رکےن فاےل اک ایبؿ
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٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا  ، ہ يب ت ط ٔیہ ب٨ ، ػ ش٥٠ ٣ ش٩ ب٩  ، ح ٍ ہی٥ ب٩ ٧آ ابزا  ، ز ب٩ یحٌی   خًل

٨ِٔٔت  َة ب یَّ ٔٔ َػ  ٩ِ ًَ َحَش٩ٔ ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧ َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ٨ََا إٔب ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٌَی  َیِح ُ ب٩ُِ  ز ًلَّ ٨ََا َخ ث ٔ َحسَّ ائ ًَ  ٩ِ ًَ َطِيَبَة  ِت   َٟ ا َٗ َظَة 

 ِّ٘ ٔط َي  ل ًَ ا  َضا ث٥َُّ َتأُِخُذ بَٔیٔسَص َرأِٔس  َٚ ِو َٓ ّا  ًََلث ا ث یَِض َْة أََخَذِت بَٔیَس ٨َاب َا َج ا٧ َِت إِٔحَس اب َٔذا أََػ ا إ َّ٨ ی ُٛ ِْلُِْخَ ا ا  ٩ٔ٤َِ َوبَٔیٔسَص َی اِْل َضا 

ِْلَِيَْسٔ  ا َضا  ِّ٘ ٔط َي  ل ًَ 

تنب ہبیش، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک  ب مہ ںیم  ے یسک وک الخد  ن ییحی ، اربامیہ  ن انعف، ب ن  ن ملسم، ہیفص 

انجتب وہ اجیت یھت، وت فہ اس رطح لسغ رکیت یھت ہک اےنپ دفونں تاوھتں  ے نیت رمہبت اےنپ ےر رپ اپین ےل رک ڈایتل یھت، رھپ اےنپ 

  ے ےر ےک ابںیئ ہصح وک )یتلم یھت( ۔تا ھ  ے ےر ےک داےنہ ہصح وک )ڑکپ رک( یتلم یھت افر دفےر  تا ھ 

 الخد  ن ییحی ، اربامیہ  ن انعف، ب ن  ن ملسم، ہیفص تنب ہبیش، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...وہ رک لسغ ایک افر سج صخش ےن رپدہ ایک، رگم پاس صخش اک ایبؿ سج ےن اہنتیئ ںیم ےگنن 

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

ں ےن اؿ ےک دادا  ے، اوہنں اس صخش اک ایبؿ سج ےن اہنتیئ ںیم ےگنن وہ رک لسغ ایک افر سج صخش ےن رپدہ ایک، رگم رپدہ رک انیل الضف ےہ، زہبےن اےنپ فادل  ے، اوہن

 رفاتی ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل افر ولوگں  ے زایدہ اس ارم اک قحتسم ےہ ہک اس  ے رشؾ یک اجےئ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      273    حس



 

 

رضی اهَّلل  :  راوی ہ، ابوہزیزہ  ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣ب ٟززاٚ،  ہاسحٙ ب٩ نَّص، ًبسا لٰي ٨ً  تٌا

 ُ َبٔي ص ٩ِ أ ًَ  ٕ ط ٨َبِّ ٔ ب٩ِٔ ٣ُ ا٦ ٩ِ َص٤َّ ًَ  ٕ ز ٤َ ٌِ ٩ِ ٣َ ًَ  ٔٚ ا زَّ زَّ اٟ ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ َِّص ُٚ ب٩ُِ َن ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ یَِزَة  َز

٨ُِو  َی اّة  وَ٪ رُعَ َتٔش٠ُ ِِ ائٔی١َ َي َ َِ ٔ ٨َُو إ َِت ب ٧ کَا ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ َتٔش١ُ َو ِِ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل َاَ٪ ٣ُوَسی  ٕف َوک ٌِ َي َب ٔل ُض٥ِ إ ـُ ٌِ ُ َب ز

وَ  َٓ َتٔش١ُ  ِِ زَّّة َي َب ٣َ َذَص َٓ ُر  َز َّطُ آ ٧َ ا إِٔلَّ أ ٨َ ٌَ َتٔش١َ ٣َ ِِ وَسی أَِ٪ َي ٣ُ ٍُ ٨َ ی٤َِ ٔ ٣َا  اهَّلل ا َو اُٟو َ٘ َٓ ُظ  ُ َوِحَس َحَحز ِٟ ا ََفَّ  َٓ  ٕ ز لَي َحَح ًَ َُط  َِوب ٍَ ث  َؿ

ُوا  اٟ َ٘ َٓ وَسی  َي ٣ُ ٔل ائٔی١َ إ َ َِ ٔ ٨َُو إ ََوزَِت ب ٧ َّی  ُ َحً یَا َحَحز ٔي  َِوب ٢ُ ث و ُ٘ ٔ َي ِزٔظ وَسی فٔي إٔث َد ٣ُ َْخَ َٓ  ٔ ٔط ِوب ِٕض َوأََخَذ بَٔث وَسی ٩ِ٣ٔ بَأ ٔ ٣َا ب٤ُٔ اهَّلل َو

 َ٨ َٟ َّطُ  ٧ٔ ٔ إ اهَّلل یَِزَة َو َُز ٢َ أَبُو ص ا َ٘ َٓ بّا  ََضِ  ٔ ز َحَح ِٟ ٔا َٙ ب ٔٔ َل َٓ َُط  َِوب ٔيیِّ ث ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ َِزَة  ی ٔي صَُز ٩ِ أَب ًَ زَٔو َحَح ِٟ ٔا ا ب بّ ََضِ ْة  ٌَ َسِب ْة أَِو  تَّ ٔ ٔس ز َحَح ِٟ ٔا َسْب ب

 ١َ ٌَ َح َٓ اْز ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  ٔ َجَز ط ٠َِی ًَ َْخَّ  َٓ ٧ّا  یَا َتٔش١ُ رُعِ ِِ وُب َي ا أَی  ٨َ ٢َ بَِي ا َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َٓ َػل  ٔ ٔط َِوب ثٔی فٔي ث َیِحَت وُب  َی  َزاُظ أ ٨َا

َٔک َو  ت َٛ ََز ٩ِ ب ًَ بٔي  ٔىَی  ٩ِ َِل ُ ٜٔ َٔک َوَل َّت ٔز َي َوً ٢َ بَل ا َٗ َزی  ا َت َّ٤ ًَ َک  ٨َِِيُت ٩ِ أَُ ُٛ َ ٥ِ أ َٟ َ وُب أ یَا أَی  َة َرب ُط  َب ِ٘ وَسی ب٩ِٔ ًُ ٩ِ ٣ُ ًَ اصٔی٥ُ  َِز اُظ إٔب َرَو

ِزَ  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ إر  ٔئ ب٩ِٔ َيَش ا َل ًَ  ٩ِ ًَ ُس٠َِی٥ٕ  اَ٪ ب٩ِٔ  َو ِٔ َػ  ٩ِ َتٔش١ُ ًَ ِِ وُب َي ا أَی  ٢َ بَِي٨َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َة 

ا٧ّا َی  رُعِ

 ااحسؼ  ن رصن، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ  ن ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ

 ایک رکےت ےھت، اکی دفےر  یک رطػ داھکی اجات اھت افر ومٰیس ہیلع االسلؾ اہنت لسغ ایک رکےت رفامےت ںیہ ینب اےرالیئ ربہنہ لسغ

ےھت، وت ینب اےرالیئ ےن اہک ہک ف اہلل! ومٰیس وک مہ ولوگں ےک اس ھ لسغ رکےن  ے رصػ ہی زیچ امعن ےہ ہک فہ قتف ںیم التبم ںیہ، 

فر اانپ ابلس رھتپ رپ رھک دای، فہ رھتپ اؿ اک ابلس ےک رک اھبگ ایگ، افر رضحت اافتؼ  ے اکی دؿ ومٰیس ہیلع االسلؾ لسغ رکےن ےگل ا

ومٰیس یھب اس ےک اعتبق ںیم ہی ےتہک وہ دفڑ  ہک وثیب ای رجح وثیب ای رجح )ا  رھتپ ےری  ڑپک  د  د ، ا  رھتپ ےری  

! ومٰیس ہیلع االسلؾ وک ھچک ںوراری ںیہن، بت )رھتپ ڑپک  د  د ( ، اہیں کت ہک ینب اےرالیئ ےن ومٰیس وک دھکی ایل افر اہک ہک ف اہلل

 رہھٹ ایگ( ومٰیس ےن اانپ ابلس ےل ایل افر رھتپ وک امرےن ےگل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ادا یک  مس! )رضحت ومٰیس ہیلع

ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل االسلؾ یک( امر  ے )اس( رھتپ رپ ھچ ای است اشنؿ اب کت ابیق ںیہ افر ایس دنس  ے رضح

ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )اکی دؿ رضحت( اویب ربہنہ اہن رےہ ےھت، اؿ رپ 

ز دی ہک ا  اویب ایک ںیم وسےن یک ڈٹایں ربےنس ںیگل، وت اویب اؿ وک اےنپ ڑپک  ںیم ےنٹیمس ےگل، اںیہن اؿ ےک رپفرداگر ےن آفا

ےن ںیہمت )اس وسےن یک ڈٹی(  ے وج مت دھکی رےہ وہ، ےب اینز ںیہن رکدای، اوہنں ےن اہک تاں، ریتی زبریگ یک  مس!)وت ےن ےھجم ےب 

ء  ن اسیر، اینز رک دای ےہ( نکیل ےھجم ریتی ربتک  ے ےب اینزی ںیہن وہ یتکس افر اس وک اربامیہ ےن وباہطس ومٰیس  ن ةقع، وفصاؿ، اطع



 

 

ل رعایان۔
ش

 

ی

 

ن ع

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایک ہک انیب اویب 

 اقحس  ن رصن، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ  ن ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ولوگں ےک اپس اہنےن یک احتل ںیم رپدہ رکےن اک ایبؿ

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 ولوگں ےک اپس اہنےن یک احتل ںیم رپدہ رکےن اک ایبؿ
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ا٨ٟرض، اب :  راوی ک، ابو ٣ش٤٠ہ، ٣اٟ اًبس اهَّلل ب٩  ابي كاٟب رضی اهَّلل ٨ًہ  و٣زہ، ا٦ ہاني ب٨ت 

اهَّللٔ َز ب٩ِٔ ًُبَِیٔس  َي ٤ًَُ ِول رِضٔ ٣َ َّ٨ اٟ َبٔي  ٩ِ أ ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ ٕب  ٨َ ٌِ َٗ َة ب٩ِٔ  ٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٔت َحسَّ ٕٔئ ب٨ِٔ ا٧ َي أ٦ُِّ َص ِول زََّة ٣َ َا ٣ُ  أَ٪َّ أَب

 ٍَ ٔ ٤ َس َّطُ  ٧َ ُظ أ بََر َأٟٕب أَِخ َبٔي ك ِتٔح  أ َٔ ِٟ ا ا٦َ  ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس ٔلَي  ِبُت إ َذَص و٢ُ  ُ٘ َأٟٕب َت ٧ٕٔئ ب٨َِٔت أَبٔي ك أ٦َُّ صَا

ا٧ٕٔئ  َا أ٦ُ  َص ُت أ٧َ ٠ِ ُ٘ َٓ  ٔ ٢َ ٩ِ٣َ َصٔذظ ا َ٘ َٓ َُرُُظ  َتِش ٤َُة  اكٔ َٓ َتٔش١ُ َو ِِ ُُط َي َوَجِست َٓ 

ف  ن دیبعاہلل ےک آزد رکدہ الغؾ( اوبرمہ )اؾ تاین ےک آزاد رکدہ الغؾ( اؾ تاین تنب ایب اطبل دبعاہلل  ن ہملسم، امکل، اوبارضنل )رمع

ریض اہلل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک حتف )ہکم( ےک اسؽ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس یئگ، وت ںیم ےن آپ وک لسغ رکےت 

ےئک وہےئ ںیھت، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، وکؿ ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک وہےئ اپای، افر افہمط ریض اہلل اہنع آپ رپ رپدہ 

 ہک ںیم اؾ تاین وہں۔

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، اوبارضنل، اوبرمہ، اؾ تاین تنب ایب اطبل ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  



 

 

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 ولوگں ےک اپس اہنےن یک احتل ںیم رپدہ رکےن اک ایبؿ
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رض :  راوی ہ  ٣ی٤و٧ رضت  ، ح ہ ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  ب  ْکی اٟحٌس  بي  ا ٥ٟ ب٩  ع سا ٤ً ا  ، ٔیا ٪ ، س اهَّلل  ًبس  ، ا٪ ی اهَّلل ًبس

ا  ٨ًہ

 ِٟ ا َبٔي  ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أ َس  ٩ِ ًَ ٔع  ٤َ ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ اهَّللٔ  ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ا٢َ أَِخ َٗ اُ٪  ِبَس ًَ ا  ٨ََ ث اب٩ِٔ َحسَّ  ٩ِ ًَ ِٕب  ی ٩ِ ُْکَ ًَ ٔس  ٌِ َح

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ََرُِت  َس ِت  َٟ ا َٗ ََة  و٧ ٩ِ ٣َِی٤ُ ًَ ٕض  ا بَّ ٨ٔطٔ  ًَ ٤ٔي بَّ بَٔی ٔ ث٥َُّ َػ یِط یََس َش١َ  َِ َٓ َٔة  اب ٨َ َح ِٟ َتٔش١ُ ٩ِ٣ٔ ا ِِ َُو َي َوص

و َ ُوُؿ أ ؿَّ َو َِرٔق ث٥َُّ َت ِْل ٔٔم أَِو ا ائ َح ِٟ ا َي  ل ًَ  ٔ َح بَٔیٔسظ َُط ث٥َُّ ٣ََش اب ََػ ا أ َجطُ َو٣َ ََفِ َش١َ  َِ َٓ  ٔ ٔط اٟ ٤َ َي ٔط ل ٔ ث٥َُّ ًَ ط یَِر رِٔج٠َِی َُ  ٔ ًَلة ئَطُ ٠ٟٔؼَّ

 ًَ اَق  َٓ َ ٔ أ َِر اٟشَّ ِی١ٕ فٔي  ـَ ُٓ اب٩ُِ  ََة َو ٧ َوا ًَ ُو  ُط أَب ٌَ اَب ٔ َت ط َس٣َِی َٗ َش١َ  َِ َٓ ي  ٨َهَّ َئ ث٥َُّ َت ا ٤َ ِٟ ا  ٔ ظ َي َجَشسٔ  ل

دبعاؿ، دبعاہلل ،  نایؿ، اشمع اسمل  ن ایب ادعجل رکبی ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع رفاتی رکیت ںیہ 

ہلل ہیلع فآہل فملس رپ لسغ انجتب ےک ےئل رپدہ ایک، سپ آپ ےن اےنپ دفونں تا ھ دوھےئ، رھپ اےنپ داےنہ تا ھ ہک ںیم ےن یبن یلص ا

الم، رھپ فوض   ے اےنپ ابںیئ تا ھ رپ اپین اہبای افر اینپ رشاگمہ وک افر اہجں اجنتس گل یئگ یھت، اس وک دوھای، رھپ اانپ تا ھ دویار رپ ای زنیم رپ

پ اک فوض امنز ےک ےئل )وہات اھت( ، ریپفں ےک العفہ، رھپ آپ ےن اےنپ دبؿ رپ اپین اہبای دعب اس ےک دعب )فتاں رفامای، سج رطح آ

  ے( ٹہ ےئگ افر اےنپ دفونں ریپ دوھےئ، ا ن لیضف افر اوبوعاہن ےن رتس ےک قلعتم اس ےک اتمع دحثی رفاتی یک ےہ۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع ادعجل رکبی ا ن سابس دبعاؿ، دبعاہلل ،  نای ؿ، اشمع اسمل  ن ایب :  رافی

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

  

 ...وعرت وک االتحؾ وہےن اک ایبؿ

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب



 

 

 وعرت وک االتحؾ وہےن اک ایبؿ
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ہ رضی  :  راوی ا٤ٟو٨٣ین ا٦ س٤٠ ک، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، زی٨ب ب٨ت ا٦ س٤٠ہ رضی اهَّلل ٨ًہا، ا٦  ٣اٟ  ،ٕ ًبساهَّلل ب٩ یوس

 اهَّلل ٨ًہا

َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ أْٟک  بََر٧َا ٣َ ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُس یُو ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٤ََة أ٦ُِّ َحسَّ َس٠َ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ ٤ََة  َبٔي َس٠َ ٨ِٔٔت أ ٨ََِب ب ی ٩ِ َز ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ

 ٔ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس ٔلَي  َة إ َبٔي ك٠ََِح ا٣َِزأَةُ أ ُس٠َِی٥ٕ  َِت أ٦ُ   ِت َجائ َٟ ا َٗ ََّضا  ٔیَن أ٧َ ٤ُِؤ٨٣ٔ ِٟ ٔ إٔ٪َّ اهَّللَ  ا اهَّلل  ٢َ َرُسو یَا  ِت  َٟ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ َو

َّي اهَّللُ َِل  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو ٢َ َر ا َ٘ َٓ ِت  ٤َ َت٠َ َٔي اِح َٔذا ه ٔ ٩ِ٣ٔ ُُِش١ٕ إ زِأَة ٤َ ِٟ ا َي  ل ًَ ِّٙ َص١ِ  َح ِٟ ا ٌٔی ٩ِ٣ٔ  َتِح َرأَِت  َيِش ا  ٥ِ إَٔذ ٌَ ٥َ َن َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ

٤َاَئ  ِٟ  ا

نینم اؾ ہملس ریض اہلل اہنع رفاتی رکیت دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، زبنی تنب اؾ ہملس ریض اہلل اہنع، اؾ اومل

ہلل ںیہ ہک اوبہحلط یک ویبی اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آںیئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل ، ا

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اعتیل قح ابت )ےک ک ےن(  ے ںیہن رشامات،  ب وعرت وک االتحؾ وہ وت اس رپ یھب لسغ رفض ےہ؟ وت 

 فملس ےن رفامای ہک تاں! ارگ ینم )یک رتی ڑپکفں رپ( دےھکی )وت لسغ رفض ےہ( ۔

 دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، زبنی تنب اؾ ہملس ریض اہلل اہنع، اؾ اوملنینم اؾ ہملس ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...یبنج ےک ہنیسپ اک ایبؿ افر ومنم سجن ںیہن وہات

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 یبنج ےک ہنیسپ اک ایبؿ افر ومنم سجن ںیہن وہات
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٨ًہ ًلي ب٩ ًبساهَّلل ، :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ،ٍ آ ر ابو ، بَک،  ، ح٤یس  یحٌی 

ٔي  َب ٩ِ أ ًَ ََِکْ  ا ب ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٤َِیْس  ٨ََا حُ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٌَی  َیِح ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َِزَة أَ٪َّ  َُزی ٔي ص ٩ِ أَب ًَ  ٍٕ ٔ آ َر

َس  ٔ َو ٠َِیط ًَ َ اهَّللُ  ٢َ أ ا َ٘ َٓ اَئ  َِتَش١َ ث٥َُّ َج اُ َٓ َذَصَب  َٓ ٨ِطُ  ٨َِشُت ٣ٔ ٧َِد ا َٓ ُْب  ٨َةٔ َوصَُو ُج٨ ٤َٔسی ِٟ ا  ٔٙ ی ََطٔ ٔف  ٌِ َ٘ٔیطُ فٔي َب َٟ  ٥َ ا ٠َّ َی َت  ٨ِ ُٛ ی٩َِ 

اَ٪  ِبَح ُس  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٕ َرة ا ٔ كََض یِر َُ َي  ل ًَ َا  أَٟشَک َوأ٧َ صُِت أَِ٪ أَُج ََکٔ َٓ ُّبا  ٨ُِت ُج٨ ُٛ ا٢َ  َٗ َِزَة  َُزی َا ص ٨ِحُُص  أَب َی ٤ُِش٥َٔ٠ َِل  ِٟ ا ٔ إٔ٪َّ   اهَّلل

 یلص  یل  ن دبعاہلل ، ییحی ، دیمح، رکب، اوبراعف، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک دمہنی یک یسک یلگ ںیم اںیہن روسؽ اہلل

( ںیم آپ  ے دحیلعہ وہایگ، افر اج رک لسغ ایک، اہلل ہیلع فآہل فملس  ل ےئگ افر اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبنج ےھت، )فہ ےتہک ںیہ ہک

 رھپ آای، وت آپ ےن رفامای ہک ا  اوبرہریہ مت اہکں  ےل ےئگ ےھت؟ اوبرہریہ ےن اہک ہک ںیم یبنج اھت افر اناپیک یک احتل ںیم ںیم ےن آپ

 وہات۔ےک اپس خی۔انھ انمبس ہن اھجمس، آپ ےن رفامای، احبسؿ اہلل! ومنم )یسک احؽ ںیم( سجن ںیہن 

  یل  ن دبعاہلل ، ییحی ، دیمح، رکب، اوبراعف، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...یبنج ےک ےنلکن افر ابزار فریغہ ںیم ےنلچ اک ایبؿ، اطعء ےن اہک ہک یبنج ےنھچپ وگلا س

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 ڈنمفااتکس ےہ، ارگہچ اس ےن فوضہن ایک وہیبنج ےک ےنلکن افر ابزار فریغہ ںیم ےنلچ اک ایبؿ، اطعء ےن اہک ہک یبنج ےنھچپ وگلا اتکس ےہ افر اےنپ اننخ وٹکااتکس ےہ افر اانپ ےر 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      278    حس

٨ًہ :  اویر لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٗتازہ   ، ٍ، سٌیس ، یزیس ب٩ زًی ز ًلي ب٩ ح٤ا ِل ا  ًبس

َزَة أَ٪َّ  َتا َٗ  ٩ِ ًَ یْس  ٌٔ َس ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٍٕ ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز ز َی ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ز ا َي ب٩ُِ َح٤َّ ل ًِ َ ِْل ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َ٪َّ َحسَّ َُض٥ِ أ ث أٟٕک َحسَّ ََص ب٩َِ ٣َ ٧َ  أ

َػ   ٔ اهَّلل َٔيیَّ  ٧ ٕ نِٔشَوة  ٍُ تِٔش َِو٣َئٕٔذ  ُط ی َٟ ٔ َو احَٔسة َو ِٟ ا ٔة  ِی٠َ ا٠َّٟ ٔي  ٔ ف ائٔط نَٔش َي  ل ًَ  ُٖ و یَُل َاَ٪  ک  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي   ل

دبعاال یل  ن امحد، سیدی  ن زرعی، دیعس، اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ  ے 



 

 

 ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رات ںیم اینپ امتؾ ازفاج )رہطمات( ےک اپس دفرہ رک ےتیل ےھت افر اس فتق آپ یک ون ایبؿ ایک

 ویبایں ںیھت۔

 دبعاال یل  ن امحد، سیدی  ن زرعی، دیعس، اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 ڈنمفااتکس ےہ، ارگہچ اس ےن فوضہن ایک وہیبنج ےک ےنلکن افر ابزار فریغہ ںیم ےنلچ اک ایبؿ، اطعء ےن اہک ہک یبنج ےنھچپ وگلا اتکس ےہ افر اےنپ اننخ وٹکااتکس ےہ افر اانپ ےر 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      279    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ،ٍ آ ابور  ، ، بَک ، ح٤یس ًلي ِل ا ًبس  ،  ًیاغ

ِزَ  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ  ٍٕ ٔ آ َبٔي َر ٩ِ أ ًَ  ٕ ٩ِ بََِک ًَ ٤َُِیْس  ٨ََا ح ث َي َحسَّ ل ًِ َ ِْل ا ِبُس  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ْغ  ا یَّ ًَ ٨ََا  ث و٢ُ اهَّللَٔحسَّ َرُس ىٔی  َ٘ٔی َٟ  ٢َ ا َٗ اهَّللُ َة  َّي   َػل

ِتَ  اُ َٓ ِح١َ  زَّ ُت اٟ أََتِی َٓ ُت  ِنَش٠ِ٠َ ا َٓ َس  ٌَ َٗ َّی  طُ َحً ٌَ ٤ََظِیُت ٣َ َٓ ی  أََخَذ بَٔیٔس َٓ ٨ُْب  َا ُج ٥َ َوأ٧َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی أًْس ًَ َٗ َُو  ئُِت َوص ُت ث٥َُّ ٔج َش٠ِ

اَ٪ اهَّللٔ ِبَح ُس  ٢َ ا َ٘ َٓ طُ  َٟ ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ  ٕ ٔزٓ َا ص ا أَب َی َت  ٨ِ ُٛ َی٩َِ  ا٢َ أ َ٘ ٨َُِحُص َٓ ٤ُِؤ٩َ٣ٔ َِل ی ِٟ ا ٕ إٔ٪َّ  ٓ َا صٔز َا أَب   ی

 ایعش، دبعاال یل، دیمح، رکب، اوبراعف، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ل

 ےک رمہاہ الچ، اہیں کت ہک آپ اکی ہگج ھٹیب ےئگ، اس فتق ںیم یبنج اھت، آپ ےن ےریا تا ھ ڑکپ ایل، ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےئگ، وت ںیم آہتسہ  ے لکن ایگ افر اےنپ اقمؾ رپ اج رک لسغ ایک، رھپ آای، آپ ےھٹیب وہےئ ےھت، آپ ےن رفامای ہک ا  اوبرہریہ مت اہکں 

آہل فملس ےن رفامای، احبسؿ اہلل! ) ےل ےئگ( ےھت؟ ںیم ےن آپ  ے ہہک دای )ہک ںیم اناپک اھت، اہنےن ایگ اھت( آپ یلص اہلل ہیلع ف

 ومنم سجن ںیہن وہات۔

 ایعش، دبعاال یل، دیمح، رکب، اوبراعف، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ... ےلہپ فوض رک ےلیبنج ےک رھگ ںیم رےنہ اک ایبؿ،  ب ہک لسغ  ے

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 یبنج ےک رھگ ںیم رےنہ اک ایبؿ،  ب ہک لسغ  ے ےلہپ فوض رک ےل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      280    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ہ  ابوس٤٠  ، ، یحٌی  ظا٦ وطيبا ٪ ہ  ،  ابونٌی٥

ِی٥ٕ  ٌَ ُ ن ُو  ا أَب ٨ََ ث ا٨َّٟ  َحسَّ َاَ٪  َک ائَٔظَة أ ًَ ُت  ِٟ َ َسأ  ٢َ ا َٗ َة  ٤َ َس٠َ َبٔي  ٩ِ أ ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ َبٔي  ٌَی ب٩ِٔ أ َیِح  ٩ِ ًَ اُ٪  َب َطِي ا٦ْ َو ا صَٔظ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َّي َٗ َػل ٔيی  

٨ُٔب  حُ ِٟ ا  ٔ ٧َِو٦ أُبَاب  ؿَّ ََتَو ٥ِ َوی ٌَ َن ِت  َٟ ا َٗ ُْب  ٨ َُو ُج ُس َوص ُٗ زِ َی  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

ابیش ؿ، ییحی ، اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے وپاھچ ہک یبن یلص اوبمیعن، اشہؾ ف

 اہلل ہیلع فآہل فملس انجتب یک احتل ںیم وس اجےت ےھت؟ فہ وبںیل ہک تاں! رصػ فوض رک ےتیل ےھت۔

  اعتٰیل ہنعاوبمیعن، اشہؾ فابیش ؿ، ییحی ، اوبہملس ریض اہلل :  رافی

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

  

 ...یبنج ےک وسےن اک ایبؿ

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 یبنج ےک وسےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      281    حس

ہ ب٩ سٌیس :  راوی ہٗتيب ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ٤ًز  اب٩   ،ٍ ، ٧آ ث ٟی  ، 

و٢َ  َرُس  ٢ََ َسأ أب  لَّ َد ِٟ ا َز ب٩َِ  ٤َُ َز أَ٪َّ ً ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل



 

 

 ٥ِ ٌَ َن ا٢َ  َٗ ُْب  َا َوصَُو ُج٨ ُس أََحُس٧ ُٗ زِ ََی ٨ُْب أ ِس َوصَُو ُج ُٗ یَرِ ٠ِ َٓ  ٥ِ ُٛ َ أََحُس أ ؿَّ ا َتَو  إَٔذ

ہبیتق  ن دیعس، ثیل، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک رمع  ن اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای تاں!  ب مت ںیم اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وپاھچ ہک ایک مہ ںیم  ے وکیئ احبتل انجتب وس اتکس ےہ؟ آپ 

  ے وکیئ یبنج وہ وت فوض رک ےل افر وس اجےئ۔

 ہبیتق  ن دیعس، ثیل، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... فوض رک  افر وساجےئیبنج اک ایبؿ ہک

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 یبنج اک ایبؿ ہک فوض رک  افر وساجےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      282    حس

ا :  راوی ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ، رعوہ ٟزح٩٤ ا ًبس ٣ح٤س ب٩   ، ابوجٌَف اهَّلل ب٩  ًبیس   ، ٟیث  ، ر ی ٜ  یحٌی ب٩ ب

اَحسَّ  ِبسٔ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ  ٕ ََف ٌِ ٩ِ ًُبَِیسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ أَبٔي َج ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ یِر َٜ ُ َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٨ََا  ائَٔظَة ث ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ  ٩ٔ٤َ ٟزَِّح

 ُ ٨ََا٦َ َوص اَز أَِ٪ ی َٔذا أََر ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ِت ک َٟ ا َٗ ٔ ًَلة َ ٠ٟٔؼَّ أ ؿَّ ُط َوَتَو َج ََُش١َ ََفِ ٨ُْب   َو ُج

ییحی  ن ریکب، ثیل، دیبعاہلل  ن اوبرفعج، دمحم  ن دبعارلنمح، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک  ب روسؽ 

 ڈاےتل افر امنز یک رطح فوض رک ےتیل ےھت۔اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احبتل انجتب وسےن اک ارادہ رکےت، وت اینپ رشاگمہ وک دوھ 

 ییحی  ن ریکب، ثیل، دیبع اہلل  ن اوبرفعج، دمحم  ن دبعارلنمح، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  



 

 

 ؿلسغ ےک ابر  ایب :   ابب

 یبنج اک ایبؿ ہک فوض رک  افر وساجےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      283    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ٍ ، ٧آ ہ ، جویزی اس٤ٌی١ سٰی ب٩   ٣و

 ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ َُة  ِزٔی ی َو ا ُج ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١َ  ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ا ٣ُ ٨ََ ث ٥َ  َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ  ُ ز ٤َُ ًَی ً ِٔ َت اِس ا٢َ  َٗ  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ

 َ أ ؿَّ َٔذا َتَو ٥ِ إ ٌَ َن ا٢َ  َٗ ُْب  ٧َا َوصَُو ُج٨ ا٦ُ أََحُس ٨َ ََی  أ

ہنع ےن یبن یلص  ومیس  ن اامسلیع، وجریہی، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وتفی بلط ایک ہک ایک مہ ںیم  ے وکیئ احبتل انجتب وس اتکس ےہ؟ وت آپ ےن رفامای، تاں! فوض رک ےک وس اتکس 

 ےہ۔

 ومٰیس  ن الیعمس، وجریہی، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 یبنج اک ایبؿ ہک فوض رک  افر وساجےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      284    حس

٨ً :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ، ًبس ر  زی٨ا اهَّلل ب٩  ًبس ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ہًبس 

 ُ ٔ ب٩ِٔ ً اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٕر  ٨َا زٔی اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ یُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ُ ب٩ُِ َحسَّ ٤َز َْکَ ًُ ٢َ َذ ا َٗ َّطُ  ٧َ َز أ ٤َ

ا ٨َ َح ِٟ ا ُُط  ُتٔؼيب َُّط  ٥َ أ٧َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو أب َٟٔز لَّ َد ِٟ ٥َ ا َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِی١ٔ  ا٠َّٟ بَُة ٩ِ٣ٔ 



 

 

 ٥َِ٧ ََ ث٥َُّ  َْکَ أُِش١ِ َذ ِ َو أ ؿَّ َو  َت

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، دبعاہلل  ن دانیر ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک رمع  ن اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ذرک ایک ہک ےھجم رات وک انجتب وہ اجیت ےہ، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فوض  روسؽ اہلل

 رکول افر اےنپ وضع اخص رک دوھ ڈاول اس ےک دعب وس اجؤ

 ہنعدبع اہلل  ن ویفس، امکل، دبعاہلل  ن دانیر ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

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

  

 ...اس اک ایبؿ ہک  ب دف رشؾ اگںیہ  ل اجںیئ

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 اس اک ایبؿ ہک  ب دف رشؾ اگںیہ  ل اجںیئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      285    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ٍ، حرضت  آ ر ابو  ، ش٩ ، ح زہ ٗتا  ، ظا٦ ہ  ، ابونٌی٥  ، ، ح ظا٦ ، ہ ہ ٟ ذ ب٩ ٓـا  ٣ٌا

 ِٟ ا  ٩ِ ًَ َزَة  ا َت َٗ  ٩ِ ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ُو ن ا أَب ث٨ََ ا٦ْ ح و َحسَّ ا صَٔظ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َة  َٟ ا ـَ َٓ ُ ب٩ُِ  ذ ا ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث ٍٕ َحسَّ ٔ آ ٔي َر ٩ِ أَب ًَ ٩ِ أَبٔي  َحَش٩ٔ  ًَ

َضَسَصا  ٍٔ ث٥َُّ َج َ َِرب ِْل ا َٔضا  ب ٌَ َیَِن ُط َٔذا َج٠ََص ب ا٢َ إ َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ َِزَة  ی َُز زُو ب٩ُِ ص ٤ِ ًَ ُط  ٌَ اَب ِش١ُ َت َِ ِٟ ا ِس َوَجَب  َ٘ َٓ

ا٢َ  َٗ َاُ٪  ا أَب ث٨ََ وَسی َحسَّ ٢َ ٣ُ ا َٗ ُط َو َة ٣ِٔث٠َ َب ٌِ ٩ِ ُط ًَ  ٕٚ زُِزو اهَّلل صذا  ٣َ وًبس  اب  ٢ َحَش٩ُ ٣ِٔث٠َطُ ٗا ِٟ ا َا  بََر٧ َزةُ أَِخ َتا َٗ ٨ََا  ث َحسَّ

ض٥ واِٟش١ احون یث اِلْخ ِلختًلٓ ا بي٨ا اٟحس  اجوزواوٛس وا٤٧

اعمذ  ن اضفہل، اشہؾ، ح، اوبمیعن، اشہؾ، اتقدہ، ب ن، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

فاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای  ب رمد اچرفں وبعشں )اچر راونں ینعی دف اینپ افر دف اینپ اہیلہ یک( ےک درایمؿ ھٹیب اجےئ رھپ ر

اس ےک اس ھ وکشش یک )امجع اک لمع رشفع رک د ( وت انیقی لسغ فا ب وہ اجات ےہ، رمعف ےن ہبعش  ے اس ےک اتمعب دحثی 



 

 

ایک ہک ھجم  ے اابؿ ےن وباہطس اتقدہ افر ب ن اس ےک لثم رفاتی ایک، اوبدبعاہلل )اامؾ اخبری( ےن رفاتی یک ےہ افر ومٰیس ےن ایبؿ 

اہک ہک ہی زایدہ رتہب ےہ افر ایس ںیم اایتحط ےہ افر )ابیق( دفےری رفاتی مہ ےن االتخػ یک فہج  ے لقن یک ےہ، افر لسغ رک انیل اتحمط 

 )لمع( ےہ۔

 ، اوبمیعن، اشہؾ، اتقدہ، ب ن، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاعمذ  ن اضفہل، اشہؾ، ح :  رافی

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

  

 ...اس زیچ ےک دوھےن اک ایبؿ، وج وعرت یک رشؾ اگہ  ے گل اجےئ

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 ےن اک ایبؿ، وج وعرت یک رشؾ اگہ  ے گل اجےئاس زیچ ےک دوھ
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ء ب٩ يشار :  راوی ہ، ًلا اٟوارث، حشین ٥٠ٌ٣، یحٌی ، ابوس٤٠ ، ًبس  ابو٤ٌ٣ز

 َ ٌ یَِح  ٢َ ا َٗ یِٔن  ُحَش ِٟ ا  ٩ِ ًَ رٔٔث  ا َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ُو ٣َ ا أَب ٨ََ ث یَِس ب٩َِ َحسَّ ُظ أَ٪َّ َز بََر إر أَِخ َئ ب٩َِ َيَش َلا ًَ ٤ََة أَ٪َّ  َس٠َ نٔي أَبُو  بََر ی َوأَِخ

طُ  ا٣َِزأََت اٟزَُّج١ُ   ٍَ ا٣َ َٔذا َج َِت إ َی ََرأ ٢َ أ ا َ٘ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ اَ٪ ب٩َِ  ٤َ ٢ََ ًُِث َّطُ َسأ ٧َ ُظ أ بََر ىٔیَّ أَِخ َض حُ ِٟ ا أٟٕس  ُ  َخ أ ؿَّ َو اُ٪ یََت ا٢َ ًُِث٤َ َٗ  ٩ٔ٤ُِ ٥ِ٠َ ی ٤َا َٓ َٛ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس ُتطُ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٔ ٤ َس اُ٪  ٤َ ٢َ ًُِث ا َٗ ُظ  َْکَ ٔش١ُ َذ ِِ ٔ َوَي ًَلة ُ ٠ٟٔؼَّ أ ؿَّ َتَو لٔيَّ ب٩َِ أَبٔي  َی ًَ َذَٟٔک   ٩ِ ًَ ُت  ِٟ َ َشأ َٓ

ُبَيَّ  ٔ َوأ اهَّلل َة ب٩َِ ًُبَِیٔس  ٔ َوك٠ََِح ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ا َیَِر ب٩َِ  ز ب اٟ ٕٔب َو َاٟ ُو ك ٔي أَب ن بََر ٌَی َوأَِخ یَِح  ٢َ ا َٗ َٔک  ُظ بَٔذٟ زُو أ٣ََ َٓ ُض٥ِ  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٕب َر ٌِ َٛ ب٩َِ 

 ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس َٔک ٩ِ٣ٔ  ذَٟ  ٍَ ٔ ٤ َس َّطُ  بََرُظ أ٧َ وَب أَِخ َی  ُظ أَ٪َّ أَبَا أ بََر ٔ أَِخ َیِر ز ب اٟ َوَة ب٩َِ  ٤ََة أَ٪َّ رُعِ ٥َ َس٠َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل   

، دبعاولارث، نیسح ملعم، ییحی ، اوبہملس، اطعء  ن اسیر رفاتی رکےت ںیہ ہک زدی  ن اخدل ینہج ےن امثعؿ  ن افعؿ ریض اہلل اوبرمعم

اعتٰیل ہنع  ے وپاھچ ہک اتبؤ  ب رمد اینپ وعرت  ے امجع رک  افر ازناؽ ہن وہ، وت اس اک ایک مکح ےہ؟ امثعؿ ےن اہک سج رطح امنز 

ایس رطح فوض رکےل افر اےنپ وضع اخص وک دوھ ڈاےل، امثعؿ ےن اہک! ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  ےک ےئل فوض رکات ےہ،

فملس  ے انس ےہ، رھپ ںیم ےن اس ےک قلعتم  یل  ن ایب اطبل، زریب  ن وعاؾ، ہحلط  ن دیبعاہلل افر ایب  ن بعک ریض اہلل مہنع  ے 



 

 

 دای افر ھجم  ے اوبہملس ےن ایبؿ ایک ہک اؿ وک رعفہ  ن زریبےن، اؿ وک اوباویب ےن ایبؿ ایک ہک وپاھچ، وت اوہنں ےن یھب ایس ابت اک مکح

 اوہنں ےن اس وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے انس ےہ۔

 اوبرمعم، دبعاولارث، نیسح ملعم، ییحی ، اوبہملس، اطعء  ن اسیر :  رافی

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

  

 لسغ ےک ابر  ایبؿ :   ابب

 اس زیچ ےک دوھےن اک ایبؿ، وج وعرت یک رشؾ اگہ  ے گل اجےئ
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بي ب٩ ٌٛب ر :  راوی ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، ابوایوب، ا ز، یحٌی ،  ہ٣شس لٰي ٨ً تٌا اهَّلل   ضی 

 َٗ وَب  نٔي أَبُو أَی  بََر ا٢َ أَِخ َٗ َبٔي  نٔي أ بََر ا٢َ أَِخ َٗ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ َیِحٌَی  ث٨ََا  ْز َحسَّ ٨ََا ٣َُشسَّ ث ا٢َ َحسَّ َٗ َّطُ  ٧َ ٕب أ ٌِ َٛ ُبَي  ب٩ُِ  نٔي أ بََر ا٢َ أَِخ

 ٥ِ٠َ َٓ زِأََة  ٤َ ِٟ ا اٟزَُّج١ُ   ٍَ ا٣َ َٔذا َج ٔ إ اهَّلل و٢َ  َرُس ا  اهَّللٔ  َی ِبس  ًَ ا٢َ أَبُو  َٗ يي  ُ َوُيَؼل أ ؿَّ َو یََت ٨ِطُ ث٥َُّ  زِأََة ٣ٔ ٤َ ِٟ ا صَّ  ا ٣َ ٔش١ُ ٣َ ِِ ا٢َ َي َٗ ز٢ِٔ  ٨ُِ ی

٧قي ئ ا ا٤ٟا ٔض٥ِٔ و ًَٔلٓ ا ِٔلِخت َّ٨ ٤ََّا بَيَّ ٧ٔ اِْلْٔخُ َوإ  ََ ا َذ ُن َو ِش١ُ أَِحَو َِ ِٟ  ا

 اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رعض ایک ہک ای روسؽ دسمد، ییحی ، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، اوباویب، ایب  ن بعک ریض اہلل

اہلل!  ب رمد اینپ ویبی  ے امجع رک  افر ازناؽ ہن وہ، وت ایک رک ؟ آپ ےن رفامای اؿ اؿ اقمامت وک دوھ ےل وج آسپ ںیم سم 

 افر مہ ےن اس آرخی دحثی رصػ وہےئ وہں، رھپ فوض رکےل افر امنز ڑپھ ےل، اوبدبعاہلل ےتہک ںیہ، لسغ ںیم زایدہ اایتحط ےہ

ولوگں ےک االتخػ یک فہج  ے ایبؿ یک ےہ، )امہر  زندکی( اپین زایدہ اپک رکےن فاال ےہ۔ ینعی لسغ رہب احؽ رک انیل اچےیہ، 

 ازناؽ وہ ای ہن وہ۔

 دسمد، ییحی ، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، اوباویب، ایب  ن بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ضیح اک ایبؿ۔ : ابب

 ...ضیح اک آان سک رطح رشفع وہا افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ ہک ہی اکی یچ

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 اک رفامؿ ہک ہی اکی زیچ ےہ وج اہلل اعتیل ےن آدؾ یک ںویٹیں )یک  تمس ںیم( ھکل دی ےہ، ضعب ولوگں ےن اہک ضیح اک آان سک رطح رشفع وہا افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےہےہ ہک بس  ے ےلہپ ضیح ینب اےرالیئ رپ اجیھب ایگ، اوب دبعاہلل ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی امتؾ وعروتں وک اش ل 
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٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ًائ رضت  ، ح ٣ح٤س ٗاس٥ ب٩   ، ٗاس٥ ٟزح٩٤ ب٩  ا ًبس  ، ، سٔیا ٪ اهَّلل  ًبس  ًلي ب٩ 

َس  ا٢َ  َٗ ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا ٩ٔ٤َ ب٩َِ  ِح زَّ اٟ ِبَس  ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث ٕس َحسَّ َّ٤ ٔس٥َ ب٩َِ ٣َُح ا َ٘ ِٟ ا ُت  ٌِ ٔ ٤

و َرُس لَيَّ  ًَ َسَخ١َ  َٓ ُت  ـِ ٔ َٖ ح َْٔسٔ ا ب َّ٨ ُٛ ا  َّ٤ ٠َ َٓ َحخَّ  ِٟ ا ََزی إِٔلَّ  ٧ ِج٨َا َِل  ٢ُ َْخَ و ُ٘ ائَٔظَة َت ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ و٢ُ َس ُ٘ طٔ َي ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ ٢ُ اهَّلل

 ٌَ ٠ُِت َن ُٗ ٔت  ِش ٔٔ ُ َن ٔک أ َٟ ا  ٢َ ٣َ ا َٗ ٔي  َا أَبِک ٥َ َوأ٧َ َس٠َّ یِرَ َو َُ اد   َح ِٟ ا ٔضی  ِ٘ ا َي ٔضی ٣َ ِٗ ا َٓ َز٦َ  آ أت  ٨ََ َي ب ل ًَ  ُ اهَّلل ََبطُ  ت َٛ ْز  ا٢َ إٔ٪َّ َصَذا أ٣َِ َٗ  ٥ِ

َبَْقٔ  ِٟ ٔا ٔ ب ائٔط نَٔش  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ي َر َؿهَّ ِت َو َٟ ا َٗ ٔت  بَِی ِٟ ٔا ٔي ب وف ُل  أَِ٪ َِل َت

رلنمح  ن اقمس، اقمس  ن دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک مہ بس ولگ  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، دبعا

دمہنی  ے رصػ جح اک ارادہ رک ےک ےلکن،  ب اقمؾ ےرػ ںیم ےچنہپ، وت ےھجم ضیح آایگ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےری  اپس 

 ےھجت ایک وہ ایگ ےہ( ایک ےھجت ضیح آایگ ےہ؟ ںیم ےن اہک تاں! آپ ےن رفامای ہی رشتفی الےئ، وت ںیم رفر یہ یھت، آپ ےن رفامای )ہک

 اکی ایسی زیچ ےہ، وج اہلل اعتیل ےن آدؾ یک ںویٹیں رپ ھکل دای ےہ، ذہلا وج اکؾ احیج رکےت ںیہ، مت یھب رکیت روہ، رصػ ہبعک اک وطاػ ہن

 ہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ویبویں یک رطػ  ے اگےئ آرابین یک۔رکان، اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص ا

  یل  ن دبعاہلل ،  نای ؿ، دبعارلنمح  ن اقمس، اقمس  ن دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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



 

 

  

 ...ںیم وعرت اک اےنپ وشرہ ےک ےر وک دوھےن افر اس ںیم یھگنک رک ےن اک ایبؿاحتل ضیح 

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 احتل ضیح ںیم وعرت اک اےنپ وشرہ ےک ےر وک دوھےن افر اس ںیم یھگنک رک ےن اک ایبؿ
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ٕ، :  راوی ا ًبس اهَّلل ب٩ یوس ٨ًہ لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ظہ  ئ ًا رضت  ، ح ، رعوہ ظا٦ ب٩ رعوہ ہ ک،  ٟ  ٣ا

ِت  َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ْٔک  اٟ ا ٣َ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  َٕ یُوُس ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َرأَِض َحسَّ  ١ُ َُرجِّ ُت أ ٨ِ ُٛ  

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو ائْٔف َر َا َح  ٥َ َوأ٧َ

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک ںیم احبتل ضیح روسؽ اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےر ںیم یگنک رک دای رکیت یھت۔

 ریض اہلل اعتٰیل اہنعدبع اہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ  :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 احتل ضیح ںیم وعرت اک اےنپ وشرہ ےک ےر وک دوھےن افر اس ںیم یھگنک رک ےن اک ایبؿ
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ہ :  راوی ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعو ٕ، اب٩ جزیح،  سی، ہظا٦ ب٩ یوس اہی٥ ب٩ ٣و  ابز

 ٔ بََرن ا٢َ أَِخ َٗ بََرص٥ُِ  یِٕخ أَِخ َز اب٩َِ ُج َٕ أَ٪َّ  ُوُس ی بََر٧َا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ا٢َ أَِخ َٗ وَسی  اصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُ َِز ٨ََا إٔب ث َوَة َحسَّ ٩ِ رُعِ ًَ َوَة  ا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ي صَٔظ



 

 

 ٔ ئ َّطُ ُس ٧َ ک١ُ  أ ِّْن َو ی لَيَّ َص ًَ َٔک  ذَٟ ک١ُ    ُ َوة ا٢َ رُعِ َ٘ َٓ ٨ُْب  هَٔي ُج ُ َو زِأَة ٤َ ِٟ ا ِّی  ٧ُو ٣ٔى ائُٔف أَِو َتِس َح ِٟ ا ىٔی  ِیَص ١َ أََتِدُس٣ُ َٟ ىٔی َو َذَٟٔک َتِدُس٣ُ  

َر  َِض  َرأ ىٔی  ٌِ َت  ١ُ ٧َِت تَُزجِّ کَا ََّضا  ُة أ٧َ ائَٔظ ًَ ىٔی  َذَٟٔک بَأِْض أَِخبََرِت ٔي  َي أََحٕس ف ل ائْٔف ًَ هَٔي َح ٥َ َو ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  و٢ٔ اهَّللٔ َػل ُس

ٔي حُحِ  َٔي ف َِسطُ َوه َرأ ا  َض َٟ نٔي  یُِس ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا اؤْر فٔي  ئٕٔذ ٣َُح ٥َ حٔي٨َ َس٠َّ ٠َِیطٔ َو ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َر ائْٔف َو هَٔي َح ٠ُطُ َو ََُرجِّ َٓ َٔضا   زَت

ا ن رجحی، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ  ے رفاتی ےہ ہک اؿ  ے وپاھچ ایگ ہک احہضئ وعرت ےریی  اربامیہ  ن ومیس، اشہؾ  ن ویفس،

ادتم رک یتکس ےہ، ای وعرت احبتل انجتب ےری  آربی آیتکس ےہ، وت رعفہ ےن اہک ہی بس ےری  زندکی آاسؿ )اجزئ( ںیہ افر ہی 

ےک ےئل یھب ھچک رحج ںیہن ےہ، )ویکں ہک( ےھجم اعہشئ بس وعرںیت ےریی ادتم رکیت ںیہ افر ےریی ایک صیصخت، اس ابت ںیم یسک 

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ربخ دی ےہ ہک فہ احبتل ضیح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےر ںیم یھگنک رک دیتی ںیھت افر روسؽ اہلل

 اانپ ےر اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک آربی رک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق دجسم ںیم فکتعم وہےت ےھت، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 دےتی ےھت افر اعہشئ اےنپ رجحہ ںیم وہیت ںیھت فہ احبتل ضیح یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک )ےر ںیم( یھگنک رک دیتی ںیھت۔

 اربامیہ  ن ومیس، اشہؾ  ن ویفس، ا ن رجحی، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ :  رافی

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

  

 ... رمد اک اینپ ویبی یک وگد ںیم ) ےر رھک رک( ضیح یک احتل ںیم آرآؿ یک التفت رک ےن اک

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

فالئ اینپ اخدہم وک احبتل ضیح اوب رزنی ےک اپس جیھب دےتی ےھت، وت فہ رمد اک اینپ ویبی یک وگد ںیم ) ےر رھک رک( ضیح یک احتل ںیم آرآؿ یک التفت رک ےن اک ایبؿ، اوب 

 الغػ  ے ڑکپ رک اؿ ےک اپس آرآؿ دیجم الیت یھت
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ہ، ػٔیہ ےن حرضت ًائظہ رضی اهَّلل تٌال :  راوی ہیر، ٨٣ؼورب٩ ػٔی ٛین، ز أٟـ١ ب٩ ز ٨ًہاابونٌی٥،   ٰي 

 َ ُط أ ثَِت ُط َحسَّ َة أَ٪َّ أ٣َُّ یَّ ٔٔ َػ رٔ ب٩ِٔ  و ٨ُِؼ ٩ِ ٣َ ًَ ا  یِّر ٍَ ُزَص ٔ ٤ یِٕن َس َٛ زُ ١ُ ب٩ُِ  ـِ َٔ ِٟ ا ِی٥ٕ  ٌَ ُ ُو ن ا أَب ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ا أَ٪َّ  َض ثَِت َة َحسَّ ائَٔظ ًَ  َّ٪



 

 

 ُ ائْٔف ث ٧ََا َح ٔی َوأ ٔي َحِحز ُئ ف ٜٔ یَتَّ َاَ٪  ک  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ آَ٪ اهَّللُ  ُْقِ ِٟ ا  ُ أ  ٥َّ َيِْقَ

اوبمیعن، الضفل  ن دنیک، زریہ، وصنمر ن ہیفص، ہیفص ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےریی وگد ںیم ہیکت اگل ےتیل ےھت احالہکن ںیم احہضئ وہیت یھت، رھپ آپ آرآؿ دیجم یک التفت رفامےت ےھت۔

 اوبمیعن، الضفل  ن دنیک، زریہ، وصنمر ن ہیفص، ہیفص ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...ضیح وک افنس ک ےن اک ایبؿ

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 ضیح وک افنس ک ےن اک ایبؿ
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٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ہ رضی  ا٦ س٤٠ ت  ب ب٨ ، زی٨ ہ ابوس٤٠  ، یر ث بي ٛ ا ، یحٌی ب٩  ، ہظا٦ اہی٥ ابز  ٣کي ب٩ 

 ٔ ٩ِ أَب ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ ٌَی ب٩ِٔ أَبٔي  یَِح  ٩ِ ًَ ا٦ْ  ٨ََا صَٔظ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اصٔی٥َ  َِز يي  ب٩ُِ إٔب ٤َک ِٟ ا ٨ََا  ث َِتطُ أَ٪َّ أ٦َُّ َحسَّ ث ٤ََة َحسَّ َس٠َ ٨ََِب ب٨َِٔت أ٦ُِّ  َس٤َ٠ََة أَ٪َّ َزی ي 

ٔذِ  ٕة إ ٤ٔیَؼ ٔي َخ ْة ف ٌَ ٔ َلح ـِ ٥َ ٣ُ َس٠َّ طٔ َو ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ َا ٣َ ٧َ ا أ ٨َ ِت بَِي َٟ ا َٗ ا  َِتَض ث َة َحسَّ ٤َ اَب  َس٠َ أََخِذُت ثَٔی َٓ ُت  ِنَش٠ِ٠َ ا َٓ ُت  ـِ ٔ ح

 ُ َن ا٢َ أ َٗ ًٔی  ـَ ٤ٔی٠َةٔ حٔی َد ِٟ ا ٔي  ُط ف ٌَ ُت ٣َ ٌِ َلَح اِؿ َٓ نٔي  ا ًَ َس َٓ  ٥ِ ٌَ َن ٠ُِت  ُٗ ِشٔت  ٔٔ 

 یکم  ن اربامیہ، اشہؾ، ییحی  ن ایب ریثک، اوبہملس، زبنی تنب اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک اؿ درایمؿ ںیم یبن یلص

کی ےھجم ضیح آایگ، ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس  ے کسھک اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ اکی اچدر ںیم یٹیل یھت، ہک اکی

یئگ افر ںیم ےن اےنپ ضیح ےک ڑپک  نہپ ےئل، آپ ےن رفامای ہک ایک ںیہمت افنس آایگ، ںیم ےن اہک تاں! آپ ےن ےھجم البای افر ںیم 

 آپ ےک رمہاہ )ایس اکی( اچدر ںیم یٹیل ریہ۔



 

 

   ن ایب ریثک، اوبہملس، زبنی تنب اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنعیکم  ن اربامیہ، اشہؾ، ییحی :  رافی

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

  

 ...احہضئ وعرت  ے االتخط رک ےن اک ایبؿ

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 احہضئ وعرت  ے االتخط رک ےن اک ایبؿ

یث                               س او٢ج٠  :  ج٠س      293    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح اسو ز ہی٥،  ا ابز  ، ر ؼو ٨٣  ، ٔیا٪ ، س ؼہ  ٗبی

 ِ٨ ُٛ ِت  َٟ ا َٗ ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َوز ِْلَِس ٩ِ ا ًَ َِزاصٔی٥َ  ٩ِ إٔب ًَ ٕر  ٨ُِؼو ٩ِ ٣َ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  بٔیَؼ َٗ ٨ََا  ث َّي  ُت َحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َا َو َِتٔش١ُ أ٧َ أَُ

ائْٔف  َا َح ٔي َوأ٧َ ن ْٔشُ َُبا ي َٓ ُٔر  ز أَتَّ َٓ ٔي  َیأ٣ُِزُن َاَ٪  ُْب َوک ٨ َا ُج ٧ احٕٔس ّلَٔکَ ٕئ َو َا ٥َ ٩ِ٣ٔ إ٧ٔ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ ْٕ اهَّللُ  ٜٔ َت ٌِ َُو ٣ُ َيَّ َوص ٔل ُط إ َرأَِس ُد  یُِْخٔ َاَ٪  ک  َو

ائْٔف  َا َح ُط َوأ٧َ أَُِٔش٠ُ َٓ 

رفاتی رکیت ںیہ ہک ںیم افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ےؿ، وصنمر، اربامیہ، اوس د، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعہصیبق،  نای

ربنت  ے لسغ رکےت ےھت، ) ب ہک( مہ دفونں یبنج وہےت ےھت، افر ضیح یک احتل ںیم آپ ےھجم مکح دےتی ےھت، ںیم ازار نہپ 

رکےت ےھت، )ہی یھب وہات اھت ہک( آپ احبتل ااکتعػ اانپ ےر )ابمرک( ےریی رطػ اکنؽ دےتی  یتیل یھت، رھپ آپ ھجم  ے االتخط

 ےھت، افر ںیم اس وک دوھ دیتی یھت، احالہکن ںیم احہضئ وہیت یھت۔

 ہصیبق،  نایؿ، وصنمر، اربامیہ، اوس د، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب



 

 

 احہضئ وعرت  ے االتخط رک ےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      294    حس

اٟزح٩٤ ب٩ اسو ز :  راوی ، ًبس ٣شہز، ابواسحٙ طيباني  اس٤ٌی١ ب٩ خ٠ی١، ًلي ب٩ 

 ٔ ا إ ٨ََ ث ًَ َحسَّ  ٩ِ ًَ ٔي   ان ِيَب اٟظَّ َٚ صَُو  ِٔسَحا ُو إ ٧َا أَب بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ ٔز ض لٔي  ب٩ُِ ٣ُِش ًَ ٧َا  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ أًی١ُ ب٩ُِ َخ٠ٔی١ٕ  ٤َ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ِس ِح زَّ اٟ ِبسٔ 

و٢ُ  َرُس َز  ََرا أ َٓ ا  ـّ ٔ ائ َِت َح ٧ کَا ا  َا إَٔذ َِت إِٔحَسا٧ ٧ ِت کَا َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٔ ز َو ِْلَِس صَا  ا ْٔشَ َُبا ی ٥َ أَِ٪  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ 

ٔيی   ا٨َّٟ َاَ٪  ا ک ٤َ َٛ َُط  ِٔرب ُٔک إ ٠٤َِ ٥ُِٜ ی ِت َوأَی  َٟ ا َٗ ا  َص ْٔشُ َُبا ا ث٥َُّ ی تَٔض ـَ رٔ َحِی ِو َٓ ٔي  زَٔر ف تَّ ا أَِ٪ َت َزَص َُط أ٣ََ ِٔرب ُٔک إ ٠٤َِ ٥َ ی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  

 ٔ اٟ ُط َخ ٌَ اَب انٔيِّ َت َب ِي اٟظَّ  ٩ِ ًَ ْز  زٔی  ْس َوَج

الیعمس  ن لیلخ،  یل  ن رہسم، اوب ااحسؼ ابیشین، دبعارلنمح  ن اوس داےنپ فادل  ے افر فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی 

اچےتہ، وت ا ے مکح رکےت ںیہ ہک مہ ںیم  ے  ب یسک ویبی وک ضیح آاجات افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس  ے االتخط رکان 

دےتی ےھت ہک اےنپ ضیح ےک ہبلغ یک احتل ںیم ازار نہپ ےل، اس ےک دعب آپ اس  ے االتخط رکےت ےھت، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل 

ےاہنع ےن اہک ہک مت ںیم  ے وکیئ صخش اینپ وخاشہ رپ وکیئ اس دقر اقوب ںیہن راتھک ےہ، سج دقر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ وخاشہ

 رپ اقوب رےتھک ےھت۔

 الیعمس  ن لیلخ،  یل  ن رہسم، اوباقحس ابیشین، دبعارلنمح  ن اوس د :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 احہضئ وعرت  ے االتخط رک ےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      295    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٣ی٤و٧ہ  رضت  ، ح ز ا اهَّلل ب٩ طس ًبس  ، ني يبا ، ط ٟواحس ا ًبس  ، ٤ٌ٨ٟا٪ ا  ابو



 

 

 ٔ اهَّلل ِبُس  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ انٔي   ِيَب اٟظَّ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ َواحٔٔس  ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ أ٪  ٤َ ٌِ ا٨ٟ  ٨ََا أَبُو  ث ٧ََة َحسَّ ُت ٣َِی٤ُو ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ  ٕ از َطسَّ  ب٩ُِ 

َزصَ  ٔ أ٣ََ ٔط ائ نَٔش َزأَّة ٩ِ٣ٔ  ا٣ِ ْٔشَ  َُبا ی اَز أَِ٪  ا أََر َٔذ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ َرُسو َاَ٪  ٢ُ ک و ُ٘ اُظ َت َرَو ائْٔف َو َٔي َح ه ََرِت َو ز اتَّ َٓ ا 

نٔيِّ  َبا ِي اٟظَّ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ  ُس

اولادح، ابیشین، دبعاہلل  ن دشاد، رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوباامعنلؿ، دبع

 فملس  ب اینپ ویبویں ںیم  ے یسک ویبی ےک اس ھ االتخط رکان اچےتہ وت ا ے مکح دےتی ہک فہ احتل ضیح ںیم ازار نہپ ےل۔

 ابیشین، دبعاہلل  ن دشاد، رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوباامعنلؿ، دبعاولادح،  :  رافی

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

  

 ...ضیح فایل وعرت اک رفز  وک وھچڑ دےنی اک ایبؿ

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 ضیح فایل وعرت اک رفز  وک وھچڑ دےنی اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      296    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ی  ر ابوسٌیس خس ، حرضت  اهَّلل  ًبس ًیاق ب٩   ، اس٥٠ ، زیس ب٩  ٣ح٤س ب٩ جٌَف ٣زی٥،  بي  ا  سٌیس ب٩ 

ا َٗ ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج َّ٤ َا ٣َُح بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ ی٥ََ  زِ َبٔي ٣َ یُس ب٩ُِ أ ٌٔ َس ا  ٨ََ ث ٔي َحسَّ ٩ِ أَب ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ أق ب٩ِٔ  ٩ِ ًَٔی ًَ َِس٥َ٠َ  اب٩ُِ أ َُو  یِْس ص ٔي َز بََرن ٢َ أَِخ

َّي ٤َُؼل ِٟ ا َي  ٔل ٕ إ ي أَِو ِْٓٔط ٥َ فٔي أَِؿَه َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل ُسو٢ُ  َر َد  ٢َ َْخَ ا َٗ رٔیِّ  ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ ا٢َ یَا  َس َ٘ َٓ ٔئ  َشا ِّ٨ اٟ لَي  ًَ زَّ  ٤َ َٓ

رَشَ  ٌِ اٟ ٣َ ِثٔرَِ٪  ا٢َ تُٜ َٗ  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس ٩َ٠ِ َوب٥َٔ یَا  ُ٘ َٓ رٔ  ا ا٨َّٟ ثََر أَص١ِٔ  ِٛ َ ٩َُّٜ أ ُرٔیُت يي أ ٔن إ َٓ  ٩َ ِٗ َتَؼسَّ َشأئ  ِّ٨ یَر ٣َا اٟ ٔظ ٌَ ِٟ ا  ٪َ َُِٜفِ ٩َ َوَت ٌِ َّ٠

 َّ٩ ُٛ ٔ ٩ِ٣ٔ إِٔحَسا از٦ٔ َح ِٟ ا ُج١ٔ  زَّ اٟ َذَِصَب ٠ُٟٔبِّ  ٔی٩ٕ أ ز ١ٕ َو ِ٘ ًَ أت  َاَٗٔؼ ُِت ٩ِ٣ٔ ٧ َی اهَّللٔ  َرأ  ٢َ ُسو َر یَا  ٨َٔا  ٠ ِ٘ ًَ ٨َٔ٨ا َو زٔی اُ٪  َؼ ِ٘ ُ ا ن ٩َ٠ِ َو٣َ ُٗ

 َ َٔضا أ ٠ ِ٘ ًَ أ٪  َؼ ِ٘ ُ َذٟٔٔک ٩ِ٣ٔ ن َٓ ا٢َ  َٗ ٩َ٠ِ بَلَي  ُٗ زَُّج١ٔ  اٟ  ٔ َزة َضا ٕٔ َط نِٔؼ ٔ ٣ِٔث١َ  زِأَة ٤َ ِٟ ا  ُ َزة َضا ِیَص َط َٟ َ ا٢َ أ َٗ ٥ِ َٟ اَؿِت  ا َح َص إَٔذ ِی َٟ

 َٗ ٩َ٠ِ بَلَي  ُٗ َتُؼ٥ِ   ٥ِ َٟ اُتَؼ١ِّ َو ٔی٨َٔض ز أ٪  َؼ ِ٘ ُ ن ٔٔک ٩ِ٣ٔ  َذٟ َٓ  ٢َ  ا



 

 

دیعس  ن ایب رمص ، دمحم  ن رفعج، زدی  ن املس، ایعض  ن دبعاہلل ، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک 

ئ ای دیعارطفل ںیم ےلکن )فایسپ ںیم( وعروتں یک امج

ح

 

ض

تع رپ ذگر وہا، وت آپ ےن اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیعاال

 رفامای ہک ا  وعروت! دصہق دف، اس ےئل ہک ںیم ےن مت وک دفزخ ںیم زایدہ داھکی ےہ، فہ وبںیل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ

 داھکی ہک فہ ویکں؟ آپ ےن رفامای ہک مت رثکت  ے تنعل رکیت وہ افر وشرہ یک انرکشی رکیت وہ افر اہمتر  العفہ ںیم ےن یسک وک ںیہن

دنی افر لقع ںیم ان صق وہےن ےک ابفوجد یسک ہتخپ لقع فاےل رمد رپ اغبل آاجےئ، وعروتں ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ہی امہر  دنی ںیم افر امہری لقع ںیم ایک اصقنؿ ےہ؟ آپ ےن رفامای ایک وعرت یک اہشدت )رشاع اکی( رمد یک فصن 

ارب ںیہن ےہ؟ اوہنں ےن اہک تاں! آپ ےن رفامای یہی اس یک لقع اک اصقنؿ ےہ، ایک ااسی ںیہن ےہ ہک  ب وعرت احہضئ اہشدت ےک رب

 وہیت ےہ، وت ہن امنز ڑپھ یتکس ےہ افر ہن رفزہ رھک یتکس ےہ؟ اوہنں ےن اہک تاں! آپ ےن رفامای سب یہی اس ےک دنی اک اصقنؿ ےہ۔

 رفعج، زدی  ن املس، ایعض  ن دبعاہلل ، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیعس  ن ایب رمص ، دمحم  ن :  رافی

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

  

 ...احہضئ وعرت وطاػ ہبعک ےک العفہ )ابیق( امتؾ انمکس جح ےک ادا رک یتکس ےہ، اربامیہ ےن

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

ت رک ےن ںیم وکیئ رحج ںیہن احہضئ وعرت وطاػ ہبعک ےک العفہ )ابیق( امتؾ انمکس جح ےک ادا رک یتکس ےہ، اربامیہ ےن اہک ہک احہضئ وعرت وک ) اکی( آتی آرآؿ یک التف

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ امتؾ افاقت ںیم اہلل یک اید ایک رکےت ےھت، اؾ افر ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبنج ےک ےئل التفت رک ےن ںیم ھچک رحج ںیہن اھجمس افر یبن 

ںیئ، اتہک فہ یھب رمدفں ےک اس ھ ریبکت ںیہک ہیطع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یتہک ںیہ ہک ںیمہ ) دیع ےک دؿ( مکح دای اجات اھت ہک مہ احہضئ وعروتں وک یھب ابرہ ال

 اھت( وگنما ای افر ا ے  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ےھجم اوب نایؿ ےن ربخ دی ہک رہ لق ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک وج) وج اس ےک انؾ اھکلافر داع رک ںی، ا

رب  ے لقن ایک ےہ ہک اعہشئ وک ضیح آای افر اوہنں ےن وطاػ ہبعک ےک ڑپاھ وت اس ںیم ہی اھکل اھت ہک مسب اہلل ارلمیح، ای الہ ابتکل اعتول ایل ۃملک، ایل وقہل وملسمؿ افر اطعء ےن اج

ےن رفامای ےہ ہک اس زیچ وک ہن اھکؤ سج  العفہ امتؾ انمکس ادا ےئک، امنز یھب ہن ڑپیتھ ںیھت افر مکح ےن اہک ہک ںیم ) احتل( انجتب ںیم ذحب رک داتی وہں افر وچہکن اہلل زعفلج

 (ایل ایگ وہ، ) ذہلا مسب اہلل رضفر ڑپاتھ وہںرپ) وبتق ذحب( اہلل اک انؾ ہن 
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ا :  راوی ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ٣ح٤س ٗاس٥ ب٩   ، ٗاس٥ ٟزح٩٤ ب٩  ا ًبس  ، بي س٤٠ہ ا ٌٟزیز ب٩  ا ًبس  ،  ابونٌی٥



 

 

 ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ن ُو  ا أَب ٨ََ ث ائَٔظَة َحسَّ ًَ  ٩ِ ًَ ٕس  َّ٤ ٔس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح ا َ٘ ِٟ ا  ٩ِ ًَ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ا ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ َة  ٤َ َس٠َ ٔ ب٩ُِ أَبٔي  ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس 

 ٔ ٤َ َٖ ك ٔ ََ ا  ئ٨َِ ا ٔج َّ٤ ٠َ َٓ خَّ  َح ِٟ ا ُْکُ إِٔلَّ  ٧َِذ ٥َ َِل  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٍَ ٨َا ٣َ ِج ِت َْخَ َٟ ا َس َٗ َٓ ُت  َّي اهَّللُ ِث َػل ٔيی   َّ٨ اٟ لَيَّ  ًَ َخ١َ 

 َّ٠ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ا٦َ  ٌَ ِٟ ا خَّ  ٥ِ أَحُ َٟ يي  ِٔزُت َواهَّللٔ أَن َوز َٟ ُت  ٠ِ ُٗ ٔک  ی ٜٔ یُِب ا  ٢َ ٣َ ا َ٘ َٓ ٔي  ٧ََا أَبِک ٥َ َوأ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َذٟٔٔک ًَ إٔ٪َّ  َٓ  ٢َ ا َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُٗ ٔت  ِش ٔٔ ُ ن ٔک 

َز٦َ  أت آ َي ب٨ََ ل ًَ ََبطُ اهَّللُ  ت َٛ ْئ  زٔی َطِی ُض َّی َتِل ً بَِیٔت َح ِٟ ٔا وفٔي ب ُل یَِر أَِ٪ َِل َت َُ د   َحا ِٟ ا  ١ُ ٌَ ِٔ ا َي لٔي ٣َ ٌَ ِٓ ا َٓ 

اوبمیعن، دبعازعلسی  ن ایب ہملس، دبعارلنمح  ن اقمس، اقمس  ن دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک مہ روسؽ 

مہ رصػ جح اک ارادہ رےتھک ےھت،  ب اقمؾ ےرػ ںیم ےچنہپ وت ےھجم ضیح آایگ، یبن یلص اہلل اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ ےلکن، 

ہیلع فآہل فملس ےری  اپس آےئ ںیم رفر یہ یھت آپ ےن رفامای ویکں رف ریہ وہ؟ ںیم ےن رعض ایک، ہی اچیتہ وہں ہک اکش ںیم ےن 

س آایگ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک تاں! آپ ےن رفامای ہی وت اکی ایسی زیچ ےہ، اس اسؽ جح اک ارادہ ہن ایک وہات، آپ ےن رفامای اشدی ںیہمت افن

 وج اہلل اعتیل ےن آدؾ یک امتؾ ںویٹیں )یک  تمس( ںیم ھکل دی ےہ، اس ںیم رفان ایک، وج اکؾ احیج رکےت ںیہ مت یھب رکیت رانہ، رصػ ہبعک

 اک وطاػ ہن رکان،  ب کت ہک اپک ہن وہ اجؤ۔

 زعلسی  ن ایب ہملس، دبعارلنمح  ن اقمس، اقمس  ن دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبمیعن، دبعا :  رافی

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

  

 ...ااحتسہض اک ایبؿ

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 ااحتسہض اک ایبؿ
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٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا ، حرضت  ، رعوہ ظا ٦ ہ ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

 َّ ٧َ َة أ ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ْٔک  اٟ ٧َا ٣َ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُس یُو ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ِت َحسَّ َٟ ا َٗ ِت  َٟ ا َٗ ا  ُت  َض ُة ب٨ِٔ ٤َ اكٔ َٓ



 

 

ًَل  اٟؼَّ  َُ ََز أ َٓ َ ُ أ ُِضز يي َِل أَك ٔن اهَّللٔ إ  ٢َ َرُسو یَا   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ َٔزُسو َبٔي حُبَِیٕع ٟ ٠َِیطٔ أ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو ا٢َ َر َ٘ َٓ َة 

إٔذَ  َٓ ٔة  ـَ َحِی ِٟ ٔا َص ب ِی َٟ ْٚ َو ٔٔک رٔعِ ذَٟ ٤ََّا  ٥َ إ٧ٔ َس٠َّ ٦َ َو اٟسَّ ٔک  ٨ِ ًَ ٔي  أُِشل َٓ ُرَصا  ِس َٗ َب  ا َذَص إَٔذ َٓ ًَلَة  اٟؼَّ زُكٔي  اِت َٓ ُة  ـَ َحِی ِٟ ا َب٠َِت  ِٗ َ ا أ

يي َػل  َو

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اشہ ؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک افہمط تنب شیبح ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

فآہل فملس  ے رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم )یھبک یھب( اپک ںیہن وہیت؟ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

)لسلسم ضیح اجری راتہ ےہ( ، وت ایک ںیم امنز وھچڑ دفں، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی وت رصػ اکی رگ اک وخؿ ےہ 

ز وھچڑ دف افر  ب ضیح ےک اایؾ ادنازا ذگر اجںیئ، وت اےنپ مسج  ے وخؿ وک دوھ ڈاول افر افر ضیح ںیہن،  ب ضیح اک زامہن آاجےئ، وت امن

 امنز ڑپوھ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اشہ ؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...ضیح اک وخؿ دوھےن اک ایبؿ

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 ضیح اک وخؿ دوھےن اک ایبؿ
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ٰي  :  راوی ل تٌا اهَّلل  رضی   ٙ بي بَک ػسی ا ت  اس٤ا ب٨ رضت  ، ح ر ٨٣ذ ت  ہ ب٨ ك٤ ا ٓ ، ظا٦ ب٩ رعوہ ہ  ، ک ٟ ٣ا  ، ٕ ب٩ یوس اهَّلل  ًبس

ا  ٨ًہ

 َ ث َ َحسَّ ٩ِ أ ًَ  ٔ ٨ِٔذر ٤ُ ِٟ ا ٔت  اك٤ََٔة ب٨ِٔ َٓ  ٩ِ ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ أْٟک  بََر٧َا ٣َ ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُوُس ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ًَ َبٔي بََِکٕ ٨َا  ٔت أ اَئ ب٨ِٔ ِس٤َ

 َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس َزأَْة  ا٣ِ ِت  َٟ َ َسأ ِت  َٟ ا َٗ ََّضا  ٧َ ٙٔ أ ی سِّ ََضا اٟؼِّ َِوب اَب ث ٧َا إٔذَا أََػ ََرأَیَِت إِٔحَسا ٔ أ اهَّلل  ٢َ َرُسو ِت یَا  َٟ ا



 

 

َِوَب إِٔحَس  ََػاَب ث ا أ ٥َ إَٔذ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  ا٢َ َر َ٘ َٓ  ٍُ ٨َ َٕ َتِؼ ِی َٛ ةٔ  ـَ َحِی ِٟ ا  ٦ُ ٩ِ٣ٔ ةٔ اٟسَّ ـَ َحِی ِٟ ا  ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ  َّ٩ ُٛ ا

 َ ُط ث٥َُّ ٟٔت ِػ َتِْقُ ٠ِ َٓ ٔ ط يي ٓٔی ُٔتَؼل ٕئ ث٥َُّ ٟ ِحطُ ب٤َٔا ـَ ٨ِ 

دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، افہمط تنب ذنمر، رضحت اامس تنب ایب رکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک 

  ہک  ب مہ ںیم  ے اکی وعرت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وپاھچ ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آ

ئ

پ اتبئ

یسک ےک ڑپک  ںیم ضیح اک وخؿ گل اجےئ وت فہ ایک رک ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک  ب یسک ےک ڑپک  ںیم 

 ضیح اک وخؿ گل اجےئ وت ا ے  ل ڈاےل رھپ ا ے اپین  ے دوھےل افر ایس ںیم امنز ڑپھ ےل۔

 ؾ  ن رعفہ، افہمط تنب ذنمر، رضحت اامس تنب ایب رکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعدبعاہلل  ن ویفس، امکل، اشہ :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 ضیح اک وخؿ دوھےن اک ایبؿ
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ا :  راوی ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ٣ح٤س ٗاس٥ ب٩   ، ٗاس٥ ٟزح٩٤ ب٩  ا ًبس  ، رث ب، ٤ًزو ب٩ حا ہ اب٩ و  ،  اػبّ

 ِٟ ا ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  زَِّح اٟ ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ رٔٔث  ا َح ِٟ ا زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ٔي  بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ ٕب  نٔي اب٩ُِ َوصِ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ُّ َب ا أَِػ ٨ََ ث ٔس٥ٔ َحسَّ َحسَّ ا َ٘ ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ثَطُ 

ُح  ـَ ٨ِ ُط َوَت ٔش٠ُ ِِ َت َٓ ُِضزَٔصا  ٨َِٔس ك َٔضا ً َِوب ٦َ ٩ِ٣ٔ ث اٟسَّ ََرُٔؾ  ِ٘ َت َا َتٔحیُف ث٥َُّ  ا٧ َِت إِٔحَس ٧ کَا ِت  َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ  ٔ يي ٓٔیط ٔ ث٥َُّ ُتَؼل ٔظ ائٔز َس َي  ل ًَ 

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک  ب مہ اغبص، ا ن فبہ، رمعف  ن احرث، دبعارلنمح  ن اقمس، اقمس  ن دمحم، رضحت اعہشئ

ںیم  ے یسک وک ضیح آات اھت وت فہ اپک وہ اجےن ےک دعب ڑپک   ے وخؿ وک ڑھچا رک ا ے دوھیتیل یھت افر ابیق ڑپک  رپ اپین ڑھچک 

 دیتی یھت، رھپ ایس ںیم امنز ڑپیتھ یھت۔

 ، اقمس  ن دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعاغبص، ا ن فبہ، رمعف  ن احرث، دبعارلنمح  ن اقمس :  رافی



 

 

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

  

 ...ااحتسہض فایل وعرت ےک ااکتعػ اک ایبؿ

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 ااحتسہض فایل وعرت ےک ااکتعػ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      301    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا ہ، حرضت  ًَک٣  ، ٟس ، خا اهَّلل  ًبس ٟس ب٩  ، خا ی اسل ین، ابوبرش و ہ ٙ ب٩ طا  اسح

َة أَ٪َّ  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٣ََة  َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ أٟٕس  ٩ِ َخ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ  ًَ أُٟس ب٩ُِ  ا َخ ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ  ُٚ ِٔسَحا ٨ََا إ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ

ٔ َوَز  ٦ اٟسَّ َضا ٩ِ٣ٔ  َت ِشَت َتِح لَّ اٟ ِت  ٌَ ٤ََّا َوَؿ ب ََفُ  ٦َ اٟسَّ َزی  َؿْة َت َتَحا َٔي ٣ُِش ٔ َوه ٔط ائ نَٔش ُف  ٌِ طُ َب ٌَ ٣َ َٕ َٜ َت ًِ َرأَِت ا ائَٔظَة  ًَ ٥َ أَ٪َّ  ًَ

٧َِت  َا َطِیْئ ک ا  أَ٪َّ صََذ َٛ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ ِؼَُفٔ  ٌُ ِٟ ا َئ  ا َُة َتحُٔسظُ ٣َ ٧ ًَل ُٓ 

ااحسؼ  ن اشنیہ، اوبرشب فایطس، اخدل  ن دبعاہلل ، اخدل، رکعہم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل 

، ارثک ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ آپ یک یسک ویبی ےن یھب ااکتعػ ایک، احالہکن فہ احتسمہض ںیھت، وخؿ وک )وک اخرج وہےت( دیتھکی ںیھت

اےنپ ےچین )وخؿ یک رثکت ےک فہج  ے( تشط رھک ایل رکیت ںیھت، رکعہم ےتہک ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن )اکی 

 ابر( مسک اک اپین داھکی ہک ہی رگن ابلکل فاسی ےہ۔ ےسیج الفں وعرت ااحتسہض یک احتل ںیم دیتھکی ںیھت۔

 ، اخدل  ن دبعاہلل ، اخدل، رکعہم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعاقحس  ن اشنیہ، اوبرشب فایطس :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 ااحتسہض فایل وعرت ےک ااکتعػ اک ایبؿ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      302    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ رضت ًا ، ح ہ ًَک ٣  ، ٟس ، خا ٍ ہ، یزیس ب٩ زًی يب  ٗت

ِت  َٔ َٜ َت ًِ ا ِت  َٟ ا َٗ ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ ٣ََة  َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ أٟٕس  ٩ِ َخ ًَ  ٍٕ ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز ز َی ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  تَِي ُٗ ٨ََا  ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  َرُسو  ٍَ ٣َ

 َ٠ ييًَ هَٔي ُتَؼل َضا َو ِشُت َتِحَت لَّ اٟ َة َو َِفَ اٟؼ  ٦َ َو اٟسَّ َزی  َِت َت َا٧ ک َٓ  ٔ ط َزأَْة ٩ِ٣ٔ أَِزَوأج ا٣ِ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط  ِی

اہ ہبیتق، سیدی  ن زرعی، اخدل، رکع ہم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہ

ویں ںیم  ے یسک ویبی ےن ابفوجد احتسمہض وہےن ےک ااکتعػ ایک، وخؿ افر فہ زردی وک )اخرج وہ ےت( دیتھکی ںیھت افر امنز آپ یک ویب

 ڑپےنھ یک احتل ںیم تشط اؿ ےک ےچین )راھک( راتہ اھت۔

 ہبیتق، سیدی  ن زرعی، اخدل، رکع ہم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 ااحتسہض فایل وعرت ےک ااکتعػ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      303    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ظہ رضی  ئ ًا رضت  ، ح ٣ہ ًَک  ، ، خاٟس ٣ٌت٤ز  ، ز شس ٣ 

ٔ حَ  ٤ُِؤ٨٣ٔ ِٟ ا أت  َض َف أ٣َُّ ٌِ َة أَ٪َّ َب ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ أٟٕس  ٩ِ َخ ًَ ٤ْٔز  َت ٌِ ا ٣ُ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث هَٔي سَّ ِت َو َٔ َٜ َت ًِ ا یَن 

اَؿْة  َتَح  ٣ُِش

 یسک ےن احتسمہض وہےن یک دسمد، رمتعم، اخدل، رکعہم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک اؾ اوملنینم ںیم  ے

 احتل ںیم ااکتعػ ایک۔



 

 

 دسمد، رمتعم، اخدل، رکعہم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...یھت ایک وعرت اس ڑپک  ںیم امنز ڑپھ یتکس ےہ سج ںیم احہضئ وہیئ

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 ایک وعرت اس ڑپک  ںیم امنز ڑپھ یتکس ےہ سج ںیم احہضئ وہیئ یھت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      304    حس

ا :  راوی ٨ًہ لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ظہ  ئ ًا رضت  ، ح ٣حاہس  ، ح بي ٧حی ا اب٩   ، ٍ ہی٥ ب٩ ٧آ ابزا  ،  ابو نٌی٥

ا أَبُو  ٨ََ ث َاَ٪ َحسَّ ا ک ُة ٣َ ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َٗ  ٢َ ا َٗ اصٕٔس  ٩ِ ٣َُح ًَ ٕح  ٧َحٔی ٔي  َب اب٩ِٔ أ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ اصٔی٥ُ ب٩ُِ ٧ َِز ا إٔب ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ َِوْب  ن َا إِٔلَّ ث ٧ ْٔلِٔحَسا

صَا ُٔوَِفٔ ُط ب ِت ٌَ َؼ َ٘ َٓ ا  َٔض ٔزٔي٘ ِت ب َٟ ا َٗ  ٕ َطِیْئ ٩ِ٣ٔ َز٦ َُط  ََػاب ا أ إَٔذ َٓ  ٔ ط احْٔس َتٔحیُف ٓٔی  َو

 میعن، اربامیہ  ن انعف، ا ن ایب حیجن، اجمدہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک مہ ںیم  ے یسک ےک اپس اکی اوب

ڑپک   ے زادئ ہن وہات اھت، ایس ںیم احہضئ وہیت یھت، رھپ  ب اس ںیم وخؿ گل اجات، وت اس رپ وھتک دیتی افر اےنپ اننخ  ے ا ے 

  ل ڈایتل یھت۔

 اوب میعن، اربامیہ  ن انعف، ا ن ایب حیجن، اجمدہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...وعرت اک اےنپ ضیح ےک لسغ ےک فتق وخوبش اگلےن اک ایبؿ

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب



 

 

 اےنپ ضیح ےک لسغ ےک فتق وخوبش اگلےن اک ایبؿوعرت اک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      305    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ہ  ًلی ا٦  رضت  ہ، ح ؼ ، حٔ ایوب  ، زب٩ زیس ، ح٤ا ٟوہا ب ا ًبس اهَّلل ب٩   ًبس 

ا٢َ َحسَّ  َٗ أب  َوصَّ ِٟ ا ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث اَ٪ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ َحشَّ ا٦ ٔ أَِو صَٔظ اهَّلل ِبس  ًَ ا٢َ أَبُو  َٗ َؼَة  ِٔ ٩ِ َح ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ یِٕس  ُ ب٩ُِ َز از ث٨ََا َح٤َّ

 َ ل ًَ ي أَِ٪ ٧ُٔحسَّ  ََ ٨ُِ ٧ ا  َّ٨ ُٛ ِت  َٟ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َة  ٔلیَّ ًَ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ َة  َؼ ِٔ ٩ِ َح ًََلٕث ًَ َٚ ث ِو َٓ ٕت  َي َزِوٕد  ي ٣َیِّ ل ًَ إِٔلَّ 

ِس  َٗ ٕب َو ِؼ ًَ َِوَب  ا إِٔلَّ ث ُّ ُو ا ٣َِؼب َِوبّ َص ث ٠َِ٧َب َب َوَِل  َلیَّ ََت ٧ َِتٔح١َ َوَِل  َٜ٧ ا َوَِل  رِشّ ًَ ٕ َو ز ُض َة أَِط ٌَ َِرَب َٔذا أ ٔ إ ز ِض ل  اٟ ا ٨ًَِٔس  ٨َ َٟ َؽ  ُرخِّ  

 َٔ ٔت أَِه ِش ُٛ  ٩ِ٣ٔ ٕ ُِبَذة ٔي ٧ َضا ف ـٔ ٧َا ٩ِ٣ٔ ٣َحٔی َِتَش٠َِت إِٔحَسا ا٦ُ اُ ُظ صَٔظ ا ِبس اهَّللٔ َرَو ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ  ٔ ائٔز ٨َ َح ِٟ َٔ ا َبا اتِّ  ٩ِ ًَ ي  ََ ٨ُِ٧ ا  َّ٨ ُٛ ٕر َو ا

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َة  ٔلیَّ ًَ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ َة  َؼ ِٔ ٩ِ َح ًَ اَ٪   ب٩ُِ َحشَّ

 اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک )روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دبعاہلل  ن دبعاولتا ب، امحد ن زدی، اویب، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل

فآہل فملس ےک زامہن ںیم( ںیمہ یسک تیم رپ نیت دؿ  ے زایدہ وسگ یک اممتعن یک اجیت یھت، رگم )تاں( اخفدن رپ اچر امہ دس دؿ وسگ 

 ےک العفہ رک نی ڑپک  ا ںیتن افر  ب وکیئ مہ اک مکح اھت، افر )ایسی احتل( ںیم ہن مہ ےرہم اگلںیت افر ہن وخوبش اگلںیت افر ہن بصع

فا ر )وخوبش( یک ااجزت دی اجیت یھت، افر ںیمہ انجزفں ےک رمہاہ اجےن یک اممتعن 

 

 اظ

 

ںیم  ے ضیح ےک دعب اپک وہیت، وت اوکس سک

 یھب رکدی یئگ یھت۔

 اعتٰیل اہنع دبع اہلل  ن دبعاولتا ب، امحد ن زدی، اویب، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل :  رافی

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

  

 ...وعرت  ب ہک ضیح  ے اپک وہ وت لسغ ںیم دبؿ ےسیک ےلم افر فہ ےسیک لسغ رک  افر ) سک رط

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 افر فہ ےسیک لسغ رک  افر ) سک رطح( کشم اک اگل وہا ڑپکا ےل رک ا ے وخؿ ) ےنلکن( ےک اقمؾ رپ ےلموعرت  ب ہک ضیح  ے اپک وہ وت لسغ ںیم دبؿ ےسیک ےلم 
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ا :  راوی ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ٔیہ ، ػ ہ ٔی ر ب٩ ػ ؼو ٨٣  ، ہ ي٨ ي ً اب٩   ،  یحٌی 

 ٢َ ا َٗ ٌَی  یَِح ا  ٨ََ ث َّ  َحسَّ ٔيیَّ َػل ا٨َّٟ ِت  َٟ َ َسأ َزأَّة  ا٣ِ َة أَ٪َّ  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أ٣ُِّ ًَ َة  یَّ ٔٔ َػ رٔ ب٩ِٔ  و ٨ُِؼ ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٨َ اب٩ُِ ًَُيِي ا  ث٨ََ طٔ َحسَّ ٠َِی ًَ اهَّللُ  ي 

تَ  َٓ ٕک  ّة ٩ِ٣ٔ ٣َِش َػ َٔفِ ا٢َ ُخٔذی  َٗ َتٔش١ُ  ِِ َت  َٕ ِی َٛ ا  َزَص أ٣ََ َٓ ٤َٔحیٔف  ِٟ ا ا ٩ِ٣ٔ  ٩ِ ُُِش٠َٔض ًَ  ٥َ َس٠َّ زُ َو ضَّ َٕ أََتَل ِی َٛ ِت  َٟ ا َٗ ٔی بَٔضا  ز ضَّ َل

٠ُِت  ُ٘ َٓ ٔلَيَّ  ا إ ََبِذتَُض اِجت َٓ ٔی  ز ضَّ اهَّللٔ َتَل اَ٪  ِبَح ُس  ٢َ ا َٗ  َٕ ِی َٛ ِت  َٟ ا َٗ ا  زٔی بَٔض ضَّ ٢َ َتَل ا َٗ  ٔ ٦ اٟسَّ ا أَثََز  ٔي بَٔض ع َبَّ ت  َت

فاتی رکیت ںیہ ہک اکی وعرت ےن یبن یلص اہلل ہیلع ییحی ، ا ن ہنییع، وصنمر  ن ہیفص، ہیفص، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے ر

فآہل فملس  ے اےنپ لسغ ضیح ےک قلعتم وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا ے مکح دای ہک اس رطح لسغ رک ، رفامای ہک 

رکفں؟ آپ ےن  اکی ڑکٹا )ڑپک  اک( کشم  ے )شب وہا( ےل افر اس  ے افصیئ رک، اس ےن رعض ایک ہک اس  ے سک رطح افصیئ

 رفامای، احبسؿ اہلل! افصیئ رکےل، وت ںیم ےن اس وعرت وک اینپ رطػ چنیھک ایل افر اہک ہک ا ے وخؿ ےک اقمؾ رپ ریھپ د ۔

 ییحی ، ا ن ہنییع، وصنمر  ن ہیفص، ہیفص، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...ضیح ےک لسغ اک ایبؿ

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 ضیح ےک لسغ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      307    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ہ رضی  ئظ ًا رضت  ، ح ہ ٔی ، ػ ر ٨٣ؼو ب،  ، وہی ش٥٠ ٣ 

ِزَ  ٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔب ث ٔ َحسَّ ِت ٟ َٟ ا َٗ  ٔ َِنَؼار ِْل َزأَّة ٩ِ٣ٔ ا ا٣ِ ائَٔظَة أَ٪َّ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أ٣ُِّ ًَ وْر  ٨ُِؼ ا ٣َ ث٨ََ ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٔيیِّ اصٔی٥َ  َّ٨ ٠

 ّ ًََلث ئٔی ث ؿَّ َتَو َٓ ّة  َٜ ٤َشَّ َػّة ٣ُ َٔفِ ی  ٢َ ُخٔذ ا َٗ ٤َٔحیٔف  ِٟ ا َِتٔش١ُ ٩ِ٣ٔ  َٕ أَُ ِی َٛ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  اهَّللُ َػل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ا ث٥َُّ إٔ٪َّ 



 

 

 ٔ َُضا ب بَرِت أَِخ َٓ َضا  ُِت َحَذب َٓ أََخِذتَُضا  َٓ ا  َٔض ئٔی ب َوؿَّ ٢َ َت ا َٗ ٔ أَِو  ضٔط َق بَٔوِج أرَِعَ َٓ ا  َتِحَی ِس ٥َ ا َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٠َِیطٔ ًَ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٔیُس  یُز ٤َا 

 ٥َ َس٠َّ  َو

ہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک اکی ااصنری وعرت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل ملسم، فبیہ، وصنمر، ہیفص، رضحت اع

فملس  ے اہک ہک ںیم لسغ ضیح سک رطح رکفں؟ آپ ےن رفامای ہک اکی ڑپک  اک ڑکٹا کشم  ے شب وہاےل افر نیت رمہبت فوض رک، 

امےئ افر اانپ ہنم ریھپ ایل افر رفامای ہک اس  ے افصیئ رک، سپ ںیم رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )اصػ اصػ ایبؿ رکےت وہےئ( رش

 ےن ا ے اینپ رطػ چنیھک ایل افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وج ھچک انہک اچےتہ ےھت ںیم ےن ہہک دای۔

 ملسم، فبیہ، وصنمر، ہیفص، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...وعرت اک اےنپ لسغ ےک فتق یھگنک رکےن اک ایبؿ

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 وعرت اک اےنپ لسغ ےک فتق یھگنک رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      308    حس

سی ب٩ اس٤ٌی١، اب :  راوی ا٣و ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ، رعوہ اب٩ طہاب ہی٥  ا  ز

 َ ِت أ َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ َوَة أَ٪َّ  ٩ِ رُعِ ًَ إب  َض ٔط اب٩ُِ  ث٨ََا  اصٔی٥ُ َحسَّ َِز ث٨ََا إٔب أًی١َ َحسَّ ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ٨ََا ٣ُ ث َّي َحسَّ َػل اهَّللٔ  و٢ٔ  َرُس  ٍَ ص٠ِ٠َُِت ٣َ

ا ٔة  ٔي َححَّ ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ یِ اهَّللُ  َٟ ِت  َزَخ٠َ َّی  ً زِ َح ُض ِل ٥ِ َت َٟ ِت َو اَؿ ا َح ََّض ٧َ ِت أ ٤َ ًَ َ ز َٓ َی  َضِس ِٟ ا  ِٙ ٥ِ َيُش َٟ ٍَ َو ٤َتَّ ٩ِ َت َّ٤ ُت ٣ٔ ٨ُِ ٜ َٓ  َٔ ا َز َو ُة ِٟ ٠َ

و٢ُ  َرُس َضا  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ َزة ٤ِ ٌُ ٔ ُت ب ٌِ تَّ ُت َت٤َ ٨ِ ُٛ ا  ٤ََّ ٧ٔ َة َوإ َٓ ِی٠َُة رَعَ َٟ  ٔ و٢َ اهَّللٔ َصٔذظ َرُس َا  ِت ی َٟ ا َ٘ َٓ َة  َٓ ٥َ  رَعَ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل

 َٟ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبَس  ًَ َز  خَّ أ٣ََ َح ِٟ ا ُت  ِی ـَ َٗ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ُت  ٠ِ ٌَ َٔ َٓ ٔٔک  َزت ٤ِ ًُ ٩ِ ًَ ٔي  ٔلی َوأ٣َِٔشک َتٔظ ا٣ِ ٔک َو َِس َرأ ٔضی  ُ٘ ِن ٔي ٩ِ٣ٔ ا َزن ٤َ ًِ َ أ َٓ ٔة  َحِؼَب ِٟ ا َة  ِی٠َ

ُِٜت  َنَش ًٔی  َّٟ ا ٔي  زَت ٤ِ َاَ٪ ًُ ک ی٥ٔ ٣َ ٌٔ ٨َِّ  اٟت



 

 

یس  ن اامسلیع، اربامیہ ا ن اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکیت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل وم

ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ ۃجح اولداع ںیم ارحاؾ ابدناھ، ںیم اؿ ولوگں ںیم یھت، وہنجں ےن )جح( عتمت ایک اھت، افر دہی ہن الےئ ےھت، 

کت اپک ہن وہیئ، بت اوہنں ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل  ےنپ قلعتم اہک ہک ںیم احہضئ وہیئگ افر بش رعہفرھپ اوہنں ےن ا

ہیلع فآہل فملس ہی رعہف ےک دؿ یک رات ےہ افر ںیم ےن رمعہ ےک اس ھ عتمت ایک اھت، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ  ے 

اول، یھگنک رکف، اےنپ رمعہ  ے ریک روہ )جح رک ول(انچہچن ںیم ےن )ااسی یہ( ایک،  ب ںیم جح رک یکچ، وت آپ ےن رفامای ہک مت اانپ ےر وھکؽ ڈ

ی ۃ یک رات ںیم مکح دای ہک فہ ےری  اس رمعہ ےک دبےل، سج اک ںیم ےن رحاؾ ابدناھ اھت افر ںیہن ایک اھت، 
دبعارلنمح ) ن ایب رکب( وک حص

 ۔ےھجم میعنت  ے رمعہ رکفا الےئ

 ومیس  ن الیعمس، اربامیہ ا ن اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...لسغ ضیح ےک فتق وعرت اک اےنپ ابولں ےک وھکےنل اک ایبؿ

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

  فتق وعرت اک اےنپ ابولں ےک وھکےنل اک ایبؿلسغ ضیح ےک
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ا :  راوی ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ، رعوہ ظا٦ ہ  ، ہ ٣ اسا ، ابو اس٤ٌی١  ًبیسب٩ 

 ٩ِ ًَ ا٣ََة  َُس ُو أ ا أَب ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١َ  ٤َ ا ًُبَِیُس ب٩ُِ إِٔس ٨ََ ث ٔی  َحسَّ ذ  ٢ٔ ٔضًَٔل ٔیَن ٟ آ ٨َا ٣َُو ِج ِت َْخَ َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ  ٕ ا٦ صَٔظ

ي  إٔن َٓ ٠ُِیِض١ِٔ٠  َٓ  ٕ َزة ٤ِ ٌُ ٔ ُض١َّٔ ب بَّ أَِ٪ ی ٥َ ٩ِ٣َ أََح ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس ا٢َ  َ٘ َٓ ةٔ  ٔححَّ ِٟ زَ ا ٤ِ ٌُ ٔ ُت ب َْلَص٠ِ٠َِ یُِت  يي أَصَِس ِوَِل أَن َٟ ةٕ ي 

ىٔی یَِو٦ُ رَعَ  َٛ َر َِز أ َٓ  ٕ َزة ٤ِ ٌُ ٔ ٩ِ أََص١َّ ب ٧ََا ٤٣َّٔ ُت أ ٨ِ ُٛ ُض٥ِ بَٔحٓخٕ َو ـُ ٌِ ٕ َوأََص١َّ َب َزة ٤ِ ٌُ ٔ ُض٥ِ ب ـُ ٌِ أََص١َّ َب ٔيیِّ َٓ َّ٨ اٟ ٔلَي  ِوُت إ َٜ َظ َٓ ائْٔف  َا َح َة َوأ٧َ َٓ

َِس  َرأ ٔضی  ُ٘ اِن َزَتٔک َو ٤ِ عٔي ًُ ٢َ َز ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َحِؼَبةٔ َػل ِٟ ا ُة  ِی٠َ َٟ َاَ٪  ا ک َٔذ َّی إ ً ُت َح ٠ِ ٌَ َٔ َٓ ٓخٕ  يي بَٔح ٔلی َوأَصٔل َتٔظ ا٣ِ ٔک َو

زَ  ٤ُِ َاَ٪ ً ک ٣َ ٕ َزة ٤ِ ٌُ ٔ أَص٠ِ٠َُِت ب َٓ ی٥ٔ  ٌٔ ٨َِّ اٟت َي  ٔل ِجُت إ َْخَ َٓ  ٕ ََِک َبٔي ب ٩ٔ٤َ ب٩َِ أ زَِّح اٟ ِبَس  ًَ ٔي أَخٔي  َس١َ ٣َع َِر ٔي أ ٩ُِٜ ف َی  ٥ِ َٟ ا٢َ صَٔظا٦ْ َو َٗ ٔي  ت



 

 

ٕئ ٣ٔ  ْة َطِی َٗ َػَس ِو٦ْ َوَِل  َذَٟٔک َصِسْی َوَِل َػ  ٩ِ 

 دیبع  ن اامسلیع، اوبااسہم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک مہ ولگ ذی اہجحل اک اچدن دےتھکی یہ )جح

 رمعہ اک ارحاؾ ابدناتھ، ذہلا ضعب ےن وت رمعہ اک ارحاؾ وک( ےلکن، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ ںیم دہی ہن الای وہات وت

ابدناھ افر ضعب ولوگں ےن جح اک ارحاؾ ابدناھ، افر ںیم اؿ ولوگں ںیم  ے یھت، وہنجں ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ اھت،  ب رعہف اک دؿ 

پ ےن رفامای ہک اےنپ رمعہ وک )دنچ دؿ( وموقػ آای، وت ںیم احہضئ وہیئگ، ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس یک اکشتی یک، آ

ی ۃ یک رات آیئ وت آپ
ےن  روھک افر اانپ ےر وھکؽ ڈاول، یھگنک رکف افر جح اک ارحاؾ ابدنھ ول،انچہچن ںیم ےن ااسی یہ ایک، اہیں کت ہک  ب حص

رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ، اشہؾ ےتہک ںیہ ہک اؿ دبعارلنمح  ن ایب رکب وک ےری  رمہاہ رکدای، ںیم میعنت کت یئگ، ںیم ےن اےنپ رمعہ ےک وعض 

 ںیم  ے یسک ابت ںیم ہن دہی دانی ڑپی افر ہن رفزہ رانھک ڑپا افر ہن دصہق دانی ڑپا۔

 دیبع ن الیعمس، اوبااسہم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

  )اک ایک بلطم ےہ ؟

 

لقۃ
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 ...(اہلل اعتیل ےک اس اراشدد 

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

  )اک ایک بلطم ےہ ؟
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خ
م
 (اہلل اعتیل ےک اس اراشدد 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      310    حس

ز، :  راوی ز، ح٤ا ٣اٟک ٣شس ص ب٩  ابي بَک، حرضت ا٧  ًبیس اهَّلل ب٩ 

ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٕٔک  اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ  ٕ ََِک ٔي ب َب اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ْز  ا َّ٤ ا َح ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ا٢َ إٔ٪َّ َحسَّ َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  

ح٥ٔٔ  زَّ ٔاٟ ١ََّ ب ک َّ َوَج١َّ َو ز ًَ َْکْ اهَّلَل  ا٢َ أََذ َٗ طُ  َ٘ ٔضَی َخ٠ِ ِ٘ اَز أَِ٪ َي ََر ا أ إَٔذ َٓ ْة  َِ ـِ َربِّ ٣ُ ْة یَا  َ٘ ٠َ ًَ یَا َربِّ  ْة  َٔ ُِل َربِّ ٧ یَا  و٢ُ  ُ٘ کّا َي  أ٦َِ ٠َ٣َ

ٔيٌّ أ٦َِ  َطق ِثَی  ٧ُ ٔ  أ ط َتُب فٔي بَِل٩ٔ أ٣ُِّ ِٜ ُی َٓ ِْلََج١ُ  ا ز َو ِزٗ اٟزِّ ا  ٤َ َٓ یْس  ٌٔ  َس



 

 

اسن  ن امکل، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ، آپ ےن رفامای ہک  دسمد، امحد، دیبعاہلل  ن ایب رکب، رضحت

  سپ  ب اہلل اچاتہ ےہ ہک یسک

 

ۃ

 

ع

 

  ای رب ۃقلع ای رب مص

 

طفۃ

 

ن
 اہلل زبرگ فربرت ےن رک  رپ اکی رفہتش رقمر رک دای ےہ، وج اتہک ےہ ہک ای رب 

)ےنب( ای وعرت، یقش وہ ای دیعس، رھپ رزؼ سک دقر وہ افر رمع ینتک وہ؟ آپ یلص یک تقلخ وپری رک د ، وت فہ رفہتش اتہک ےہ ہک رمد 

  )ہی بس وپھچ رک( اس ےک امں ےک ٹیپ ںیم اس یک اشیپین رپ ھکل داتی ےہ۔

  

 اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ، رھپ رفش

 دسمد، امحد، دیبع اہلل  ن ایب رکب، رضحت اسن  ن امکل :  رافی

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

  

 ...احہضئ وعرت جح افر رمعہ اک ارحاؾ سک رطح ابدنےھ ؟

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 احہضئ وعرت جح افر رمعہ اک ارحاؾ سک رطح ابدنےھ ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      311    حس

٨ًہا :  ویرا تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ظہ  ئ ًا رضت  ، ح ، رعوہ اب٩ طہاب  ، ً٘ی١  ، ٟیث  ، ر ی ٜ  یحٌی ب٩ ب

ا َٗ ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ا  ٨ََ ث ٔيیِّ َحسَّ ا٨َّٟ  ٍَ ٨َا ٣َ ِج ِت َْخَ َٟ

٠َیِ  ًَ اهَّللُ  َّي  ٢َ َػل ا َ٘ َٓ َة  ا ٣ََّٜ ٨َ س٣ِٔ َ٘ َٓ ٓخٕ  ا ٩ِ٣َ أََص١َّ بَٔح َّ٨ ٕ َو٣ٔ َزة ٤ِ ٌُ ٔ ا ٩ِ٣َ أََص١َّ ب َّ٨ٔ٤ َٓ  َٔ َزا َو ِٟ ا ٔة  ٔي َححَّ ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو هَّلُل ط ا َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو  َر

 ٕ َزة ٤ِ ٌُ ٔ ٦َ ب ٠ُِیِح١ِٔ٠ َو٩ِ٣َ أَِِحَ َٓ ُِضسٔ  ی  ٥ِ َٟ ٕ َو َزة ٤ِ ٌُ ٔ ٦َ ب ٥َ ٩ِ٣َ أَِِحَ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٔ َو٩ِ٣َ أَص١ََّ ًَ یٔط ٨َٔرِِحٔ َصِس یُح١َّٔ ب َّی  ً ًَل یُٔح١  َح َٓ َوأَصَِسی 

 ِ٤ ٌُ ٔ ٥ِ أُص١ِٔ٠ِ إِٔلَّ ب َٟ َة َو َٓ َِو٦ُ رَعَ َاَ٪ ی َّی ک ً ا َح ـّ ٔ ائ ٥ِ٠َ أََز٢ِ َح َٓ ُت  ـِ حٔ َٓ ِت  َٟ ا َٗ طُ  ُت٥َّٔ َححَّ ٠ِي َٓ ٓخٕ  ٠َِیطٔ بَٔح ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ نٔي  َز أ٣ََ َٓ  ٕ َزة

َس٠َّ  ٌَ َو َب َٓ يي  ُت َحط ِی ـَ َٗ َّی  ً َذَٟٔک َح ٠ُِت  ٌَ َٔ َٓ َزَة  ٤ِ ٌُ ِٟ ا  ََ ُ ز ٓخٕ َوأَِت َم َوأُص١َّٔ بَٔح َتٔظ َرأِٔسی َوأ٣َِ َف  ُ٘ ٩ٔ٤َ ب٩َِ ٥َ أَِ٪ أَِن ِح زَّ اٟ ِبَس  ًَ ٔي  َث ٣َع

ی٥ٔ  ٌٔ ٨َِّ اٟت َزتٔي ٩ِ٣ٔ  ٤ُِ َاَ٪ ً ٤َٔز ٣َک َت ًِ َ ٔي أَِ٪ أ َزن ٙٔ َوأ٣ََ ی سِّ اٟؼِّ ََِکٕ  َبٔي ب  أ

ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکیت ںیہ ہک مہ ۃجح اولداع ںیم یبن یلص اہلل  ییحی  ن



 

 

ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ ےلکن، مہ ںیم  ے ضعب ولگ فہ ےھت، وہنجں ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ اھت،  ب مہ ہکم ںیم آےئ، وت روسؽ اہلل 

آہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ وہ افر دہی ہن الای وہ، وت اس وک ارحاؾ  ے ابرہ وہ اجان اچےئہ، افر سج یلص اہلل ہیلع ف

اانپ جح  ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ وہ دہی الای وہ، وت فہ  ب کت آرابین ہن رک ےل، ارحاؾ  ے ابرہ ہن وہ، افر سج ےن جح اک ارحاؾ ابدناھ وہ، فہ

رکےل، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ہک ںیم احہضئ وہ یئگ، افر لسلسم ضیح آات رتا، اہیں کت ہک رعہف اک دؿ آایگ وپرا 

فں افر افر ںیم ےن رصػ رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ اھت، وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم مکح دای ہک ںیم اانپ ےر وھکؽ ڈاولں افر یھگنک رک

ارحاؾ ابدن وہں افر رمعہ وک ےر دتس وھچڑ دفں،انچہچن ںیم ےن یہی ایک،  ب ںیم ےن اانپ جح وپرا رکایل، وت آپ ےن ےری  رمہاہ  جح اک

 دبعارلنمح  ن ایب رکب وک جیھب دای افر ےھجم مکح دای ہک ںیم اےنپ رمعہ ےک دبےل میعنت  ے رمعہ رک آؤں۔

 ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب :  رافی

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

  

 ...ضیح اک زامہن بک آات ےہ افر بک متخ وہ اجات ےہ ؟ افر وعرںیت رضحت اعہشئ ریض اہلل عت

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

ی وہیت افر بک متخ وہ اجات ےہ ؟ افر وعرںیت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ڑکلی یک ڈایب ںیم رفیئ رھک رک یتجیھب ںیھت، اس ںیم زرد ضیح اک زامہن بک آات ےہ

 ضیح  ے اپیک ےہ )ہک  ب کت یھت، وت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہہک دیتی ںیھت ہک دلجی ہن رکف، اہیں کت ہک اصػ افشػ )اپین ہن( دھکی ول، اؿ یک رماد اس  ے

 ، وت اوہنں ےن اؿ رپ  ہنع زین یکرگن ابلکل ہن رےہ، اس فتق کت اپیک ںیہن وہیت(، زدی  ن اثتب یک یٹیب وک ہی ربخ یچنہپ ہک وعرںیت رات وکرچاغ وگنما رک اپیک دیتھکی ںیہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      312    حس

٨ًہاً :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا ، حرضت  ، رعوہ ظا٦ ہ  ، ٔیا ٪ ، س ٣ح٤س اهَّلل ب٩   بس 

٤ََٔة  اك َٓ َة أَ٪َّ  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕس  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َا٧َِت َحسَّ ٕع ک َبٔي حُبَِی ٨َِٔت أ ب

ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ِت  َٟ َ َشأ َٓ َتَحاُق  َسعٔي  ُتِش َٓ ُة  ـَ َحِی ِٟ ا َب٠َِت  ِٗ َ َٔذا أ إ َٓ ٔة  ـَ َحِی ِٟ ٔا ِت ب ِیَش َٟ ْٚ َو َذٟٔٔک رٔعِ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل

يي َؼل َٓ ٔي  َِتٔشل اُ َٓ ََزِت  َِزب َٔذا أ ًَلَة َوإ  اٟؼَّ



 

 

ہک افہمط تنب ایب شیبح ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک  دبعاہلل  ن دمحم،  نایؿ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ

ااحتسہض اک وخؿ آات اھت، وت اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس اک ہلئسم وپاھچ آپ ےن رفامای ہی اکی رگ )اک وخؿ( ےہ، ضیح 

 ز ڑپوھ۔ںیہن ےہ  ب ضیح اک )زامہن( ک ش آےئ، وت امنز وھچڑ دف افر  ب ذگر اجےئ، وت لسغ رکف افر امن

 دبع اہلل  ن دمحم،  نای ؿ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...احہضئ وعرت امنز یک اضق ہن رک ، اجرب  ن دبعاہلل افر اوب دیعس )ادری( ریض اہلل مہنع

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

  ہک )احہضئ وعرت( امنز وھچڑ د احہضئ وعرت امنز یک اضق ہن رک ، اجرب  ن دبعاہلل افر اوب دیعس )ادری( ریض اہلل امہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے لقن ایک ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      313    حس

سی :  راوی ٨ًہ ٣و لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ذہ  ٣ٌا رضت  ، ح زہ ٗتا  ، ہ٤ا٦  ، اس٤ٌی١  ب٩ 

ا ُ أَ٪َّ  َذة ا ٌَ ىٔی ٣ُ َِت ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ُ َزة َتا َٗ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١َ  ِٔس٤َ وَسی ب٩ُِ إ ٨ََا ٣ُ ث زٔی َحسَّ َة أََتِح ائَٔظ ٌَ ٔ ِت ٟ َٟ ا َٗ َزأَّة  ٣ِ

َزِت  َُض ا ك ا إَٔذ ًَلَتَض ٧َا َػ ا ٔ أَِو  إِٔحَس ٔط َا ب ٧ُ َیأ٣ُِز ًَل  َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٍَ ٧َحٔیُف ٣َ ا  َّ٨ ُٛ ِٔت  ٧َ َّْة أ رٔی و ِت أََِحُ َٟ ا َ٘ ًَل َٓ َٓ ِت  َٟ ا َٗ

٠ُطُ  ٌَ ِٔ  َن

اہلل اعتٰیل  ومیس  ن اامسلیع، امہؾ، اتقدہ، رضحت اعمذہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک اکی وعرت ےن رضحت اعہشئ ریض

 اہنع  ے اہک ہک ایک مہ ںیم  ے یسک وک اس امنزرصػ ایس دقر زامہن ںیم  ہکب فہ اطرہ رےہ اکیف ےہ ؟ وت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

ز یک اضق ڑپےنھ اک ےن اہک ہک ایک وت رحفر ہی ےہ، انیقی مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ رےتہ ےھت افر ضیح آات اھت، رگم آپ ںیمہ امن

 مکح ہن دےتی ےھت، ای اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ہی اہک ہک مہ اضق ہن ڑپےتھ ےھت۔

 ومیس  ن الیعمس، امہؾ، اتقدہ، رضحت اعمذہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 ...احہضئ وعرت ےک اس ھ اس احؽ ںیم وسان ہک فہ ضیح ےک ابلس ںیم وہ

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 احہضئ وعرت ےک اس ھ اس احؽ ںیم وسان ہک فہ ضیح ےک ابلس ںیم وہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      314    حس

ب ب٨ت  :  راوی ہ، زی٨ يبا ٪، یحٌی ابوس٤٠ ، ط ٨ًہ٤اسٌسب٩ حٔؽ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ا٦ س٤٠ رضت  ، ح  ا٦ س٤٠ہ

٤َةَ  َس٠َ ٨ِٔٔت أَبٔي  ٨ََِب ب ی ٩ِ َز ًَ ٤ََة  َس٠َ َبٔي  ٩ِ أ ًَ َیِحٌَی   ٩ِ ًَ اُ٪  َطِيَب ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕؽ  ِٔ ُس ب٩ُِ َح ٌِ َس ٨ََا  ث َس٤َ٠ََة  َحسَّ َِتطُ أَ٪َّ أ٦َُّ  ث َحسَّ

َّي اهَّللُ َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ َا ٣َ ٧َ ُت َوأ ـِ ٔ ِت ح َٟ ا ًٔی  َٗ ـَ اَب حٔی أََخِذُت ثَٔی َٓ َضا  ُت ٨ِ٣ٔ ِج َْخَ َٓ ُت  ِنَش٠ِ٠َ ا َٓ ٔة  ٤ٔی٠َ َد ِٟ ا ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ

َِزَخ٠َىٔی أ َٓ ٔي  ان ًَ َس َٓ  ٥ِ ٌَ ُت َن ٠ِ ُٗ ٔت  ِش ٔٔ ُ َن ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس لٔي  ا٢َ  َ٘ َٓ ا  ُتَض بِٔش ٠َ ِت  َٓ َٟ ا َٗ ٔة  ٤ٔی٠َ َد ِٟ ا ٔي  طُ ف ٌَ ٣َ

٧ََا َِتٔش١ُ أ ٨ُِت أَُ ُٛ ائ٥ْٔ َو َُضا َوصَُو َػ ٠ بِّ َ٘ َاَ٪ يُ ک  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ ىٔی أَ٪َّ  َِت ث ٥َ ٩ِ٣ٔ  َوَحسَّ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َو

ابَةٔ  ٨َ َح ِٟ ا احٕٔس ٩ِ٣ٔ  َإئ َو ٧ٔ  إ

ؾ ہملس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل امہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع دعس  ن صفح، ابیش ؿ، ییحی اوبہملس، زبنی تنب ا

فآہل فملس ےک رمہاہ اچدر ںیم )یٹیل وہیئ( یھت ہک ےھجم ااچکن ضیح آایگ، سپ ںیم آہتسہ  ے اچدر  ے ابرہ وہ یئگ، رھپ ںیم ےن اےنپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہک ہک ایک ںیہمت افنس آایگ؟ ںیم ےن رعض ایک ضیح ےک ڑپک  ےئل افر اؿ وک نہپ ایل، ھجم  ے روسؽ اہلل 

 ہک تاں! آپ ےن ےھجم البای افر اےنپ اپس اچدر ےک ادنر دالخ رکایل، زبنی یتہک ںیہ، ھجم  ے اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےن ہی یھب ایبؿ ایک

پ رفزہ دار وہےت ےھت افر ںیم افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسغ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےریا وبہس ےتیل ےھت، احالہکن آ

 انجتب اکی یہ ربنت  ے رکایل رکےت ےھت۔

 دعس ن صفح، ابیش ؿ، ییحی اوبہملس، زبنی تنب اؾ ہملس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل امہنع :  رافی

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



 

 

  

 ...سج ےن ضیح ےک زامہن ےک ےئل دحیلعہ ابلس ایتر رک ایل

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 سج ےن ضیح ےک زامہن ےک ےئل دحیلعہ ابلس ایتر رک ایل
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ہ :  راوی ہ، ہظا٦، یحٌی ، ابوس٤٠ لٰي ٣ٌاذب٩ ٓـاٟ تٌا اهَّلل  رضی  ا٦ س٤٠ہ  رضت  ٨ًہا ح لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  بي س٤٠ہ  ب ب٩ ا ، زی٨

ا  ٨ًہ

 َ٤ َس٠َ َبٔي  ٔت أ ٨ََِب ب٨ِٔ ٩ِ َزی ًَ َس٤َ٠ََة  ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٌَی  َیِح  ٩ِ ًَ ا٦ْ  ٨ََا صَٔظ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َة  َٟ ا ـَ َٓ ُ ب٩ُِ  اذ ٌَ ٨ََا ٣ُ ث ٨َا َحسَّ ِت بَِي َٟ ا َٗ ٤ََة  َس٠َ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ َة 

ئ  ا٨َّٟ  ٍَ َا ٣َ ٧َ ُ أ َن ٢َ أ ا َ٘ َٓ ًٔی  ـَ اَب حٔی أََخِذُت ثَٔی َٓ ُت  ِنَش٠ِ٠َ ا َٓ ُت  ـِ ٔ ٕة ح ٤ٔی٠َ ٔي َخ ْة ف ٌَ ٔ َلح ـِ ٥َ ٣ُ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٠ُِت یِّ  ُ٘ َٓ ٔت  ِش ٔٔ

٤ٔی٠َةٔ  َد ِٟ ا ٔي  ُط ف ٌَ ُت ٣َ ٌِ َلَح اِؿ َٓ نٔي  ا ًَ َس َٓ  ٥ِ ٌَ  َن

ہلل اعتٰیل اہنع رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک اعمذ ن اضفہل، اشہؾ، ییحی ، اوبہملس، زبنی  ن ایب ہملس ریض ا

ای ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ اچدر ںیم یٹیل وہیئ یھت ہک احہضئ وہیئگ افر ںیم ےن اےنپ ضیح اک ابلس نہپ ایل، آپ ےن رفام

  افر ںیم آپ ےک رمہاہ اچدر ںیم ٹیل یئگہک ایک ںیہمت افنس آایگ؟ ںیم ےن رعض ایک تاں! آپ ےن ےھجم البای

 اعمذ ن اضفہل، اشہؾ، ییحی ، اوبہملس، زبنی  ن ایب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...  دیعنی ںیم افر املسمونں یک دوعت ںیم احرض وہےن اک ایبؿ افر ہی ہک فہاحہضئ وعرت اک

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 احہضئ وعرت اک دیعنی ںیم افر املسمونں یک دوعت ںیم احرض وہےن اک ایبؿ افر ہی ہک فہ امنز یک ہگج  ے دحیلعہ رںیہ
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ؼ رضت حٔ ، ح ایوب  ، ہاب ٟو ا ًبس  ،  ٣ح٤سب٩ سًل٦

 َ٨ ٤َِ ا ٧ َّ٨ ُٛ ِت  َٟ ا َٗ َؼَة  ِٔ ٩ِ َح ًَ وَب  ٩ِ أَی  ًَ َوصَّأب  ِٟ ا ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ا٢َ أَِخ َٗ  ٕ َسًَل٦ اب٩ُِ  َُو  ْس ص َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ِج٩َ فٔي َحسَّ ٨َا أَِ٪ یَِْخُ َ٘ ٔ ت َوا ًَ  ٍُ

ٔس٣َ  َ٘ َٓ ی٩ِٔ  یَس ٌٔ ِٟ َّي ا َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ زَا ٣َ َُ َٔضا  ُد أُِخت َاَ٪ َزِو ک َٔضا َو ٩ِ أُِخت ًَ َِت  ث َحسَّ َٓ  ٕٕ َىٔی َخ٠َ َِّصَ ب َٗ ِت  َٟ َ ز ٨َ َٓ َزأَْة  ا٣ِ ٠َِیطٔ ِت  ًَ  ُ اهَّلل

 ُ٘ ک٠َِیَم َوَن ِٟ ا ٔی  او ٧َُس ا  َّ٨ ُٛ ِت  َٟ ا َٗ ٓتٕ  ٔس ُط فٔي  ٌَ ًٔی ٣َ َِت أُِخ ٧ کَا زَِوّة َو َُ َة  رَشَ ًَ ًَِی  ٨ِٔ ٥َ ث َس٠َّ ٔيیَّ َو َّ٨ اٟ ًٔی  ِت أُِخ َٟ َ َشأ َٓ زَِضی  ٤َ ِٟ ا َي  ل ًَ و٦ُ 

 ٔ ب ُٔت٠ِ ٟ ٢َ ا َٗ َد  اْب أَِ٪ َِل َتِْخُ َب َضا ٔج٠ِ َٟ  ٩َُِٜ ٥ِ ی َٟ َٔذا  ٧َا بَأِْض إ لَي إِٔحَسا ًَ َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ابَٔضا َػل َب ا ٩ِ٣ٔ ٔج٠ِ َُتَض احٔب ِشَضا َػ

 ٔ ٤ُِش٠ ِٟ ا َوَة  ًِ َز یَِر َو َد ِٟ ا َضس  َتِظ ِٟ َبٔي نَ َو ِت بٔأ َٟ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ٔت  ٌِ ٔ ٤ َضا أََس ُت ِٟ َ َسأ َة  ٔلیَّ ًَ ٔس٣َِت أ٦ُ   َٗ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ٔیَن  ٥ِ ٤ ٌَ

 ٔ ات َو ٌَ ِٟ ا رٔ أَِو  ُدُسو ِٟ ا اُت  َذَو ُٙ َو ٔ ات َو ٌَ ِٟ ا ُد  یَِْخُ  ٢ُ و ُ٘ ُتطُ َي ٌِ ٔ َس٤ ٔي  َب ِت بٔأ َٟ ا َٗ ُظ إِٔلَّ  ُْکُ ٧َِت َِل َتِذ َا ک ُف َو ُحیَّ ِٟ ا رٔ َو ُدُسو ِٟ ا اُت  َذَو  ُٙ

 َٓ ُف  ُحیَّ ِٟ ٠ُِت ا ُ٘ َٓ َؼُة  ِٔ ِت َح َٟ ا َٗ َّي  ٤َُؼل ِٟ ا ُف  ُحیَّ ِٟ ا ز٢ُٔ  َت ٌِ ٔیَن َوَي ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا َوَة  ًِ َز یَِر َو َد ِٟ ا َضِسَ٪  َیِظ ِٟ َة َو َٓ َتِظَضُس رَعَ ِیَص  َٟ َ ِت أ َٟ ا َ٘

ا َذ َٛ ا َو َذ َٛ  َو

اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک مہ اینپ وجاؿ وعروتں وک دیعنی ںیم اجےن دمحم ن السؾ، دبعاولتاب، اویب، رضحت ہصفح ریض 

 ے عنم ایک رکےت ےھت، اکی وعرت آیئ افر رصق  ن فلخ ںیم ارتی، اس ےن اینپ نہب  ے لقن ایک، افر اہک ہک ےریی نہب ےک وشرہ 

فر ھچ زغففں ںیم ےریی نہب اؿ ےک رمہاہ ںیھت، اوہنں ےن اہک ےن ابرہ زغففں ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ اہجد ایک اھت، ا

ہک مہ زویمخں یک دفا ایک رکےت ےھت افر رمضی یک امیترداری رکےت ےھت، )اکی رمہبت( ےریی نہب ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک اس ےک اس ھ فایل وک وپاھچ ہک ایک  ب مہ ںیم  ے یسک ےک اپس ربعق ہن وہ وت اس وک ابرہ ےنلکن ںیم ھچک رحج 

اچےیہ ہک فہ اانپ ربعق ا ے اڑاھےل افر ا ے اچےیہ ہک ریخ اجمسل ںیم افر املسمونں یک دوعت ںیم رشکی وہ،  ب اؾ ہیطع آںیئ، وت 

اہک ابیب معن ﴿افر فہ  ب  ںیم ےن اؿ  ے اہک ہک ایک مت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےک ابر  ںیم ھچک انس ےہ؟ وت اوہنں ےن

ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ذرک رکیت ںیھت وت ابیب رضفر یتہک ںیھت( ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس 

، رصػ احہضئ وجاؿ افر رپدہ نیشن افر احہضئ وعرںیت ابرہ ںیلکن افر )اجمسل( ریخ ںیم افر املسمونں یک دوعت ںیم رشکی وہں

وعرںیت امنز  ے دحیلعہ رںیہ، ہصفح یتہک ںیہ، ںیم ےن اہک ہک احہضئ وعرںیت یھب رشکی وہں، فہ وبںیل ایک احہضئ وعرںیت رعہف افر 

 الفں الفں اکؾ ںیم رشکی ںیہن وہںیت۔



 

 

 دمحم ن السؾ، دبعاولتاب، اویب، رضحت ہصفح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...  ب یسک وعرت وک اکی امہ ںیم نیت ابر ضیح آاجےئ، افر ہی ہک ضیح افر لمح ےک ابر  ںیم

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 ضیح اک آان  نکم وہ وعروتں یک ابت اک ا نابر ایک اجےئ، اس یک دلیل اہلل  ب یسک وعرت وک اکی امہ ںیم نیت ابر ضیح آاجےئ، افر ہی ہک ضیح افر لمح ےک ابر  ںیم  ب ہک

 اعتٰیل ہنع افر رشحی  ے وقنمؽ اعتیل اک ہی اراشد ےہ ہک وعروتں ےک ےئل اجزئ ںیہن ہک اہلل ےن وج ھچک اؿ ےک رحؾ ںیم دیپا ایکےہ، اس وک اپھچںیئ افر رضحت  یل ریض اہلل

  ے وکیئ ااسی آدیم وگایہ د ، وج درادار وہ ہک فہ ہنیہم ںیم نیت ابراحہضئ وہیئ وت اس یک دصتقی یک اجےئ، اطعء ےن اہک ےہ ہک ضیح ےہ ہک ارگ وعرت ےک اخص ازعا ںیم

( ےہ، رمعم ےن )وہاتکس اس ےک اس دقر وہں ےگ سج دقر ےلہپ وہےت ےھت افر اربامیہ ) یعخن یھب( اس ےک اقلئ ںیہ افر اطعء ےن اہک ہک ضیح اکی دؿ  ے ردن رہ دؿ کت

اوہنں ےن اہک ہک اس  ے  اےنپ فادل  ے لقن ایک ےہ ہک اوہنں ےن اہک ںیم ےن ا ن ریسنی  ے اس وعرت ےک ابر  ںیم وپاھچ وج اےنپ ضیح ےک اپچن دؿ دعب وخؿ دےھکی وت

 وعرںیت وخب فافق ںیہ
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ااح٤ :  راوی ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ظا٦ ب٩ رعوہ ہ  ، ہ ٣ ابواسا  ، ء رجا  سب٩ 

 ٔ بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ َوَة  ا٦َ ب٩َِ رُعِ ُت صَٔظ ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ ا٣ََة  ٨ََا أَبُو أَُس ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕئ  َرَجا َبٔي  اب٩ُِ أ ٤َُس  ٨ََا أَِح ث ٤ََة َحسَّ اكٔ َٓ َة أَ٪َّ  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ َبٔي  ي أ

 َ َسأ ٕع  ٔي حُبَِی َت أَب ٨ِٔ ٢َ َِل ب ا َ٘ َٓ ًَلَة  اٟؼَّ  َُ ََز أ َٓ َ ُ أ ز ًَل أَكُِض َٓ اُق  َتَح ُِس يي أ ٔن ِت إ َٟ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ِت  َٟ  ْٚ ٔٔک رٔعِ َذٟ إٔ٪َّ 

يي َػل ٔي َو َِتٔشل اُ ا ث٥َُّ  یَن ٓٔیَض ـٔ ٨ِٔت َتٔحی ُٛ ًٔی  َّٟ ا َّا٦ٔ  ِْلَی َر ا ِس َٗ ًَلَة  اٟؼَّ ٔي  ٩ِ َزع ٜٔ  َوَل

 راجء، اوبااسہم، اشہؾ  ن رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک افہمط تنب ایب شیبح ریض اہلل اعتٰیل ادمح ن

فں؟ اہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وپاھچ ہک ےھجم ااحتسہض اک وخؿ آات ےہ افر دموتں کت اپک ںیہن وہیت، وت ایک ںیم امنز وھچڑ د

ای ںیہن ہی اکی رگ اک وخؿ ےہ، نکیل ضیح ےک اایؾ ںیم امنز وھچڑ دای رکف رھپ  ب ضیح اک زامہن )اعدت ےک اطمقب( ذگر آپ ےن رفام

 اجےئ وت لسغ رکف افر امنز ڑپوھ۔



 

 

 ادمح ن راجء، اوبااسہم، اشہؾ  ن رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

ے نپ ےک دےنھکی اک ایبؿ
ل
 
ی

 

می

 ...ضیح ےک زامہن ےک العفہ زردی ای 

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

ے نپ ےک دےنھکی اک ایبؿ
ل
 
ی

 

می

 ضیح ےک زامہن ےک العفہ زردی ای 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      318    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًلیہ  ا٦  ، حرضت  ٣ح٤س  ، ایوب  ، اس٤ٌی١  ، ہ ب٩ سٌیس يب  ٗت

 ُٛ ِت  َٟ ا َٗ َة  ٔلیَّ ًَ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ ٕس  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ٩ِ أَی وَب  ًَ أًی١ُ  ٤َ ٨ََا إِٔس ث ٢َ َحسَّ ا َٗ یٕس  ٌٔ َس ُة ب٩ُِ  َب تَِي ُٗ ٨ََا  ث َة َحسَّ َِفَ اٟؼ  َرَة َو ُِٜس اِل س   ٌُ َن ا َِل  َّ٨

ّئا  َطِی

، اامسلیع، اویب، دمحم، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک مہ  ہلاہل نپ افر زردی یک ھچک ہن یتھ ہبیتق  ن دیعس

 ںیھت، ینعی ضیح ںیم امشر ہن رکیت ںیھت۔

 ہبیتق  ن دیعس، الیعمس، اویب، دمحم، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...ااحتسہض یک رگ اک ایبؿ

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 ااحتسہض یک رگ اک ایبؿ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      319    حس

اب :  راوی  ، ئب ذ بي  ا اب٩   ، سٰی ًی ٩ٌ٣ ب٩   ، امي ، حز ر ٨٣ذ ہی٥ ب٩  ا لٰي ابز تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ٤ًز ہ  ، ہ ، رعو ٩ طہا ب

ا  ٨ًہ

 ٩ِ ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِٕب  ذٔئ ٔي  َب اب٩ُِ أ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٩ْ ٌِ ا ٣َ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ ٨ِٔذر ٤ُ ِٟ ا اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ا إٔب ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ َزَة  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ َوَة َو رُعِ

 َ٠ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َة َزِؤد  ائَٔظ ٠َِیطٔ ًَ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو َر ِت  َٟ َ َشأ َٓ ٨ٔیَن  ٍَ ٔس ِب ِت َس ـَ ُتٔحی ِس َة ا َب ٥َ أَ٪َّ أ٦َُّ َحبٔي َس٠َّ ٔ َو ط ِی

 ٕ َػًَلة ٔک١ُِّ  َتٔش١ُ ٟ ِِ َت َِت  ٧ کَا َٓ  ْٚ ا٢َ َصَذا رٔعِ َ٘ َٓ َتٔش١َ  ِِ َت ا أَِ٪  َزَص أ٣ََ َٓ َٔک  َذٟ  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ  َو

، ا ن ایب ذبئ، ا ن اہش ب، رعفہ، رمع ہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفنل ایلص  یلص اہلل اربامیہ  ن ذنمر، زحایم، نعم  ن ٰیسیع

ہیلع فآہل فملس رفاتی رکیت ںیہ ہک رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع است ربس کت احتسمہض رںیہ، اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 اںیہن لسغ رکےن اک مکح دای افر رفامای ہک ہی رگ اک وخؿ ےہ، اس فہج  ے فہ رہ فآہل فملس  ے اس ےک ابر  ںیم وپاھچ، وت آپ ےن

 امنز ےک ےئل لسغ ایک رکیت ںیھت۔

 اربامیہ  ن ذنمر، زحایم، نعم  ن ٰیسیع، ا ن ایب ذبئ، ا ن اہش ب، رعفہ، رمع ہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...وطاػ اافہض ےک دعب وعرت ےک احہضئ وہاجےن اک ایبؿ

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 وطاػ اافہض ےک دعب وعرت ےک احہضئ وہاجےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      320    حس

٨ًہاًبس اهَّلل ب٩ یو :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ظہ  ئ ًا رضت  ، ح ٟزح٩٤ ا ًبس ت  ٤ًزہ ب٨  ، ٣ح٤س بي بَک ب٩  ا اهَّلل ب٩  ًبس ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ  س

زٔو  ٤ِ ًَ ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ََِکٔ ب٩ِٔ ٣َُح َبٔي ب ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ًَ  ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ َزَة ب ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٕ ٨ِٔت ب٩ِٔ َحز٦ِ



 

 

 َّ َػل اهَّللٔ  و٢ٔ  َٔزُس ِت ٟ َٟ ا َٗ ا  ََّض ٧َ ٥َ أ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔد  َة َزِو ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبٔس  ٥َ یَاًَ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  اهَّللٔ إٔ٪َّ  ي  و٢َ  ُس َر

َّي اهَّللُ َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  ا٢َ َر َٗ ِت  ِس َحاَؿ َٗ ٌَُٓیٕ  ٨َِٔت ح َة ب یَّ ٔٔ ُوا بَلَي َػ اٟ َ٘ َٓ  َّ٩ُٜ ٌَ ِت ٣َ َٓ َا ٩ُِٜ ك ٥ِ َت َٟ َ ٨َا أ َضا َتِحبُٔش َّ٠ ٌَ َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  

ظٔي اِْخُ َٓ  ٢َ ا َٗ 

 دبعاہلل  ن ویفس، امکل، دبعاہلل  ن ایب رکب  ن دمحم، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفنل ایلص  یلص اہلل ہیلع

رکیت ںیہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ہیفص تنب فآہل فملس رفاتی 

ییح وک ضیح آایگ، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، اشدی فہ ںیمہ رفںیک یگ، ایک اوہنں ےن مت ولوگں ےک رمہاہ وطاػ 

  ہک تاں! رک ایل ےہ، آپ ےن رفامای رھپ ھچک رحج ںیہن، ولچ۔ںیہن ایک؟ ولوگں ےن اہک

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، دبعاہلل  ن ایب رکب  ن دمحم، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 وطاػ اافہض ےک دعب وعرت ےک احہضئ وہاجےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      321    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ًباض  اب٩  رضت  ، ح كاؤض  ، كاؤض اهَّلل ب٩  ًبس  ، ب ہی ، و اسس  ٣ٌلي ب٩ 

٢َ حَ  ا َٗ ََسٕس  َّي ب٩ُِ أ ل ٌَ ٨ََا ٣ُ ث ائٔٔف أَِ٪ َحسَّ َؽ ٠َِٟٔح ُرخِّ  ٢َ ا َٗ إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ َاُوٕض  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ك ًَ  ٩ِ ًَ ٨ََا ُوَصِیْب  ث سَّ

و٢ُ َت٨َِٔفُ  ُ٘ ُتطُ َي ٌِ ٔ ٤ ٨َِٔفُ ث٥َُّ َس ََّضا َِل َت ٧ٔ ٔ إ زٔظ ٢ٔ أ٣َِ و٢ُ فٔي أَوَّ ُ٘ ٤ََز َي اب٩ُِ ًُ َاَ٪  ک َؿِت َو ٨َِٔفَ إٔذَا َحا وَت َرُس ٥َ  إٔ٪َّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ 

ُض٩َّ  َٟ َؽ   َرخَّ

ئ  ن ادس، فبیہ، دبعاہلل  ن اطؤس، اطؤس، رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک وعرت وک وطاػ اافہض 

معل

اعتٰیل ہنع اک  الہ وقؽ ہی ےہ ہک فاسپ ہن  وک دعب  ب ضیح آاجےئ وت ا ے اےنپ رھگ فاسپ اجےن یک ااجزت دی یئگ ےہ، ا ن رمع ریض اہلل

اجےئ، رھپ ںیم ےن اںیہن ہی ےتہک وہےئ انس ہک فاسپ اجیتکس ےہ، ےب کش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن ااجزت دی 



 

 

 ےہ۔

ئ  ن ادس، فبیہ، دبعاہلل  ن اطؤس، اطؤس، رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

معل

 

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

  

 ... ب احتسمہض رہط دےھکی وت ایک رک  ؟ ا ن سابس ےتہک ںیہ ہک لسغ رک  افر امنز ڑپےھ وخا

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

ڑپےھ وخاہ ) رصػ( دؿ یک اکی ڑھگی ابیق وہ افر اس اک وشرہ یھب اس ےک اپس آاتکس ےہ،  ب احتسمہض رہط دےھکی وت ایک رک  ؟ ا ن سابس ےتہک ںیہ ہک لسغ رک  افر امنز 

  ب ہک اس ےن امنز ڑپھ یل وہ، امنز ڑبی زیچ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      322    حس

رضی اهَّلل تٌا :  راوی ہ  ، حرضت ًائظ ، رعوہ ر، ہظا٦ ب٩ رعوہ ص، زہی ااح٤س ب٩ یو٧ ٨ًہ  لٰي 

 َٗ ِت  َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ َوَة  ا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ٨ََا صَٔظ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ یِر ٩ِ ُزَص ًَ ٧َُص  یُو ٤َُس ب٩ُِ  ٨ََا أَِح ث طٔ َحسَّ ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ 

أُِش  َٓ ََزِت  َِزب ا أ ًَلَة َوإَٔذ اٟؼَّ عٔي  َس َٓ ُة  ـَ َحِی ِٟ ا َب٠َِت  ِٗ َ ا أ ٥َ إَٔذ َس٠َّ ييَو َػل ٦َ َو اٟسَّ ٔک  ٨ِ ًَ ٔي   ل

ای ادمح  ن ویسن، زریہ، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

 ہک  ب ضیح اک زامہن آاجےئ وت امنز وھچڑ دف افر  ب ذگر اجےئ وت اےنپ مسج  ے وخؿ وک دوھ رک امنز ڑپھ ول۔

 ادمح  ن ویسن، زریہ، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...افنس فایل وعرت رپ امنز انجزہ افر اس ےک رطہقی اک ایبؿ



 

 

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 وعرت رپ امنز انجزہ افر اس ےک رطہقی اک ایبؿافنس فایل 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      323    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  سب  رضت س٤زہ ب٩ ج٨ ، ح اهَّلل ب٩ بزیسہ ًبس  ، ٥٠ٌ٣ ین  ، حش ہ ، طٌب ہ خ، طباب بي َی ا  اح٤س ب٩ 

 ٢َ ا َٗ ِٕخ  ی َ َُ ٔي  ٤َُس ب٩ُِ أَب ا أَِح ٨ََ ث َزةَ  َحسَّ ٤ُ َس  ٩ِ ًَ یَِسَة  َُز ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ب ًَ  ٩ِ ًَ  ٥ٔ ِّ٠ ٌَ ٤ُ ِٟ ا یِٕن  ٩ِ حَُش ًَ ُة  َب ٌِ ُط َا  ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ َُة  اب َب ٧َا َط بََر  أَِخ

َس  ا٦َ َو َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َضا  ٠َِی ًَ َّي  َؼل َٓ َِل٩ٕ  ٔي ب اَتِت ف َزأَّة ٣َ ا٣ِ ٨ُِسٕب أَ٪َّ  ضَ ب٩ِٔ ُج  اَل

ادمح  ن ایب ےرجی، ابشہب، ہبعش، نیسح ملعم، دبعاہلل  ن ربدیہ، رضحت رمسہ  ن دنجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی 

 وعرت ٹیپ یک ںوراری ںیم رم یئگ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک چیب ںیم ڑھک  وہ رک اس یک امنز ادا یک۔

 ہب، ہبعش، نیسح ملعم، دبعاہلل  ن ربدیہ، رضحت رمسہ  ن دنجب ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح  ن ایب ےرجی، ابش :  رافی

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

  

 ...ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

 ضیح اک ایبؿ۔ :   ابب

 ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      324    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ز  ا اهَّلل ب٩ طس ًبس رضت  ، ح ني يبا ، س٠امی٪ ط ہ ا٧ ًو ابو  ، ز ، یحٌی ب٩ ح٤ا رَ ٣س ش٩ ب٩   ح

 ُ بََر٧َا أَب ا٢َ أَِخ َٗ  ٕ ز ا َّ٤ ٌَی ب٩ُِ َح یَِح ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ٔ َحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُِسر ِٟ ا ٨ََا  ث َا َحسَّ بََر٧ ا٢َ أَِخ َٗ  ٔ ابٔط َٔت اُح ٩ِ٣ٔ ٛ َوؿَّ ِٟ ا ٤ُطُ  ِس ٧ََة ا َوا ًَ و 

 ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ و٧ََة َزِوَد  ًٔی ٣َِی٤ُ َٟ ا ُت َخ ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ  ٕ از َطسَّ ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ ًَ انٔي   ِيَب اٟظَّ  ٪ُ ُوُ٪ ُس٠َامِیَ ٜ ٧َِت َت َا ََّضا ک ٧َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  



 

 

ُتَؼ  ا َِل  ـّ ٔ ائ ٔ َح ٔط َزت ٤ِ َي ُخ ل ًَ يي  َُو ُيَؼل ٥َ َوص ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ َرُسو ٔئ ٣َِشحٔٔس  ا ْة بٔٔحَذ َٔط ََر ِٔ هَٔي ٣ُ يي َو َسَحَس ل ا  َٔذ  إ

 ٔ َِوبٔط ُف ث ٌِ َىٔی َب اب ََػ  أ

ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن  ب ن  ن دمرک، ییحی  ن امحد، اوبوعاہن، امیلسؿ ابیشین، رضحت دبعاہلل  ن دشاد ریض اہلل اعتٰیل

 اینپ اخہل ومیمہن ریض اہلل اہنعزفنل ایلص  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے انس ےہ ہک فہ احہضئ وہےن یک احتل ںیم امنز ںیہن ڑپیتھ ںیھت،

در رپ امنز ڑپےتھ،  ب افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دجسم ےک اسےنم رفش اھچبےئ وہےئ )یھٹیب( وہیت ںیھت، آپ اینپ اچ

 دجسہ رکےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ھچک ڑپکا ےری  مسج  ے وھچ اجات اھت۔

 ب ن  ن دمرک، ییحی  ن امحد، اوبوعاہن، امیلسؿ ابیشین، رضحت دبعاہلل  ن دشاد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ : ابب

 ...ممیت ےک ااکحؾ، اہلل زعفلج اک اراشد ےہ ہک سپ مت اپک یٹم  ے ممیت رکف افر اس  ے انپ

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 وک ولم، وج ممیت یک ااجزت دایت ےہ ممیت ےک ااکحؾ، اہلل زعفلج اک اراشد ےہ ہک سپ مت اپک یٹم  ے ممیت رکف افر اس  ے اےنپ ہنم وک افر تاوھتں

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      325    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ٣ح٤س ٗاس٥ ب٩   ، ٗاس٥ ٟزح٩٤ ب٩  ا ًبس ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ  َحسَّ َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َة َزِؤد  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ

َّی إٔذَ  ً ٔ َح ظ رٔ ا َٔ َِس ٔف أ ٌِ ٥َ فٔي َب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢ٔ ُسو َر  ٍَ ا ٣َ ٨َ ِج ِت َْخَ َٟ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی بَِیَسأئ أَِو ًَ ِٟ ٔا ا ب َّ٨ ُٛ أت  ا  بَٔذ

ا٨َّٟ  ا٦َ  َٗ َ ٔ َوأ ٔسط ا ت٤َٔ ِٟ ا َي  ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ َرُسو ا٦َ  َٗ َ أ َٓ ٔي  ل ْس  ِ٘ ٔ ً ٍَ َل َ٘ ِن ٔع ا َحِی ِٟ َي ا َت أ َٓ ٕئ  ا َي ٣َ ل ًَ ا  و ِیُش َٟ ُط َو ٌَ اُض ٣َ



 

 

 ٔ ائ ًَ ِت  ٌَ َػ٨َ ا  ی ٣َ َز ا أََِل َت اُٟو َ٘ َٓ  ٔٙ ی سِّ اٟؼِّ  ٕ ََِک ٔي ب َي أَب ٔل ُض إ ا َّ٨ وا اٟ ِیُش َٟ ٔض َو ا ا٨َّٟ ٥َ َو ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  ُسو َٔز ِت ب ا٣َ َٗ َ ُة أ َظ

َِسطُ  َرأ  ٍْ ٔؿ ٥َ َوا َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس ٕ َو اَئ أَبُو بََِک َح َٓ ْئ  ُض٥ِ ٣َا ٌَ َص ٣َ ِی َٟ إئ َو َي ٣َ ل ا٢َ  ًَ َ٘ َٓ َا٦َ  ٧ ِس  َٗ دٔٔذی  َٓ َي  ل ًَ

َبِشٔت  ائَٔظ  َح ًَ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ ْئ  ُض٥ِ ٣َا ٌَ ِیَص ٣َ َٟ إئ َو لَي ٣َ ًَ ا  و ِیُش َٟ اَض َو ا٨َّٟ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  ىٔی أَبُو َرُس َب اَت ٌَ َٓ ُة 

 ٔ ى ٌُ ٨َ٤َِ ًَل ی َٓ ٔي  ت َٔصَ ٔ فٔي َخا ُىٔی بَٔیٔسظ ٨ ٌُ ِل َی  ١َ ٌَ ٢َ َوَج و ُ٘ ُ أَِ٪ َي اهَّلل َئ  َطا ا٢َ ٣َا  َٗ ٕ َو ََِک َّي ب ُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َر َاُ٪  َٔ إِٔلَّ ٣َک رَِح  تَّ اٟ ی ٩ِ٣ٔ 

 ٔ یِر َُ َي  ل ًَ َِػَبَح  ٔیَن أ ٥َ ح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َر ا٦َ  َ٘ َٓ ی  دٔٔذ َٓ َي  ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٥ٔ اهَّللُ   ٤ ََّی اٟت َة  َی اهَّللُ آ  ٢ََ ِز ٧َ أ َٓ ٕئ   ٣َا

َُسیِ  ا٢َ أ َ٘ َٓ وا  ٤ُ َّ٤ تََی ٠َیِ َٓ ًَ ٨ُِت  ُٛ ٔذی  َّٟ ا یَر  ٌٔ َب ِٟ ا ٨َا  ِث ٌَ َب َٓ ِت  َٟ ا َٗ  ٕ آ٢َ أَبٔي بََِک َا  ت٥ُِٜٔ ی َٛ ََز ٢ٔ ب هَٔي بٔأَوَّ ا  ٣َ ٔ یِر ـَ ُح ِٟ ا ٨َِا ُس ب٩ُِ  ََػب أ َٓ  ٔ ط

َتطُ  َس َتِح ِ٘ ٌٔ ِٟ  ا

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبعاہلل  ن ویفس، امکل، دبعارلنمح  ن اقمس، اقمس  ن دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفنل ایلص 

ر رفاتی رکیت ںیہ ہک مہ یسک رفس ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ ےھت، مہ  ب دیباء ای ذات اشیجل ںیم ےچنہپ وت ےریا تا

 ےئگ، )ڈوھڈنےت وٹٹ )رک رگ( ایگ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ڈوھڈنےن ےلکن، ھچک ولگ یھب آپ ےک رمہاہ رہھٹ

ڈوھڈنےت اےسی اقمؾ ںیم اج ےچنہپ ہک( اس اقمؾ ںیم ںیہک اپین ہن اھت، ذہلا ولگ رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےئگ 

اپین ںیہن افر اہک ہک آپ ںیہن دےتھکی ہک اعہشئ ےن ایک ایک؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر بس ولوگں وک رہھٹا ایل، اؿ ےک اپس 

ےہ، وت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اانپ ےر ےری  زاون رپ رےھک وس رےہ ےھت، وت 

 اوہنں ےن اہک ہک وت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر بس ولوگں وک رہھٹا ایل، اؿ ےک اپس اپین ںیہن ےہ، اعہشئ یتہک ںیہ ہک

 اوبرکب ھجم رپ ہصغ وہےئ افر وج ھچک اہلل ےن اچتا اوہنں ےن اہک، افر اےنپ تا ھ  ے ےری  وک اہل ںیم وکہچن دےنی ےگل، وچہکن روسؽ اہلل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےری  زاون رپ ےر ابمرک رےھک وہےئ آراؾ رفام رےہ ےھت، اس فہج  ے ںیم رحتک ہن رک یکس،  ب روسؽ اہلل 

 فآہل فملس دیبار وہےئ وت اپین ہن اھت، اس ےئل اہلل اعتیل ےن آتی ممیت انزؽ رفامیئ، بس ےن ممیت ایک، ادیس  ن ن ری ےن اہک ہک یلص اہلل ہیلع

ا  آؽ اوبرکب ہی اہمتری یلہپ ربتک ںیہن ےہ، ہک سج  ے ومنینم ایضیفب وہےئ ںیہ، ہکلب اس  ے لبق یھب ضیف چنہپ اکچ ےہ، 

 ٰیل اہنع یتہک ںیہ ہک سج افٹن رپ ںیم یھت، اس وک اٹہای وت اس ےک ےچین تار )یھب(  ل ایگ۔رضحت اعہشئ ریض اہلل اعت

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، دبعارلنمح  ن اقمس، اقمس  ن دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  



 

 

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 دایت ےہممیت ےک ااکحؾ، اہلل زعفلج اک اراشد ےہ ہک سپ مت اپک یٹم  ے ممیت رکف افر اس  ے اےنپ ہنم وک افر تاوھتں وک ولم، وج ممیت یک ااجزت 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      326    حس

في، :  راوی ٨ًہ ٣ح٤سب٩ س٨ا٪ ًو لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اهَّلل  ًبس ، جابز ب٩  ر ، یزیس ٓ٘ی ر رض، سیا ، سٌیسب٩ ن ظی٥، ح  ہ

ا َٗ رِضٔ  َّ٨ یُس ب٩ُِ اٟ ٌٔ َس َىٔی  ث ح و َحسَّ  ٢َ ا َٗ ا صَُظِی٥ْ  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ قٔي   َو ٌَ ِٟ ا إ٪ صَُو  ٔس٨َ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث بََر٧َا َحسَّ ٢َ أَِخ ا َٗ َا صَُظِی٥ْ  بََر٧ ٢َ أَِخ

 ٢َ ا َٗ ْر  ا اهَّللُ َسیَّ َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ اهَّللٔ أَ٪َّ  ِبٔس  ًَ ُ ب٩ُِ  ٔز اب َا َج ٧ ٢َ أَِخبََر ا َٗ  ُ ٔیر ٘ َٔ ِٟ ا ٕب  َضِی ُػ َُو اب٩ُِ  ٔیُس ص ز َی ا  ث٨ََ ٔلیُت َحسَّ ًِ ُ ٢َ أ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  

ٔي ٠َِت ل ٌٔ ٕ َوُج ز ِض َط یَرَة  ٔب ٣َٔش ًِ ز  ٔاٟ ُت ب َُّٔصِ ن ٔي  ِبل َٗ ُض٩َّ أََحْس  َل ٌِ ٥ِ يُ َٟ ٤ِّشا  ًٔی  َخ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ا  ٤َ َی  أ َٓ ّرا  و ا َوكَُض ِْلَِرُق ٣َِشحّٔس ا

 َ ک َة َو ًَ ا َٔ اٟظَّ ٔلیُت  ًِ ُ ٔي َوأ ِبل َٗ ْٔلََحٕس  ٥ِ َتٔح١َّ  َٟ ٥ُٔ٧ َو ا َِ ٤َ ِٟ ا ٔي  ِت ل ٠ُِیَؼ١ِّ َوأُح٠َّٔ َٓ ًَلةُ  اٟؼَّ ُط  ِت َٛ َر َِز ّة أ اػَّ ٔ َخ ط ِو٣ٔ َٗ َي  ٔل ُث إ ٌَ یُِب ٔيی   َّ٨ اٟ اَ٪ 

ا ٔلَي  ُت إ ِث ٌٔ ُ ّة َوب ا٣َّ ًَ ٔض  ا َّ٨ ٟ 

 دمحم  ن انسؿ وعیف، میشہ، ح، دیعس ن رضن، ایسر، سیدی ریقف، اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

یک راہ  ے ربع ےک ( ےھجم اکی ہنیہم 9فآہل فملس ےن رفامای ےھجم اپچن زیچںی ایسی دی یئگ ںیہ، وج ھجم  ے ےلہپ ےسک وک ہن دی یئگ ںیھت، )

( زنیم ےری  ےیل دجسم افر اپک انب دی یئگ، ذہلا ےریی اتم ںیم سج صخش رپامنز اک فتق )اہجں( آاجےئ، 8ذرہعی دمد دی یئگ، )

( ےری  ےئل امؽ تمینغ الحؽ رک دےیئ ےئگ، احالہکن ھجم  ے ےلہپ یسک )یبن( ےک 8ا ے اچےئہ ہک )فںیہ زنیم رپ( امنز ڑپھ ےل، )

( رہ یبن اخص اینپ وقؾ یک رطػ وعبمث وہات اھت، افر ںیم امتؾ 8( ےھجم افشتع یک ااجزت دی یئگ، )8 ےئک ےئگ ےھت، )ےئل الحؽ ہن

 آدویمں یک رطػ اجیھب ایگ وہں۔

 دمحم ن انسؿ وعیف، میشہ، ح، دیعس ن رضن، ایسر، سیدی ریقف، اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...(ارگ یسک صخش وک اپین ہن ےلم افر ہن یٹم )وت فہ ایک رک ؟



 

 

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 (ارگ یسک صخش وک اپین ہن ےلم افر ہن یٹم )وت فہ ایک رک ؟
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، حرضت ًائظہ :  راوی ، رعوہ ر، ہظا٦ ب٩ رعوہ  زْکیا ب٩ یحٌی، ًبساهَّلل ب٩ ٤٧ی

 ٩ِ ًَ َوَة  ا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ا صَٔظ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ یِر ٤َُ٧ اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٌَی  َیِح ُئ ب٩ُِ  یَّا َْکٔ ا َز ٨ََ ث ََّضا َحسَّ َة أ٧َ ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط  أَبٔی

َرِت ٩ِ٣ٔ  ا ٌَ ِسَت ُض٥ِ  ا ِت َٛ َر َِز أ َٓ َوَجَسصَا  َٓ ٥َ َرُجًّل  ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َث َر ٌَ َب َٓ ِت  َٜ َض٠َ َٓ َزّة  ًَٔل ٤َاَئ ٗ ًَلةُ أَِس اٟؼَّ  

 ٢ََ ٧َِز أ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ و َرُس َي  ٔل َذَٟٔک إ ا  ِو َٜ َظ َٓ ا  ِو َؼ٠َّ َٓ ْئ  ا ُض٥ِ ٣َ ٌَ َص ٣َ ِی َٟ ٕ  َو یِر ـَ َُسِیُس ب٩ُِ حُ ٢َ أ ا َ٘ َٓ  ٥ٔ  ٤ ََّی اٟت َة  َی آ اهَّللُ 

ٔک َو٠ِٟٔ  َٟ َذٟٔٔک   ُ اهَّلل  ١َ ٌَ ُط إِٔلَّ َج صٔي٨َ َِکَ ْز َت ٢ََ بٔٔک أ٣َِ ٧َز ا  َواهَّللٔ ٣َ َٓ یِّرا  اهَّللُ َخ  َٔ زَا ائَٔظَة َج ٌَ ٔ یِّراٟ ٔ َخ ط ٔیَن ٓٔی  ٤ُِش٤ٔ٠

رعفہ، رضحت اعہشئ رفاتی رکیت ںیہ ہک اوہنں ےن اینپ نہب اامسء اک تار امگن ایل اھت افر  زرکای  ن ییحی، دبعاہلل  ن ریمن، اشہؾ  ن رعفہ،

تار اس وک نہپ رک آپ ےک رمہاہ رفس ںیم ںیئگ افر فہ وھک ایگ وت روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یسک آدیم وک اس یک التش ںیم اجیھب 

ےک اپس اپین وموجد ہن اھت ذہلا اوہنں ےن )ےب فوض( امنز ڑپھ یل۔ افر روسؽ اہلل  ے اس یک وت  ل ایگ نکیل امنز اک فتق آایگ افر ولوگں 
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رفامیئ بت ادیس  ن ن ری ےن رضحت  اکشتی یک وت اہلل ےن ممیت یک آتی ) 

اہلل ںیہمت زجاےئ ریخ د  اہلل یک  مس  ب مت رپ وکیئ ایسی ابت وہیئ سج وک مت دوشار یتھ وہ وت اہلل اعتیل ےن اس  اعہشئ  ے اہک ہک

 ںیم اہمتر  ےئل افر امتؾ املسمونں ےک ےئل افدئہ ایک

 زرکای  ن ییحی، دبعاہلل  ن ریمن، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی
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 ... ایقؾ یک احتل ںیم  ب اپین ہن اپےئ افر امنز ےک وفت وہاجےن اک وخػ وہ ) وت( ممیت رک

 ممیت اک ایبؿ :   ابب



 

 

ؿ افر اطعء ایس ےک اقلئ ںیہ، ب ن  یری ےن اس رمضی ےک قلعتم سج ایقؾ یک احتل ںیم  ب اپین ہن اپےئ افر امنز ےک وفت وہاجےن اک وخػ وہ ) وت( ممیت رک ےن اک ایب

فہ ممیت رک ےل، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ےک اپس اپین وہ ) رگم وخد اینت اطتق ہن راتھک وہ ہک اھٹ رک ےل ےل( افر فہ اےسی آدیم وک یھب ہن اپےئ، وج ا ے اپین د ، ہی اہک ےہ ہک

 وہاکچ اھت ںیم یھت، آےئ، افر رصع اک فتق رم دبامعنل ںیم آایگ، وت اوہنں ےن ممیت رک ےک امنز ڑپھ یل، رھپ دمہنی ںیم اےسی فتق ےچنہپ ہک آاتفب دنلباینپ زنیم  ے وج اقمؾ رجػ 

 نکیل امنز اک ااعدہ ںیہن ایک
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ہ، ارعدیحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث،  :  راوی  جٌَف ب٩ ربیٌ

 َ٤ُ ُت ً ٌِ ٔ ٤ َس ا٢َ  َٗ ٔد  ِْلرَِعَ ا  ٩ِ ًَ َة  ٌَ َربٔی ََفٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ِ َج ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ  لَي  ِو یِّرا ٣َ

اٟ ٧ََة َزِؤد  و ِولَي ٣َِی٤ُ إر ٣َ ٔ ب٩ُِ َيَش اهَّلل ِبُس  ًَ ٧ََا َو َب٠ُِت أ ِٗ َ رٔٔث أ ا َح ِٟ ا َضِی٥ٔ ب٩ِٔ  َبٔي ُج لَي أ ًَ َزَخ٨َ٠ِا  َّی  ٥َ َحً َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َب١َ  ِٗ َ ی  أ رٔ َِنَؼا ِْل َضِی٥ٔ ا حُ ِٟ ا ٢َ أَبُو  ا َ٘ َٓ ٔیِّ  ار َِنَؼ اِْل ٔة  َّ٤ اٟؼِّ ٔ ب٩ِٔ  ٘ ٠َ َٓ  ١ٕ٤َ ٔ َج ٔئِز ٔ ب و ٧َِح َرُج١ْ ٥َ ٩ِ٣ٔ  ُط  َی

 َ٤ َٓ رٔ  حَٔسا ِٟ ا َي  ل ًَ َب١َ  ِٗ َ َّی أ ً ٥َ َح ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٔ ٠َِیط ًَ ُزَّ  یَز  ٥ِ٠َ َٓ  ٔ ط ٠َِی ًَ  ٥َ َش٠َّ طٔ َٓ ٠َِی ًَ َرزَّ  ٔ ث٥َُّ  ِط یََسی ٔ َو ٔط َٔوِجض َشَح ب

ًَل٦َ   اٟشَّ

ٰیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ( ، ریمع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم افر ییحی  ن ریکب، ثیل، رفعج  ن رہعیب، ارعج )ا ن سابس ریض اہلل اعت

دبعاہلل  ن اسیر رضحت ومیم ہن ریض اہلل اعتٰیل ہنع زفہج ایلص  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آزاد دشہ الغؾ اوبمیہج  ن احرث  ن ہمص 

 یک رطػ  ے آرےہ ےھت، آپ وک اکی صخش  ل ایگ، اس ااصنری ےک اپس ےئگ، اوبمیہج ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریب لمج

ےن آپ وک السؾ ایک، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وجاب ںیہن دای، ہکلب آپ دویار یک رطػ وتمہج وہےئ افر اس  ے اےنپ ہنم 

 افر تاوھتں اک حسم رفامای رھپ ا ے السؾ اک وجاب دای۔

 ، ارعجییحی  ن ریکب، ثیل، رفعج  ن رہعیب :  رافی

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

  

 ...تاوھتں وک زنیم رپ امرےن ےک دعب وھپکن امر رک اھجڑےن اک ایبؿ



 

 

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 تاوھتں وک زنیم رپ امرےن ےک دعب وھپکن امر رک اھجڑےن اک ایبؿ
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ٟزح٩٤ ب٩ ابزی :  راوی ، سٌیس ب٩ ًبسا ذر ہ، ح٥ٜ،   آز٦، طٌب

َی  ِز ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَب اٟزَِّح ِبٔس  ًَ یٔس ب٩ِٔ  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ َذٓرٕ   ٩ِ ًَ  ٥ُ َٜ َح ِٟ ا ا  ث٨ََ َبُة َحسَّ ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َز٦ُ  آ ا  ٨ََ ث َرُج١ْ َحسَّ اَئ  ٢َ َج ا َٗ  ٔ ٩ِ أَبٔیط َي  ًَ ٔل إ

لَّ  َد ِٟ ا ٤ََز ب٩ِٔ  ٌُ ٔ ٟ ٕ َٔ یَا اُر ب٩ُِ  َّ٤ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َاَئ  ِٟ ا ُٔػِب  ٥ِ٠َ أ َٓ ِبُت  ٨َ يي أَِج ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ أب  لَّ َد ِٟ ا ٤ََز ب٩ِٔ  َا ًُ ٕ أ٧َ َسََف ا فٔي  َّ٨ ُٛ َّا  ٧َ أب أ٣ََا َتِذُْکُ أ

َؼ٠َّ  َٓ ُِت  ٜ ٌَّ َت٤َ َٓ ا أ٧ََا  ُتَؼ١ِّ َوأ٣ََّ  ٥ِ٠َ َٓ ٧ََِت  ا أ أ٣ََّ َٓ ٧ََِت  اهَّللُ َوأ َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ُت ٠ٟٔ َْکِ َذ َٓ ُت  ِی

َِر  ِْل ٔ ا ط ِی َّٔ َٜ ٔ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َب  رَضَ َٓ َذا  َٜ َک َص ی ٔٔ َِٜ َاَ٪ ی ٤ََّا ک ٥َ إ٧ٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َح ًَ ٤َٔا ث٥َُّ ٣ََش ض َُ ٓٔی َٕ َ ُط َق َو٧ ٤َٔا َوِجَض بٔض

 ٔ ط ِی َّٔ َٛ  َو

آدؾ، ہبعش، مکح، ذر، دیعس  ن دبعارلنمح  ن ازبی اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اہک ہک اکی صخش رضحت رمع  ن 

ہلل اعتٰیل ہنع اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آای افر اہک ہک ےھجم لسغ یک رضفرت وہ یئگ، افر اپین ہن  ل اکس، وت امعر  ن ایےر ریض ا

ےن رمع  ن اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہک ایک آپ وک اید ںیہن ہک مہ افر آپ رفس ںیم یبنج وہ ےئگ ےھت، وت آپ ےن وت امنز ںیہن 

ہلل ہیلع فآہل ڑپیھ افر ںیم )یٹم ںیم( ٹمچ ایگ افر امنز ڑپھ یل، رھپ ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس وک ایبؿ ایک، وت آپ یلص ا

 فملس ےن رفامای ہک ےھجت رصػ ہی اکیف اھت )ہی ہہک رک( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں تاوھتں وک زنیم رپ امرا افر اؿ ںیم وھپکن

 دای، رھپ اؿ  ے اےنپ ہنم افر تاوھتں رپ حسم رفام ایل۔

 آدؾ، ہبعش، مکح، ذر، دیعس  ن دبعارلنمح  ن ازبی :  رافی

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

  

 ...رہچہ افر تاوھتں ےک ممیت اک ایبؿ



 

 

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 رہچہ افر تاوھتں ےک ممیت اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      330    حس

ہ، ح٥ٜ، ذ :  راوی ٟزح٩٤ ب٩ ابزیححاد، طٌب ، سٌیس ب٩ ًبسا  ر

 ِ زَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَب اٟ ِبٔس  ًَ یٔس ب٩ِٔ  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ٓرٕ  ٩ِ َذ ًَ  ٥ُ َٜ َح ِٟ ا نٔي  بََر ُة أَِخ َب ٌِ ُط ٧َا  بََر ا٢َ أَِخ َٗ ْد  ا ا َححَّ ٨ََ ث َٔضَذا َحسَّ اْر ب َّ٤ ًَ ا٢َ  َٗ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ زَی 

٤َُا ٩ِ٣ٔ  َاص ٧ ِْلَِرَق ث٥َُّ أَِز ٔ ا یِط ُة بَٔیَس َب ٌِ َب ُط ََضَ ٥َٜٔ  َو َح ِٟ ا  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ُط بََر٧َا  رِضُ أَِخ ا٨َّٟ ا٢َ  َٗ ٔ َو ِیط َّٔ َٛ َضطُ َو ٔض٤َٔا َوِج ٔ ث٥َُّ ٣ََشَح ب ط ٓٔی

ِبٔس  ًَ اب٩ِٔ  ُط ٩ِ٣ٔ  ُت ٌِ ٔ َس٤ ِس  َٗ ٥ُ َو َٜ َح ِٟ ا ا٢َ  َٗ َی  ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِز زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٢ُ و ُ٘ ا َي رًّ ُت َذ ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ ا٢َ اٟ

اْر  َّ٤ ًَ  ٢َ ا َٗ 

اجحج، ہبعش، مکح، ذر، دیعس  ن دبعارلنمح  ن ازبی اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ، امعر ےن ہی بس فاہعق ایبؿ ایک افر ہبعش )وج اس 

دحثی ےک رافی ںیہ( ےن دفونں تا ھ زنیم رپ امر ، رھپ اںیہن اےنپ رہچ  ےک آربی ایک، افر اس  ے اےنپ رہچ  افر تاوھتں اک 

ایک افر رضن ےن اہک ہک ںیم ذر وک ا ن دبعارلنمح  ے رفاتی رکےت وہےئ انس، مکح ےن اہک ہک ںیم ےن اس وک ا ن دبعارلنمح  ے  حسم

 یھب انس، اوہنں ےن اےنپ فادل  ے رفاتی ایک ہک امعر ےن اہک۔

 اجحج، ہبعش، مکح، ذر، دیعس  ن دبعارلنمح  ن ازبی :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 رہچہ افر تاوھتں ےک ممیت اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      331    حس

اٟزح٩٤ ب٩ ابزی :  راوی ، ح٥ٜ، ذر، اب٩ ًبس ہ  س٠امی٪ ب٩ ِحب، طٌب



 

 

 ٪ُ ُس٠َامِیَ ٨ََا  ث َّ  َحسَّ ٔ أ٧َ ٩ِ أَبٔیط ًَ ِزَی  ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَب اٟزَِّح ِبسٔ  ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َذٓرٕ   ٩ِ ًَ  ٥َٜٔ َح ِٟ ا  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ُط ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ٤َُزَ ب٩ُِ َِحِ ضَٔس ً ُط َط

٤َٔا ض ١َ ٓٔی َٔ َت  ٢َ ا َٗ ٨َِا َو ٨َب أَِج َٓ ٕة  یَّ ٔ ََ ا فٔي  َّ٨ ُٛ اْر  َّ٤ ًَ ُط  َٟ  ٢َ ا َٗ  َو

 ن دبعارلنمح  ن ازبی اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، مکح، ذر، ا

ما  اہک۔
 ھ
فی

 

  

 ھا  ہک ہگج ت

فی

 اپس ےھت، اؿ  ے امعر ےن اہک ہک مہ اکی ےرہی ںیم ےئگ ےھت، ہک ںیمہ لسغ یک رضفرت وہیئگ افر خفن 

  ن ازبیامیلسؿ  ن رحب، ہبعش، مکح، ذر، ا ن دبعارلنمح  :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 رہچہ افر تاوھتں ےک ممیت اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      332    حس

، ح٥ٜ، ذر اب٩ ًبسا :  راوی ہ ، طٌب ٛثیر  ٟزح٩٤ ب٩ ابزی٣ح٤س ب٩ 

 ًَ َی  ِز ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَب ِح زَّ اٟ ِبسٔ  ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٓرٕ  ٩ِ َذ ًَ  ٥َٜٔ َح ِٟ ا  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ٧َا ُط ٕ أَِخبََر ٔیر ث َٛ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َی  ِز ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَب زَِّح اٟ ِبسٔ  ًَ  ٩ِ

 ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  أََتِی َٓ ُِٜت  ٌَّ ٤َ ٤ََز َت ٌُ ٔ ْر ٟ ا َّ٤ ًَ  ٢َ ا یِٔن َٗ َّٔ َٜ َوِجَط َواِل ِٟ ا یَک  ٔٔ ِٜ َی ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط  ٠َِی

دمحم  ن ریثک، ہبعش، مکح، ذر ا ن دبعارلنمح  ن ازبی اےنپ فادل دبعارلنمح  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن رفامای ہک امعر ریض اہلل 

 ےک ےئل زنیم ںیم ولٹ ایگ، رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل اعتٰیل ہنع ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ایبؿ ایک ہک ںیم انجتب  ے ممیت

 فملس ےک اپس احرض وہا وت آپ ےن رفامای ہک ںیہمت رہچ  افر دفونں تاوھتں اکحسم رکان )یہ( اکیف اھت۔

 دمحم  ن ریثک، ہبعش، مکح، ذر ا ن دبعارلنمح  ن ازبی :  رافی

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

  



 

 

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 رہچہ افر تاوھتں ےک ممیت اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      333    حس

ٟزح٩٤ :  راوی ، ًبسا اٟزح٩٤ ب٩ ابزی ، ح٥ٜ، ذر، اب٩ ًبس ہ  ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌب

ث٨ََ  ا ٣ُِش٥ْٔ٠ َحسَّ ٨ََ ث زَ َحسَّ ٤َ ضِٔسُت ًُ َط  ٢َ ا َٗ َی  ِز ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَب اٟزَِّح ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٓرٕ  ٩ِ َذ ًَ  ٥ٔ َٜ َح ِٟ ا  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ا٢َ  ا ُط َ٘ َٓ

َحٔسیَث  ِٟ ا  َٚ ا َس ْر َو ا َّ٤ ًَ ُط  َٟ 

ں ےن اہک ہک ںیم رضحت رمع ملسم  ن اربامیہ، ہبعش، مکح، ذر، ا ن دبعارلنمح  ن ازبی، دبعارلنمح  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہن

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس احرض وہا افر ابیق وپری دحثی ایبؿ یک۔

 ملسم  ن اربامیہ، ہبعش، مکح، ذر، ا ن دبعارلنمح  ن ازبی، دبعارلنمح :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 رہچہ افر تاوھتں ےک ممیت اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      334    حس

اٟزح٩٤ ب٩ ابزی :  راوی ذر، اب٩ ًبس ہ، ح٥ٜ،  ر، طٌب ر، ٨ُس   ٣ح٤س ب٩ بظا

َبةُ  ٌِ ٨ََا ُط ث ٨َُِسْر َحسَّ ث٨ََا ُ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٩ِ أَبٔیطٔ  َحسَّ ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِزَی  اٟزَِّح ِبسٔ  ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َذٓرٕ   ٩ِ ًَ  ٥ٔ َٜ َح ِٟ ا  ٩ِ ًَ

 ٔ ط ِی َّٔ َٛ ُط َو ٤ََشَح َوِجَض َٓ َِرَق  ِْل ٔ ا ظ ٥َ بَٔیٔس َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َب  رَضَ َٓ اْر  َّ٤ ًَ ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ 

  ن ازبی اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک امعر ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم  ن اشبر، دنغ ر، ہبعش، مکح، ذر، ا ن دبعارلنمح



 

 

 فملس ےن اانپ تا ھ زنیم رپ امر رک اےنپ رہچ  افر دفونں تاوھتں اک حسم ایک اھت۔

 دمحم  ن اشبر، دنغ ر، ہبعش، مکح، ذر، ا ن دبعارلنمح  ن ازبی :  رافی

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

  

وض ) یک رطح( ےہ، وج اپین  ے یافتی رکیت ےہ )اس یک ہگج
َ
 ...اپک یٹم اکی املسمؿ ےک ےئل ف

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

وض ) یک رطح( ےہ، وج اپین  ے یافتی رکیت ےہ )اس یک ہگج رضفرت وپری رکیت 
َ
ےہ( ب ن  یری ےن اہک ےہ ہک ممیت اس فتق کت اکیف اپک یٹم اکی املسمؿ ےک ےئل ف

افر اس  ے ممیت رکےن ںیم وکیئ  وہات ےہ  ب کت دفابرہ ےب فوضہن وہ، ا ن سابس ےن ممیت یک احتل ںیم اامتم یک افر ٰییحی  ن دیعس ےن اہک ےہ ہک وشر زنیم رپ امنز ڑپانھ

 اضمہقئ ںیہن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      335    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ا٪  ٤ًز  ، حرضت  ء رجا ابو  ، ًوٖ  ، ، یحٌی ب٩ سٌیس ز شس ٣ 

ا٢َ  َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث َسََفٕ  َحسَّ ٔي  ا ف َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ اَ٪  َز ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ إئ  َرَج ٨ََا أَبُو  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ْٖ ِو ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ یٕس  ٌٔ ٌَی ب٩ُِ َس َیِح َىٔی  ث ٍَ  َحسَّ ٣َ

 َّ٨ ٌَ اٟ ِٗ ّة َوَِل َو ٌَ ِٗ ا َو ٨َ ٌِ َٗ ِی١ٔ َو ا٠َّٟ ا فٔي آْٔخٔ  َّ٨ ُٛ َّی  ً ا َح ی٨َِ َ َِ َ َّا أ ٧ٔ ٥َ َوإ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٤َا ٔيیِّ  َٓ َضا  ٨ِ َٔفٔ ٣ٔ ٤َُشا ِٟ ا ٨َِٔس  َة أَِحلَي ً

ًَل  ُٓ ًَلْ٪ ث٥َُّ  ُٓ َى  َ٘ ِستَِی ٢َ ٩ِ٣َ ا ٔص َوکَاَ٪ أَوَّ ٤ِ اٟظَّ ا إِٔلَّ َِح   ٨َ َو َ٘ ُ ب٩ُِ أَِي ز ٤َ ْٖ ث٥َُّ ًُ ِو ًَ ٔسَی  ٨َ َٓ إئ  َرَج ُو  یض٥ِٔ أَب ِّ٤ ًَلْ٪ ُيَش ُٓ ْ٪ ث٥َُّ 

َُو َيِش  ُوَ٪ ص یَٜ َّی  ً ِى َح َٗ ُو ٥ِ ی َٟ َا٦َ  ٧ ا  َٔذ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ٍُ َوک ٔ اب زَّ اٟ أب  لَّ َد ِٟ ُط فٔيا َٟ یَِحُسُث  ا  ی ٣َ رٔ ٧َِس َّا َِل  ْٔل٧َ ُٔى  ٘  تَِی

تَّ  ٔاٟ ِوَتطُ ب َػ  ٍَ َٓ َر ََّر َو ب َٜ َٓ ا  ًّل َج٠ٔیّس َرُج َاَ٪  اَض َوک ا٨َّٟ اَب  ََػ َی ٣َا أ ُ َوَرأ ز ٤َُ َى ً َ٘ ِستَِی ا ا  َّ٤٠َ َٓ  ٔ َِو٣ٔط ٧ ٍُ َٓ زِ َی ُ َو ِّر ب َٜ ُ ٢َ ی ٤َا َزا َٓ  ٔ ٔیر ِب ٜ

 ٔ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٔ ٔط ِوت َى بَٔؼ َ٘ ِستَِی ا َّی  ً ٔ َح ٔیر ِٜب ٔاٟتَّ ِوَتطُ ب یِرَ  َػ َؿ ٢َ َِل  ا َٗ َُض٥ِ  اب ٔذی أََػ َّٟ ا  ٔ ِیط َٟ ٔ ا إ ِو َٜ َط َى  َ٘ ِستَِی ا ا  َّ٤ ٠َ َٓ  ٥َ َس٠َّ َو

ٔاٟؼَّ  َٔی ب ُوز ٧ َ َو أ ؿَّ َتَو َٓ ٔئ  و َوُؿ ِٟ ٔا ا ب ًَ َس َٓ  ٢ََ ٧َز یٕس ث٥َُّ  ٌٔ یَِر َب َُ َر  ا َش َٓ ِرَتَح١َ  ا َٓ ُوا  ِرَتٔح٠ ا  ُ یر ـٔ ا أَِو َِل َي َّ٤٠َ َٓ ض  ا َّ٨ ٔاٟ َّي ب َؼل َٓ  ٔ ًَلة

َت١َ  َٔ ِن ٍَ  ا يَي ٣َ ُتَؼل ًَلُ٪ أَِ٪  ُٓ یَا  َک  ٌَ ٨َ ا٢َ ٣َا ٣َ َٗ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ا  ٍَ ٥ِ ُيَؼ١ِّ ٣َ َٟ ز٢ٕٔ  َت ٌِ ا صَُو بَٔزُج١ٕ ٣ُ ٔ إَٔذ ًَلتٔط َػ ىٔی ٩ِ٣ٔ  ابَِت ََػ ا٢َ أ َٗ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ا

َّي ا َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َر  َسا َک ث٥َُّ  ی ٔٔ َِٜ َّطُ ی ٧ٔ إ َٓ یسٔ  ٌٔ ٔاٟؼَّ َک ب ٠َِی ًَ ا٢َ  َٗ َئ  ابَْة َوَِل ٣َا ٨َ ُض ٩ِ٣ٔ َج ا َّ٨ اٟ  ٔ ِیط َٟ ٔ َتکَي إ اِط َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ هَّللُ 



 

 

 ٔ َِتِ اب َٓ َبا  ا٢َ اذَِص َ٘ َٓ ا  ٠ٔیًّ ًَ ا  ًَ َز ْٖ َو ِو ًَ ُط  َنٔشَی َرَجإئ  ٔ أَبُو  یط ِّ٤ َاَ٪ ُيَش ّا ک ًَل٧ ُٓ ا  ًَ َس َٓ ز٢ََ  ٨َ َٓ َلٔع  ٌَ ِٟ ا ا َی َّ٘ َت٠َ َٓ ا  َ٘ ٧َِل٠َ ا َٓ َئ  ٤َا ِٟ ا َیا 

یِٔن  َزَت زَا َیَِن ٣َ َزأَّة ب ٔ ا٣ِ ٔص َصٔذظ ٔئ أ٣َِ ٤َا ِٟ ٔا ی ب ِضٔس ًَ ِت  َٟ ا َٗ ُئ  ٤َا ِٟ ا َی٩َِ  ا أ َض َٟ اَِل  َ٘ َٓ ا  َض َٟ  ٕ یر ٌٔ َي َب ل ًَ ٕئ  ا یِٔن ٩ِ٣ٔ ٣َ َت َسٔلیَح أَِو 

اهَّللُ َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ٔ  ٔلَي َر اَِل إ َٗ ٔلَي أَی٩َِ  ِت إ َٟ ا َٗ ٔقٔي إّٔذا  َِل٠ ٧ َضا ا َٟ اَِل  َٗ ا  ّٓ ُو ٧َا ُخ٠ َنََفُ َة َو ًَ ا ٔ اٟشَّ ٠َِیط ًَ طُ    َٟ ا٢ُ  َ٘ ی يُ ٔذ َّٟ ا ِت  َٟ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ َو

٥َ َوَحسَّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ َي اٟ ٔل ا إ َٔض ائَا ب َح َٓ ٔقٔي  ٧َِل٠ ا َٓ ٔیَن  ٨ ٌِ َت ی  ٔذ َّٟ ا اَِل صَُو  َٗ ُٔئ  اب وصَا اٟؼَّ زَُٟ ٨َِ ِست ا َٓ  ٢َ ا َٗ َث  ی َحٔس ِٟ ا ُظ  َا ث

 ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ا  ًَ َز یرٔصَا َو ٌٔ ٩ِ َب ٤َا ًَ اَصُض َو ِٓ َ َ أ أ َٛ یِٔن َوأَِو َت ٔلیَح یِٔن أَِو َس َزَت زَا ٤َ ِٟ ا  ٔ َواظ ِٓ َ ٔ ٩ِ٣ٔ أ َ ٓٔیط ْ ََفَّ َٓ َإئ  ٧ٔ ٥َ بٔإ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  

ا َذ آْٔخُ  َاَ٪  َئ َوک ا َط َقي ٩ِ٣َ  ِسَت ا َئ َو ا ي ٩ِ٣َ َط َشَق َٓ وا  ُ٘ َت اِس وا َو ُ٘ ِس ٔض ا ا َّ٨ اٟ ٔي  َٔی ف ُوز لَٔي َو٧ َا ز ٌَ ِٟ ا  َٙ ی  ََ أَِ٪ َوأَك٠َِ ٔذ َّٟ ا َلی  ًِ َ أ

 ١ُ ٌَ ِٔ ا ُي ٔلَي ٣َ ُ إ ُوز ٨ِ ْة َت ائ٤َٔ َٗ َٔي  َک َوه ٠َِی ًَ ُِطُ  ََِفٔ أ َٓ ذَِصِب  ا٢َ ا َٗ إئ  ّئ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٧َٔا ابَُة إ َح٨َ ِٟ ا ُط  ابَِت ََػ ٍَ أ ٔ ٠ ِٗ ُ ِس أ َ٘ َٟ  ٔ اهَّلل ی٥ُِ  ا ا َو ائَٔض ب٤َٔ

ََطس  ٣ِْٔلَّة ٨٣ِٔ  ََّضا أ ِي٨َا أ٧َ َٟ ٔ ١ُ إ ُیَدیَّ َٟ َّطُ  ٧ٔ َضا َوإ ٨ِ َضا ًَ َٟ ا  و ٌُ ٤َ َح َٓ َضا  َٟ وا  ٌُ ٤َ اِج  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َضا  َ ٓٔی َِتَسأ اب ٔیَن  َضا ح

 ٔ یر ٌٔ لَي َب ًَ ُوَصا  ٠٤َ َِوٕب َوَح ٔي ث ا ف ٠ُوَص ٌَ َح َٓ ا  ا٣ّ ٌَ َ ا ك َض َٟ ا  و ٌُ َّی َج٤َ ٕة َحً َ٘ ؤي ٕة َوَس َ٘ َزٗٔی ٕ َو َوة ِح ًَ َیِٔن  ا٩ِ٣ٟٔ ب ا  و ٌُ ا َوَوَؿ َیَِن َص ِوَب ب ثَّ

ِت أَص٠َِ  أََت َٓ ٧َا  ا َ٘ ٔذی أَِس َّٟ ا َ صَُو  اهَّلل  َّ٩ ٜٔ َطِیّئا َوَل ائٔٔک  ٨َِا ٩ِ٣ٔ ٣َ َرٔزئ ٔیَن ٣َا  ٤ ٠َ ٌِ َت َضا  َٟ ا٢َ  َٗ َِضا  ی ا یََس ُو اٟ َٗ ُض٥ِ  ٨ِ ًَ ََبَشِت  اِحت ِس  َٗ َضا َو

َبا  َذَص َٓ ًَلٔ٪  َرُج ىٔی  َ٘ٔی َٟ ُب  َح ٌَ ِٟ ِت ا َٟ ا َٗ ٧َُة  ًَل ُٓ یَا  َبَشٔک  ا َح َّطُ ٣َ ٔ إ٧ٔ اهَّلل َو َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ  ١َ ٌَ َٔ َٓ ابُٔئ  اٟؼَّ ُط  َٟ  ٢ُ ا َ٘ ٔذی يُ َّٟ ا ٔلَي َصَذا  ٔي إ ب

اٟ ٔلَي  ا إ ُض٤َ ِت ٌَ َٓ ََفَ ابَةٔ  بَّ اٟشَّ َلی َو ِس ُو ِٟ ا َضا  ِی ٌَ َب ِت بٔإِٔػ َٟ ا َٗ ٔ َو ظ ٔ َوصَٔذ ظ َیِٔن صَٔذ أض ٩ِ٣ٔ ب َّ٨ اٟ َِسرَِحُ  ٤َاَئ َْل اٟشَّ ىٔی  ٌِ َت أئ  ٤َ شَّ

َِرَق  ِْل ا ٔیَن َو ٛ رِشٔ ٤ُ ِٟ ا َضا ٩ِ٣ٔ  َٟ ِو لَي ٩ِ٣َ َح ًَ ٔیرُوَ٪  َٔک يُِ ذَٟ َس  ٌِ وَ٪ َب ٤ُِش٤ُٔ٠ ِٟ ا َاَ٪  ک َٓ ا  ًّ٘ ٢ُ اهَّللٔ َح ُسو َز َٟ َّطُ  ٧ٔ ُوَ٪ أَِو إ ب  َوَِل ُئؼي

 ًَ  ٥َُِٜ یَِسًُو٧ ِو٦َ  َ٘ ِٟ ا ٔئ  ی أَ٪َّ َصُؤَِل َضا ٣َا أَُر ِو٣ٔ َ٘ ٔ َِو٣ّا ٟ ِت ی َٟ ا َ٘ َٓ ٨ِطُ  َٔي ٣ٔ ٔذی ه َّٟ ا  ٦َ ِ َّصِّ وصَا اٟ َاًُ أَك َٓ  ٔ ِٔسًَل٦ ِْل ٥ُِٜ فٔي ا َض١ِ َل َٓ ا  ٤ِّس

اٟؼَّ  ٔة  أَٟی ٌَ ِٟ ا ُو  ٢َ أَب ا َٗ ٔ َو ٔظ َیِر َي ُ ٔل َد ٩ِ٣ٔ زٔی٩ٕ إ َ َْخَ َبأ ٔ َػ اهَّلل ِبس  ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ  ٔ ِٔسًَل٦ اِْل ا فٔي  و َسَخ٠ُ أب َٓ َت ٜٔ ال ْة ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  َٗ َٔفِ ٔیَن  ابٔئ

ا١٣ ب و اػ َر  ُو َّب ز اٟ ُؤَ٪   َيِْقَ

  ن دیعس، وعػ، اوبراجء، رضحت رمع اؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ اکی رفس ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل دسمد، ییحی

فملس ےک رمہاہ ےھت، مہ رات وک ےتلچ رےہ،  ب اریخ رات وہیئ، وت اس فتق ںیم مہ اکی ہگج رہھٹ ےئگ افر )آپ اجےتن ںیہ( اسمرف 

دنین ریشںی ںیہن وہیت، ایھب مہ وھتڑا فتق وسےئ ےھت ہک ںیمہ آاتفب یک رگیم ےن دیبار رک دای، بس  ےک زندکی اس  ے زایدہ وکیئ

 ے ےلہپ وج دیبار وہا، الفں صخش اھت، رھپ الفں صخش، رھپ الفں صخش، اوبراجء ےن اؿ بس ےک انؾ ےیل ےھت، رگم وعػ وھبؽ ےئگ، 

ولں ںیم وچےھت صخش ےھت افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب آراؾ رفامےت، وت رھپ رمع  ن اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اجےنگ وہےن فا



 

 

آپ وک وکیئ دیبار ہن رکات اھت،  ب کت ہک آپ وخد دیبار ہن وہاجںیئ، ویکہکن مہ ںیہن ھجمس ےتکس ےھت ہک آپ ےک ےئل آپ ےک وخاب 

احتل دیھکی، وج ولوگں رپ اطری یھت افر فہ تخس زماج ںیم ایک اومر ک ش آےن فاےل ںیہ، رگم  ب رمع دیبار وہےئ، اوہنں ےن فہ 

آدیم ےھت، وت اوہنں ےن ریبکت یہک افر ریبکت ےک اس ھ اےنپ آفاز دنلب رکےت رےہ، اہیں کت ہک اؿ یک آفاز ےک فہج  ے یبن یلص اہلل 

آپ  ے یک یئگ، آپ ےن رفامای ہیلع فآہل فملس دیبار وہےئ،  ب آپ دیبار وہےئ وت وج تبیصم ولوگں رپ ذگری یھت، اس یک اکشتی 

ایک، افر ھچک اصقنؿ ںیہن، ای )ہی رفامای ہک( ھچک اصقنؿ ہن رک  اگ، ولچ رھپ  ےل افر وھتڑی دفر اج رک ارت ڑپ ، فوض اک اپین وگنماای، رھپ فوض 

 رپ آپ یک رظن امنز ےک ےئل اذاؿ یہک یئگ آپ ےن ولوگں وک امنز ڑپاھیئ،  ب آپ امنز  ے افرغ وہےئ، اکیکی اکی اےسی صخش

ڑپی، وج وگہش ںیم اھٹیب وہا اھت، ولوگں ےک اس ھ اس ےن امنز ںیہن ڑپیھ یھت، آپ ےن رفامای ا  الفں ےھجت ولوگں ےک اس ھ امنز 

ڑپےنھ  ے ایک زیچ امعن آیئگ؟ اس ےن رعض ایک ہک ےھجم لسغ یک رضفرت وہیئگ یھت افر اپین ہن اھت، آپ ےن رفامای ریت  ےئل یٹم  ے 

رکان اکیف ےہ، رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ےل وت ولوگں ےن آپ  ے ایپس یک اکشتی یک، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارت ڑپ  ممیت 

رکف، ہی  افر الفں صخش وک البای، اوبراجء ےن اس اک انؾ ایل اھت، رگم وعػ وھبؽ ےئگ افر رضحت  یل وک البای رفامای ہک دفونں اجؤ افر اپین التش

فونں  ےل وت اکی وعرت یلم وج اپین ےک دف ےلیھت ای دف زیکشم  افٹن رپ دفونں رطػ اکٹلےئ افر وخد درایمؿ ںیم یھٹیب )وہیئ یلچ اج د

ریہ( یھت، اؿ دفونں ےن اس  ے وپاھچ ہک اپین اہکں ےہ؟ اس ےن اہک ہک لک اس فتق ںیم اپین رپ یھت، افر امہر  رمد مگ وہ ےئگ، 

 ہک )ااھچ وت( اب لچ، فہ وبیل اہکں کت؟ اوہنں ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس، اس اؿ دفونں ےن اس  ے اہک

ےن اہک فیہ صخش ےسج ےب دنی اہک اجات ےہ؟ اوہنں ےن اہک تاں! فیہ ںیہ، نج وک مت ہی یتہک وہ، وت ولچ، سپ فہ دفونں ا ے روسؽ اہلل یلص 

فر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اسری تیفیک ایبؿ یک، رمعاؿ ےتہک ںیہ رھپ ولوگں ےن اس وک اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس الےئ ا

افٹن  ے ااترا افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی ربنت وگنماای، افر دفونں ولیھتں ای دفونں زیکشمفں ےک ہنم اس ںیم وھکؽ دےیئ، 

ےک وھچےٹ ہنم وک وھکؽ دای، ولوگں ںیم آفاز د  دی یئگ ہک )ولچ( اپین ویپ افر  افر اس ےک دعب اؿ ےک ڑب  ہنم وک دنب رک دای افر اؿ

اجونرفں وک یھب الپول، سپ سج ےن اچتا وخد ایپ افر سج ےن اچتا الپای، آرخ ںیم ہی وہا ہک سج صخش وکلسغ یک رضفرت وہیئگ یھت، اس وک 

افرپ ڈاؽ ےل، فہ وعرت ڑھکی وہیئ دھکی ریہ یھت ہک اس ےک اپین ےک اپین اک اکی ربنت دای ایگ، آپ ےن رفامای، اج! افر اس وک اےنپ 

 اس ھ ایک ایک اجرتا ےہ، اہلل یک  مس! ) ب اپین انیل( اس ےک ےلیھت  ے وموقػ ایک ایگ، وت ہی احؽ اھت ہک امہر  ایخؽ ںیم فہ اب اس فتق

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ھچک اس ےک ےیل عمج   ے یھب زایدہ رھبا وہا اھت،  ب آپ ےن اس  ے اپین انیل رشفع ایک اھت، رھپ

ای رک دف، ولوگں ےن اس ےئلیک وجعہ دقیق افر وسقی فریغہ عمج رک دای، وج اکی ایھچ دقمار ںیم عمج وہ ایگ افر اس وک اکی ڑپک  ںیم ابدنھ د

 آپ ےن اس  ے رفامای ہک مت اجیتن وہ ہک مہ ےن افر اس وعرت وک اس ےک افٹن رپ وسار رک ےک ڑپکا اس ےک اسےنم رھک دای، رھپ

اہمتر  اپین  ے ھچک یھب مک ںیہن ایک، نکیل اہلل یہ ےن ںیمہ الپای، اب وعرت اےنپ رھگ فاولں ےک اپس آیئ، وچہکن اس وک فاسپ وہےن 



 

 

ابت ےہ، ےھجم دف آدیم ےلم افر فہ ںیم اتریخ وہیئگ یھت، وت اوہنں ےن اہک ہک ا  الفہن ےھجت سک ےن رفک ایل؟ اس ےن اہک ہک  بجع یک 

ےھجم اس صخش ےک اپس ےل ےئگ، ےسج ےب دنی اہک اجات ےہ، اس ےن ااسی ااسی اکؾ ایک، اہلل یک  مس! فہ انیقی اس ےک افر اس ےک درایمؿ 

رھپ اؿ وک آامسؿ یک  ںیم بس  ے ڑبھ رک اجدفرگ ےہ )افر اس ےن اینپ دفونں اویلگنں ینعی اتشگن اہشدت افر چیب یک ایلگن  ے ااشرہ ایک

رطػ ااھٹای، رماد اس یک آامسؿ ف زنیم ےھت( ای فہ چس چم ادا اک روسؽ ےہ، اس ےک دعب املسمؿ اؿ ےک آس اپس ےک رشموکں وک 

اغرت رکےت ےھت افر اؿ اکمانت وک نج ںیم فہ یھت ہن وھچےت ےھت،انچہچن اس ےن اکی دؿ اینپ وقؾ  ے اہک ہک ںیم یتھ وہں ہک 

گ دمعا ںیہمت وھچڑ دےتی ںیہ، وت اب یھب ںیہمت االسؾ ںیم ھچک سپ ف ک ش ےہ؟ وت اوہنں ےن اس یک ابت امؿ یل افر االسؾ کشیب ہی ول

ںیم دالخ وہ ےئگ، اوبدبعاہلل ےتہک ںیہ ہک ابص )ےک ینعم ںیہ( اکی دنی  ے دفےر  دنی یک رطػ الچ ایگ افر اوبااعلہیل ےن اہک ےہ ہک 

 رفہق ےہ، وج زوبر ڑپاتھ ےہ افر ابص )ےک ینعم ںیہ( املئ وہں اگ۔اصنیبئ الہ اتکب اک اکی 

 دسمد، ییحی  ن دیعس، وعػ، اوبراجء، رضحت رمع اؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ارگ ا ے رمضی وہ اجےن ای رماجےن اک وخػ وہ وت ممیتسج رمضی وک لسغ یک رضفرت وہ اجےئ 

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

ہک رات ںیم یبنج وہ  سج رمضی وک لسغ یک رضفرت وہ اجےئ ارگ ا ے رمضی وہ اجےن ای رماجےن اک وخػ وہ وت ممیت رکےل ایبؿ ایک اجات ےہ ہک رمع  ن اعص اکی ےرہب

 الم  اجونں وک لتق ہن رکف ےب کش اہلل مت رپ رہمابؿ ےہ یک التفت یک رھپ ہی فاہعق یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایبؿ ایک ایگ وت آپ ےنےئگ وت اوہنں ےن ممیت رک ایل افر مت اینپ

 تم ںیہن یک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      336    حس

ہ، س٠امی :  راوی ر، طٌب ، ٨ُس ٨ًہبرش ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ جٌَف لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ئ١  ا ابوو  ، ٪ 

 ٔ ائ ٔي َو ٩ِ أَب ًَ  ٪َ ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ َا ُط ٧ ْر أَِخبََر ٨َُِس َُو ُ ْس ص َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أٟٕس  رِٔشُ ب٩ُِ َخ ا ب ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ٌَ ٔ ُو ٣ُوَسی ٟ ٢َ أَب ا َٗ  ٢َ ا َٗ  ١ٕ

يي َئ َِل ُيَؼل ٤َا ِٟ ا َیحِٔس   ٥ِ َٟ ا  ٕ إَٔذ وز ٌُ ىٔی  ب٩ِٔ ٣َِش ٌِ ا َي ا٢َ َصََٜذ َٗ بَرَِز  ِٟ ا َاَ٪ إٔذَا َوَجَس أََحُسص٥ُِ  ا ک ُض٥ِ فٔي صََذ َٟ ُت  ِؼ َرخَّ ِو  َٟ  ٔ اهَّلل ِبُس  ًَ ا٢َ  َٗ



 

 

ارٕ  َّ٤ ًَ ِو٢ٔ  َ٘ ٔ ٍَ ب ٔ ٨ َٗ ٤ََز  ََر ًُ ٥ِ أ َٟ يي  ٔن ا٢َ إ َٗ َز  ٤َ ٌُ ٔ إر ٟ َّ٤ ًَ ِو٢ُ  َٗ َی٩َِ  أ َٓ ُت  ٠ِ ُٗ ا٢َ  َٗ َّي  َػل ٥َ َو َّ٤  َتَی

 رفعج، دنغر، ہبعش، امیلسؿ، اوبفالئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اوبومیس ےن دبعاہلل  ن وعسمد رشب  ن اخدل، دمحم  ن

ز ہن  ے اہک ہک ارگ )لسغ یک رضفت فاال( اپین ہن اپےئ، وت امنز ہن ڑپےھ، دبعاہلل ےن اہک تاں! ارگ اکی ہنیہم کت اپین ہن اپےئ، وت یھب امن

ر  ںیم ااجزت د  دفں اگ، وت  ب اؿ ںیم  ے وکیئ ےردی دےھکی اگ وت ممیت رک ےک امنز ڑپھ ےل اگ، ڑپےھ، ںیم ارگ اںیہن اس اب

 اوبومیس ےتہک ںیہ ںیم ےن اہک ہک امعر اک رمع  ے انہک اہکں ایگ؟ دبعاہلل وبےل ہک رمع ےن امعر ےک وقؽ رپ رھبفہس ںیہن ایک۔

 ؿ، اوبفالئ ریض اہلل اعتٰیل ہنعرشب  ن اخدل، دمحم  ن رفعج، دنغر، ہبعش، امیلس :  رافی

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

  

 ...سج رمضی وک لسغ یک رضفرت وہ اجےئ ارگ ا ے رمضی وہ اجےن ای رماجےن اک وخػ وہ وت ممیت

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

ےئ ارگ ا ے رمضی وہ اجےن ای رماجےن اک وخػ وہ وت ممیت رک ےل ایبؿ ایک اجات ےہ ہک رمع  ن اعص اکی ےرہب ہک رات ںیم یبنج وہ سج رمضی وک لسغ یک رضفرت وہ اج

 ے ایبؿ ایک ایگ وت آپ ےن الم  ہیلع فآہل فملسےئگ وت اوہنں ےن ممیت رک ایل افر مت اینپ اجونں وک لتق ہن رکف ےب کش اہلل مت رپ رہمابؿ ےہ یک التفت یک رھپ ہی فاہعق یبن یلص اہلل 

 تم ںیہن یک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      337    حس

ہ :  راوی ، ط٘یٙ ب٩ س٤٠ ا٤ًع  ٤ًز ب٩ حٔؽ، حٔؽ ب٩ ُیا ث، 

 ٔ ٘ ُت َط ٌِ ٔ ٤ َس  ٢َ ا َٗ ُع  ٤َ ًِ َ ِْل ا ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔي  َب ا أ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕؽ  ِٔ ُ ب٩ُِ َح ز ٤َُ ا ً ٨ََ ث اهَّللٔ َوأَبٔي َحسَّ ِبٔس  ًَ ٨َِٔس  ُت ً ٨ِ ُٛ  ٢َ ا َٗ َة  ٤َ َس٠َ َٙ ب٩َِ  ی

 َٓ  ٍُ ٨َ َٕ َيِؼ ِی َٛ َیحِٔس ٣َاّئ   ٥ِ٠َ َٓ ٨ََب  ا أَِج ٩ٔ٤َ إَٔذ ِح زَّ اٟ ِبسٔ  ًَ َا أَبَا  َیَِت ی ََرأ وَسی أ طُ أَبُو ٣ُ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ وَسی  َّی ٣ُ ً يي َح ٔ َِل ُيَؼل اهَّلل ِبُس  ًَ ا٢َ  َ٘

 ُ ا٢َ أَب َ٘ َٓ ٤َاَئ  ِٟ ا َٗ َیحَٔس  یَک  ٔٔ َِٜ َاَ٪ ی ک  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ طُ  َٟ ا٢َ  َٗ ٔیَن  إر ح َّ٤ ًَ ِو٢ٔ  َ٘ ٔ ٍُ ب ٨َ َتِؼ  َٕ ِی َٜ َٓ َز و ٣ُوَسی  ٥ِ َت َٟ َ ا٢َ أ

َةٔ  اِْلی  ٔ ظ َٔضٔذ ٍُ ب َتِؼ٨َ  َٕ ِی َٛ ٕر  ا َّ٤ ًَ  ٢ٔ ِو َٗ ا ٩ِ٣ٔ  ٨َ ًِ َس َٓ وَسی  ُو ٣ُ ٢َ أَب ا َ٘ َٓ َٔک  ٍِ بَٔذٟ ٨َ ِ٘ ٥ِ َي َٟ َز  ٤َ ا٢َ  ًُ َ٘ َٓ  ٢ُ و ُ٘ اهَّللٔ ٣َا َي ِبُس  ًَ َری  َز ا  ٤َ َٓ

ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ  ٥َ َّ٤ یَتََی طُ َو ًَ یََس اُئ أَِ٪  ٤َ ِٟ َي أََحٔسص٥ِٔ ا ل ًَ ََزَز  ا ب َک إَٔذ َط ٔي َصَذا َْلَِو ُض٥ِ ف َٟ ٨َا  ِؼ َرخَّ ِو  َٟ َّا  ٧ٔ َٔضَذا إ اهَّللٔ ٟ ِبُس  ًَ َظ  ٤ََّا َْکٔ إ٧ٔ َٓ  ٕٙ ٘ٔی  َٟٔظ



 

 

 ٥ِ ٌَ َن  ٢َ ا َٗ 

 ن ایغ ث، اشمع، قیقش  ن ہملس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم دبعاہلل ) ن وعسمد( افر اوب ومٰیس ےک اپس اھت، وت رمع  ن صفح، صفح 

اوبومیس ےن دبعاہلل  ے اہک ہک ا  اوبدبعارلنمح! اتبؤ  ب یسک صخش وک لسغ یک رضفرت وہ اجےئ افر اپین ہن اپےئ وت ایک رک ؟ 

ہن اپےئ، اوبومیس ےن اہک ہک مت امعر وک فاہعق ےک قلعتم ایک وہک ےگ؟  ب اؿ  ے یبن یلص دبعاہلل ےن اہک ہک امنز ہن ڑپےھ  ب کت اپین 

ؽ رپ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیہمت )ممیت رکانیل یہ( اکیف اھت؟ دبعاہلل وبےل ہک ایک مت ےن ںیہن داھکی ہک رمع ےن امعر ےک اس وق

ےک وقؽ وک یھب رےنہ دف، مت آتی )ممیت( وک قلعتم ایک وہک ےگ؟ وت دبعاہلل یک ھجمس ںیم ہن آای رھبفہس ںیہن ایک، اوبومیس ےن اہک ااھچ! امعر 

ایک ہک ایک وجاب دںی، رھپ یھب اوہنں ےن ہی اہک ہک مہ ارگ اؿ ولوگں وک اس ابر  ںیم ااجزت د  دںی ےگ، وت سب  ب اؿ ںیم  ے 

رک ےل اگ، )امیلسؿ ےتہک ںیہ( ںیم ےن قیقش  ے اہک ہک دبعاہلل ) ن وعسمد( ےن یسک وک اپین ڈنھٹا ولعمؾ وہاگ ا ے وھچڑ د  اگ افر ممیت 

 !ممیت یک ااجزت رصػ ایس فہج  ے ہن دی، اوہنں ےن اہک تاں

 رمع  ن صفح، صفح  ن ایغ ث، اشمع، قیقش  ن ہملس :  رافی

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

  

 ...ممیت ) ںیم( رصػ اکی رضب ےہ

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 ممیت ) ںیم( رصػ اکی رضب ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      338    حس

ہ، ا٤ًع، ط٘یٙ :  راوی  ٣ح٤س ب٩ سًل٦، ابو٣ٌاوی

٧َا أَبُو ٣ُ  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ ًَل٦ ُس ب٩ُِ َس َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث وَسی َحسَّ ٔي ٣ُ َب ِبٔس اهَّللٔ َوأ ًَ  ٍَ أّٟشا ٣َ ُت َج ٨ِ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕٙ ٘ٔی ٩ِ َط ًَ ٤َٔع  ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ ََة  اؤی ٌَ

٥ُ َو  َّ٤ َاَ٪ یَتََی ا ک ّزا أ٣ََ ِض َئ َط ٤َا ِٟ ا ٥ِ٠َ یَحِٔس  َٓ َب  َرُجًّل أَِج٨َ ِو أَ٪َّ  َٟ ُو ٣ُوَسی  ُط أَب َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ٔیِّ  ز ٌَ ِْلَِط ٔضَ ا وَ٪ ب ٌُ َتِؼ٨َ  َٕ ِی َٜ َٓ يي  ٔ ُيَؼل ٔذظ

 َٟ َؽ  ُرخِّ ِو  َٟ ِبُس اهَّللٔ  ًَ  ٢َ ا َ٘ َٓ ا  ّب ا كَيِّ یّس ٌٔ َػ ا  و ٤ُ َّ٤ تََی َٓ ّئ  ا ا ٣َ ٥ِ٠َ َتحُٔسو َٓ  ٔ ائَٔسة ٤َ ِٟ ا  ٔ َرة ُسو ٔي  ٔة ف َی ا بَزََز اِْل َٔذ ا إ َطُٜو َْلَِو ا  ٔي َصَذ ُض٥ِ ف



 

 

ُت٥ِ َصَذ  صِ َْکٔ ٤ََّا  ٠ُِت َوإ٧ٔ ُٗ یَس  ٌٔ ا اٟؼَّ ٤ُو یَتََی٤َّ اُئ أَِ٪  ٤َ ِٟ ا ض٥ِٔ  ٠َِی ٤َزَ ًَ ٌُ ٔ إر ٟ َّ٤ ًَ ِو٢َ  َٗ  ٍِ ٤َ َتِش  ٥ِ َٟ َ وَسی أ ُو ٣ُ ا٢َ أَب َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ َن ا٢َ  َٗ ا  ا َٟٔذ

ٔي  ُِت ف زَُّ ٤َ َت َٓ َئ  ٤َا ِٟ ا ٥ِ٠َ أَٔجس  َٓ ِبُت  ٨َ أَِج َٓ ٕة  اَج ٔي َح ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس ىٔی  َث ٌَ َُّة َب اب اٟسَّ  ُ ْ زَّ ا َت٤َ ٤َ َٛ یٔس  ٌٔ اٟؼَّ

ُت  َْکِ َذ َٓ  ٔ ط ِّٔ َٜ ٔ َب ب رَضَ َٓ َذا  َٜ ٍَ َص ٨َ َتِؼ َک أَِ٪  ی ٔٔ ِٜ َی َاَ٪  ا ک ٤ََّ ٧ٔ ٢َ إ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ َٔک ٠ٟٔ َِرٔق ث٥َُّ َذٟ َي اِْل ل ًَ َّة  ب ََضِ  

ٔ ث٥َُّ  ط ِّٔ َٜ ٔ ٔ ب ٔط اٟ ٔط٤َ ِضَز  ٔ أَِو َه أٟط ٔ بٔٔظ٤َ ط ِّٔ َٛ ِضَز  ٔض٤َٔا َه ا ث٥َُّ ٣ََشَح ب َض ـَ َٔ ٍِ َن ٨َ ِ٘ ٥ِ َي َٟ َز  ٥ِ٠َ َتَز ٤ًَُ َٓ َ ٔ أ اهَّلل ِبُس  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ُط  ٔض٤َٔا َوِجَض ٣ََشَح ب

وَس  ا٢َ أَبُو ٣ُ َ٘ َٓ وَسی  ٔ َوأَبٔي ٣ُ اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٍَ ٨ُِت ٣َ ُٛ  ٕٙ ٘ٔی َط  ٩ِ ًَ ٤َٔع  ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ لَي  ٌِ اَز َي إر َوَز َّ٤ ًَ ِو٢ٔ  َ٘ ٔ ارٕ ب َّ٤ ًَ  ٢َ ِو َٗ  ٍِ ٤َ ٥ِ َتِش َٟ َ ی أ

٤ََز إٔ٪َّ  ٌُ ٔ ٟ َ٨ أََتِي َٓ یٔس  ٌٔ ٔاٟؼَّ ُِٜت ب ٌَّ ٤َ َت َٓ ِبُت  ٨َ أَِج َٓ َِت  ٧َ َا َوأ ىٔی أ٧َ َث ٌَ ٥َ َب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو اهَّللُ َر َّي  َػل و٢َ اهَّللٔ  َرُس ا 

 َٛ َضطُ َو َح َوِج ا َو٣ََش ََٜذ یَک َص ٔٔ ِٜ َی َاَ٪  ا ک ٤ََّ ٧ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ُظ  ٧َا بَرِ أَِخ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٔ َواحَٔسةّ ًَ ط ِی َّٔ 

دمحم  ن السؾ، اوباعمفہی، اشمع، قیقش رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم )اکی دؿ( دبعاہلل  ن وعسمد افر اوبومیس ارعشی ےک اپس اھٹیب وہا 

ےل اگ؟  اھت، وت دبعاہلل  ے اوبومیس ےن اہک ہک ارگ وکیئ صخش یبنج وہ اجےئ افر اکی ہنیہم کت اپین ہن اپےئ ایک فہ ممیت رک ےک امنز ڑپھ

 امدئہ یک اس 

ئ

قیقش ےتہک ںیہ ہک دبعاہلل ےن اہک ہک ممیت ہن رک ، ارگہچ ہنیہم کت اپین ہن ےلم، وت اؿ  ے اوبومیس ےن اہک ہک مت وسرئ

وو دیعصا ابیط( ، وت دبعاہلل ےن اہک ہک ولوگں وک اس ابر  ںیم ااجزت د  دی اجےئ 
م
 م
ی

 

فی

آتی وک رظن ادناز رک دف ےگ؟ )ملف دجتہ امء 

وت سب  ب اںیہن اپین ڈنھٹا ولعمؾ وہاگ، یٹم  ے ممیت رکںیل ےگ، امیلسؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن قیقش  ے اہک ہک مت ےن ممیت یک  یگ،

ااجزت رصػ ایس ایخؽ  ے ہن دی؟ اوہنں ےن اہک تاں! رھپ اوبومیس ےن اہک ہک ایک مت ےن امعر اک رمع  ن اطخب  ے ہی انہک ںیہن انس؟ ہک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یسک اکؾ ےک ےئل )ابرہ( اجیھب )راےتس ںیم( ےھجم لسغ یک رضفرت وہیئگ افر ںیم ےن اپین ہن ےھجم روسؽ اہلل یلص

امای اپای، وت ںیم )ممیت ےک ےئل( زنیم ںیم اجونر یک رطح ولٹ ایگ، رھپ ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس اک ذرک ایک وت آپ ےن رف

ح رک انیل اکیف اھت افر آپ ےن اینپ یلیھتہ  ے اکی رضب زنیم رپ امری، رھپ ا ے اھجڑ دای، اس ےک دعب آپ ہک ںیہمت رصػ اس رط

وک حسم ےن تا ھ یک تشپ رپ ابںیئ تا ھ  ے حسم رفامای، ای )ہی اہک ہک( اےنپ ابںیئ تا ھ یک تشپ رپ تا ھ  ے حسم رفامای، رھپ اؿ  ے اےنپ رہچہ 

مت ےن ںیہن داھکی ہک رمع ےن امعر ےک وقؽ رپ رھبفہس ںیہن ایک، یلعی ےن اشمع  ے، اوہنں ےن قیقش  ے اینت رک ایل، دبعاہلل ےن اہک ایک 

رمع  ے زایدہ رفاتی یک ہک قیقش ےن اہک ںیم دبعاہلل افر اوبومیس ےک رمہاہ اھت، وت اوبومیس ےن )دبعاہلل(  ے اہک ہک ایک مت ےن امعر اک انہک 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم افر ںیہمت )ںیہک ابرہ( اجیھب اھت، اانثےئ رفس ںیم ںیم یبنج وہگ ای، وت ںیم )ریغب  ںیہن انس؟ ہک روسؽ اہلل یلص

ممیت( زنیم رپ ولٹ ایگ، رھپ مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر آپ وک ربخ دی وت آپ ےن رفامای ہک ںیہمت رصػ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ ہنم افر تاوھتں رپ اکی رمہبت حسم رفامای۔اانت رکانیل اکیف اھت افر آپ 



 

 

 دمحم  ن السؾ، اوباعمفہی، اشمع، قیقش :  رافی

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

  

 ...ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

 ؿممیت اک ایب :   ابب

 ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      339    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اعي  ؼین خز ا٪ ب٩ ح ٤ًز  ، ء رجا ابو  ، ًوٖ  ، اهَّلل  ًبس  ، ا٪  ًبس

 ًَ  ْٖ ِو ًَ ٧َا  بََر ا٢َ أَِخ َٗ اهَّللٔ  ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ا٢َ أَِخ َٗ اُ٪  ِبَس ًَ ٨ََا  ث و٢َ َحسَّ َرُس عٔي  أَ٪َّ  زَا ُد ِٟ ا یِٕن  اُ٪ ب٩ُِ حَُؼ َز ٤ِٔ ث٨ََا ً ا٢َ َحسَّ َٗ ٕئ  َرَجا ٔي  ٩ِ أَب

 ٌَ ا ٨َ٣َ ًَلُ٪ ٣َ ُٓ ٢َ یَا  ا َ٘ َٓ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ا ٔي  ٥ِ يَُؼ١ِّ ف َٟ زِّٔل  َت ٌِ َرُجًّل ٣ُ َی  َرأ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل َا اهَّللٔ  ٢َ ی ا َ٘ َٓ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ا يَي فٔي  ُتَؼل َک أَِ٪ 

یَک  ٔٔ ِٜ َی َّطُ  ٧ٔ إ َٓ یٔس  ٌٔ ٔاٟؼَّ َک ب ٠َِی ًَ  ٢َ ا َٗ اَئ  َْة َوَِل ٣َ اب ىٔی َج٨َ َِت اب ََػ اهَّللٔ أ  ٢َ ُسو  َر

دبعاؿ، دبعاہلل ، وعػ، اوبراجء، رمعاؿ  ن نیصح زخایع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اھکی ہک اس ےن ولوگں ےک رمہاہ امنز ادا ںیہن یک، وت آپ ےن رفامای ہک ا  الفں! ےھجت ولوگں ےک ےن اکی صخش وک وگہش ںیم اھٹیب وہا د

، رمہاہ امنز ڑپےنھ  ے ایک زیچ امعن آیئگ؟ اس ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم انجتب وہیئگ افر اپین ںیہن ےہ

 ان( اکیف ےہ۔آپ ےن رفامای ہک ریت  ےئل یٹم ) ے ممیت رک

 دبعاؿ، دبعاہلل ، وعػ، اوبراجء، رمعاؿ  ن نیصح زخایع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 امنز اک ایبؿ : ابب

 ...ہک ھجم  ے اوب  نایؿ  ن رحبش رعماج ںیم امنز سک رطح رفض یک یئگ ا ن سابس ےن اہک ےہ 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  بش رعماج ںیم امنز سک رطح رفض یک یئگ ا ن سابس ےن اہک ےہ ہک ھجم  ے اوب  نایؿ  ن رحب ےن رہلق یک دحثی ںیم ایبؿ ایک ہک فہ ینعی یبن

 ںیمہ امنز افر دصہق افر رپزیہاگری اک مکح دےتی ںیہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      340    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٟ ٣ا ص ب٩  ا٧  ، اب٩ طہاب  ، ص ، یو٧ ٟیث  ، ر ی ٜ  یحٌی ب٩ ب

 َ ک  ٢َ ا َٗ ٕٔک  اٟ ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َُص  ُو٧ ٩ِ ی ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب یَِح ا  ٨ََ ث ُث أَ٪َّ اَحسَّ ٓرٕ یَُحسِّ َذ ُو  َ٪ أَب

 َّ َػل ٔی١ُ  بِر ٢ََ ٔج ز ٨َ َٓ َة  َّٜ َا ب٤َٔ ًٔی َوأ٧َ ٕٔ بَِی ِ٘ َس  ٩ِ ًَ َد  ٢َ َُفٔ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٢َ اهَّللٔ َػل ُسو رٔی َر َػِس َد  ََفَ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل ي 

َٔلِشٕت ٣ٔ  اَئ ب ٔئ َز٣ِز٦ََ ث٥َُّ َج ٤َٔا ََُش٠َطُ ب ی ث٥َُّ  ُط ث٥َُّ أََخَذ بَٔیٔس َ٘ َِب رٔی ث٥َُّ أَك َػِس َُط فٔي  ُ ََِفَ أ َٓ ّا  ا٧ ٔی٤َ ٤َِّة َوإ ٕٔئ حٜٔ َت٠ ٤ِ َذَصٕب ٣ُ  ٩ِ

 ِٓ ا أئ  ٤َ ازٔٔ٪ اٟشَّ ٔی١ُ َٟٔد بِر ا٢َ ٔج َٗ ٧َِیا  اٟس  أئ  ٤َ اٟشَّ َي  ٔل ئُِت إ ا ٔج َّ٤٠َ َٓ ٧َِیا  اٟس  ٔئ  ٤َا اٟشَّ ٔلَي  ٔي إ َزَد ب ٌَ آَ َٗ ا  ا٢َ ٩ِ٣َ صََذ َٗ ٢َ َصَذا َتِح 

 َٗ  ٔ ط ِی َٟ ٔ ٔس١َ إ ُِر ٢َ أ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ْس َػل َّ٤ ٔي ٣َُح ٥ِ ٣َع ٌَ ا٢َ َن َٗ َک أََحْس  ٌَ ا٢َ َص١ِ ٣َ َٗ ٔی١ُ  بِر َا ٔج ِو٧ ٠َ ًَ َح  َت َٓ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٥ِ ٌَ َن ا٢َ 

لَي َيَش  ًَ َِسؤَزْة َو ٔ أ ٔط ٤ٔي٨ َی َي  ل ًَ أًْس  َٗ ا َرُج١ْ  إَٔذ َٓ ا  ٧َِی اٟس  َئ  ٤َا ١َ اٟشَّ َٔب َز ٗ ٧ََو ا  َٔذ َؿٔحَک َوإ  ٔ ٨ٔط ٤َٔي َٔب١َ ی َز ٗ ٧ََو َٔذا  ؤَزْة إ ٔ أَِس رٔظ ا

َز٦ُ  ا آ ٢ صََذ ا َٗ ا  ٔی١َ ٩ِ٣َ صََذ ٔبِر ٠ُِت ٟٔح ُٗ ٔٔح  اٟ اٟؼَّ أِلب٩ِٔ  ٔٔح َو اٟ اٟؼَّ ٔيیِّ  َّ٨ ٔاٟ ا ب ّب زَِح ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ َي  ٔ بَک رٔظ ا ٩ِ َيَش ًَ ؤَزةُ  َِس اِْل  ٔ ظ  َوصَٔذ

َنَش   ٔ أٟط ٤َ ٔ َؤط ٨ٔط ٤ٔي ََو َی ٧ َٔذا  إ َٓ  ٔ ار ا٨َّٟ ٔ أَص١ُِ  ٔط اٟ ٤َ ٔط  ٩ِ ًَ ًٔی  َّٟ ا  ُ َٔزة َِسو اِْل ةٔ َو َّ٨ َح ِٟ ُض٥ِ أَص١ُِ ا ٔیٔن ٨ِ٣ٔ َی٤ ِٟ ا أَص١ُِ  َٓ  ٔ ٨َٔیط ٔطٔ ٥ُ ب ٤ٔي٨ َی  ٩ِ ًَ َز 

ٔضَ  از٧ٔ ٢َ َٟٔد ا َ٘ َٓ ٔة  ٧َٔی ا اٟثَّ ٔئ  ا ٤َ اٟشَّ َي  ٔل ٔي إ َد ب َّی رَعَ ً َي َح ٔ بَک ٔط اٟ ٔط٤َ َٔب١َ  ََوَز ٗ ٧ ا  َٔذ َک َوإ ا٢َ َؿٔح َٗ ا  ا ٣ِٔث١َ ٣َ ٧َٔٔض از طُ َخ َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ِح  َت ِٓ ا ا 

اصٔی٥َ  َِز َسی َوإٔب َص َو٣ُوَسی َؤًی ٔی ِٔزر َز٦َ َوإ أت آ ٤ََو اٟشَّ ٔي  َُّط َوَجَس ف ٧َ َْکَ أ َذ َٓ َْص  ٢َ أ٧َ ا َٗ َح  َت َٔ َٓ  ٢ُ ِْلَوَّ ٥ِ ا َٟ ض٥ِٔ َو ٠َِی ًَ اهَّللٔ  اُت  َػ٠ََو

َّطُ  ٧َ یَِر أ َُ ُُض٥ِ  ازٟٔ ٨َ ٣َ َٕ ِی َٛ بِٔت  زَّ  یُِث ا ٣َ َّ٤٠َ َٓ َْص  ا٢َ أ٧َ َٗ َٔسةٔ  از اٟشَّ أئ  ٤َ ٔي اٟشَّ اصٔی٥َ ف َِز ٧َِیا َوإٔب اٟس  أئ  ٤َ اٟشَّ ٔي  َز٦َ ف َُّط َوَجَس آ َذَْکَ أ٧َ



 

 

ا اٟؼَّ َٔر  أٟٔح َواِْل اٟؼَّ ٔيیِّ  َّ٨ ٔاٟ ّبا ب زَِح ا٢َ ٣َ َٗ رٔیَص  ِٔز ٥َ بٔإ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ٔا٨َّٟ ٔی١ُ ب بِر ٢َ َصَذا ٟٔٔح ٔج ا َٗ ا  ٠ُِت ٩ِ٣َ صََذ ُ٘ َٓ

ا٢َ صََذ  َٗ ا  ٠ُِت ٩ِ٣َ صََذ ُٗ أٟٔح  اٟؼَّ ِْلَٔر  ا أٟٔح َو اٟؼَّ ٔيیِّ  ٔا٨َّٟ ا ب ٢َ ٣َزَِحّب ا َ٘ َٓ ٤ُٔوَسی  ِرُت ب َز یُص ث٥َُّ ٣َ رٔ ِٔز َسی إ ی ٌٔ ٔ ِرُت ب َز وَسی ث٥َُّ ٣َ ا ٣ُ

 ِ٠ ُٗ أٟٔح  اٟؼَّ ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔٔح َو اٟ اٟؼَّ َٔر  ٔاِْل ا ب ّب زَِح ٢َ ٣َ ا َ٘ ٔيیِّ َٓ َّ٨ ٔاٟ ا ب ّب ٢َ ٣َزَِح ا َ٘ َٓ اصٔی٥َ  َِز ِرُت بٔإٔب َز َسی ث٥َُّ ٣َ ا ًٔی ٢َ َصَذ ا َٗ ا  ُت ٩ِ٣َ َصَذ

ٔطضَ  اب٩ُِ   ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اصٔی٥ُ  َِز ا إٔب ٢َ صََذ ا َٗ ا  ُت ٩ِ٣َ َصَذ ٠ِ ُٗ ٔٔح  اٟ اٟؼَّ أِلب٩ِٔ  ٔٔح َو اٟ ٕ أَ٪َّ اٟؼَّ ز٦ِ اب٩ُِ َح ٔي  ن بََر أَِخ َٓ  إب 

٥َ ث٥َُّ رُعٔ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ وَِلٔ٪  ُ٘ َا٧َا َي رٔیَّ ک ا َِنَؼ اِْل َة  بَّ َا َح ٕض َوأَب ا بَّ ًَ ٍُ اب٩َِ  ٤َ َِس ی أ ٤ُِٔشَتَو زُِت ٟ َّی َهَض ً ٔي َح َد ب

ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ ٕٔک  اٟ َُص ب٩ُِ ٣َ ٧َ ٕ َوأ ز٦ِ اب٩ُِ َح ا٢َ  َٗ  ٔ ًَل٦ ِٗ َ ِْل َٕ ا ی ََصٔ  ٔ ط ًٔی  ٓٔی َي أ٣َُّ ل ًَ َّ َوَج١َّ  ز ًَ  ُ اهَّلل َق  ََفَ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل

ََفَ  ُت  ٠ِ ُٗ َٔک  ت َي أ٣َُّ ل ًَ َک  َٟ اهَّللُ  َق  ََفَ ٢َ ٣َا  ا َ٘ َٓ وَسی  َي ٣ُ ل ًَ ِرُت  َز َّی ٣َ ً َٔک َح ُت بَٔذٟ ٌِ َج ََفَ َػًَلّة  یَن  ٤ِٔش ًَلّة َخ یَن َػ َق َخ٤ِٔش

َک  َربِّ َي  ٔل ٍِ إ ِرٔج ا َٓ ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َ٘ َٓ ا  َص ٍَ َطِْطَ َؿ ٠ُِت َو ُٗ وَسی  َي ٣ُ ٔل ُت إ ٌِ َج ََفَ صَا  َطِْطَ  ٍَ َؿ َو َٓ ُت  ٌِ اَج َذَٟٔک ََفَ  ُٙ ُٔلی َک َِل ت َت إٔ٪َّ أ٣َُّ َٓ

َربَِّک  ٔلَي  ٍِ إ ِرٔج ا ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ط ِی َٟ ٔ ُت إ ٌِ َج ََفَ ا  َص َطِْطَ  ٍَ َؿ َو َٓ ُت  ٌِ اَج ُٙ ََفَ ُٔلی َک َِل ت َت إٔ٪َّ أ٣َُّ َٓ ََّک  َرب  ٍِ أج ٔ َر إ َٓ َذَٟٔک    ُٙ َتَک َِل تُٔلی ٪َّ أ٣َُّ

َر   ٍِ أج َر  ٢َ ا َ٘ َٓ وَسی  َي ٣ُ ٔل ُت إ ٌِ َج ََفَ یَّ  َس َٟ  ٢ُ ِو َ٘ ِٟ ا  ٢ُ َُبسَّ وَ٪ َِل ی َٔي َخ٤ُِش ه ْص َو ٤ِ َٔي َخ ٢َ ه ا َ٘ َٓ ُط  ُت ٌِ اَج َتِحَيِیُت ََفَ ِس ُت ا ٠ِ ُ٘ َٓ ََّک  ب

ا  ٔ َرة ٔسِس ٔلَي  ي بٔي إ ََ َِت ا٧ َّی  ً ٔي َح َٙ ب َِل٠َ ٧ يي ث٥َُّ ا َرب ا ٩ِ٣ٔ  َٔذا ٓٔیَض إ َٓ َة  َح٨َّ ِٟ ا ُِزخ٠ُِٔت  ٔی ٣َا هَٔي ث٥َُّ أ اْ٪ َِل أَِزر َو ِٟ َ َضا أ َُٔظَی ي َو ََ ٨َِت ٤ُ ِٟ

٤ِٔشُک  ِٟ ا ا  ابَُض َُز َٔذا ت ٔ َوإ ِؤُٟؤ ا٠ٟ  ی١ُٔ  ا َب  َح

ہنع ایبؿ ایک رکےت ییحی  ن ریکب، ثیل، ویسن، ا ن اہشب، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اوبذر ریض اہلل اعتٰیل 

ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، اکی بش ےری  رھگ یک  تھ ٹھپ یئگ افر ںیم ہکم ںیم اھت، رھپ ربجالیئ ارت  

افر اوہنں ےن ےری  ہنیس وک اچک ایک، رھپ ا ے ززمؾ ےک اپین  ے دوھای، رھپ اکی تشط وسےن اک تمکح فاامیؿ  ے رھبا وہا الےئ 

 ر ا ے ےری  ہنیس ںیم ڈاؽ دای، رھپ ہنیس وک دنب رک دای، اس ےک دعب ےریا تا ھ ڑکپ ایل افر ےھجم آامسؿ رپ ڑچاھ ےل ےئگ،  ب ںیم داین ےکاف

آامسؿ رپ اچنہپ، وت ربجالیئ ےن آامسؿ ےک دارفہغ  ے اہک ہک )درفازہ( وھکؽ د ، اس ےن اہک وکؿ ےہ؟ فہ وبےل ربجالیئ ےہ، رھپ 

 اہمتر  اس ھ وکیئ )افر یھب( ےہ، ربجالیئ ےن اہک تاں! ےری  رمہاہ دمحم ںیہ، اس ےن اہک فہ البےئ ےئگ ےھت؟ ربجلی اس ےن اہک، ایک

ےن اہک تاں!  ب درفازہ وھکؽ دای ایگ، وت مہ آامسؿ داین ےک افرپ ڑچےھ، اکیکی اکی اےسی صخش رپ رظن ڑپی، وج اھٹیب وہا اھت، اس یک 

ر اس یک ابںیئ اجبن )یھب( ھچک ولگ ےھت،  ب فہ اےنپ داینہ اجبن دےتھکی وت سنہ دےتی افر  ب ابںیئ داینہ اجبن ھچک ولگ ےھت، اف

اجبن دےتھکی وت رف دےتی، اوہنں ےن )ےھجم دھکی رک( اہک ہک رمةح ای یلص  ااصلحل فاال ن ااصلحل ںیم ےن ربجلی  ے وپاھچ ہی وکؿ ںیہ؟ 

ںیئ افر ابںیئ اؿ یک افالد یک رفںیح ںیہ، داںیئ اجبن تنج فاےل ںیہ افر ابںیئ اجبن اوہنں ےن ہی آدؾ ںیہ، افر ہی ولگ اؿ ےک دا



 

 

دفزخ فاےل، ایس ےئل  ب فہ اینپ داینہ اجبن رظن رکےت ںیہ، وت سنہ دےتی ںیہ افر  ب ابںیئ رطػ دےتھکی ںیہ، وت رفےن ےتگل ںیہ، 

اہک ہک )درفاز ( وھکؽ د ، وت اؿ  ے دارفہغ ےن ایس اہیں کت ہک ےھجم دفےر  آامسؿ کت ےل ےئگ، افر اس ےک دارفہغ  ے 

ےن   مس یک وگتفگ یک، ےسیج ےلہپ ےن یک یھت، رھپ )درفازہ( وھکؽ دای ایگ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، رھپ اوبذر ےن ذرک ایک ہک آپ

ر ہی ںیہن ایبؿ ایک ہک اؿ ےک دمارج سک رطح آامسونں ںیم آدؾ، ادرسی، ومیس، ٰیسیع افر اربامیہ )مہیلع االسلؾ(  ے الماقت یک، اف

ںیہ، وسا اس ےک ہک اوہنں ےن ذرک ایک ےہ ہک آدؾ وک آامسؿ داین ںیم، افر اربامیہ  ے ےٹھچ آامسؿ ںیم اپای، اسن ےتہک ںیہ رھپ  ب 

 ربجالیئ ہیلع االسلؾ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےل رک رضحت ادرسی ےک اپس  ے ذگر  وت اوہنں ےن 

ِ
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لی

 
ِ
اہکرَمَْح ً  ب 

 )آپ رفامےت ںیہ( ںیم ےن ربجالیئ  ے وپاھچ ہک ہی وکؿ ںیہ؟ ربجالیئ ےن اہک ہی ادرسی ںیہ، رھپ ومٰیس ےک اپس سگر
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 ںیم ےن 
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لی

 
ِ
)ربجلی  ے( وپاھچ ہک ہی وکؿ ںیہ؟ ربجالیئ ےن اہک ہک ہی وت اوہنں ےن ےھجم دھکی رک اہک رَمَْح ً  ب 

 ںیم ےن وپاھچ ہی
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لی

 
ِ
 وکؿ ےہ؟ ربجالیئ ےن ومٰیس ںیہ، رھپ ںیم ٰیسیع ےک اپس  ے ذگرا وت اوہنں ےن اہک رَمَْح ً  ب 

 ںیم ےن وپاھچ ہی وکؿ ےہ؟  اہک ہی ٰیسیع ںیہ، رھپ ںیم اربامیہ ےک اپس  ے ذگرا وت اوہنں
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لی

 
ِ
ےن اہک رَمَْح ً  ب 

 ربجالیئ ےن اہک، ہی اربامیہ ںیہ، ا ن اہشب ےتہک ںیہ ےھجم ا ن زحؾ ےن ربخ دی ہک ا ن سابس افر اوبہبح ااصنری ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل

 ےئگ، اہیں کت ہک ںیم اکی اےسی دنلب اقمؾ ںیم اچنہپ، اہجں )رفوتشں ےک( ںوملں یک ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ ےھجم ڑچاھ ےل

یل ششک یک آفاز ںیم ےن ینس، ا ن زحؾ افر اسن  ن امکل ریض اہلل امہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، رھپ اہلل اعت

 ےل رک ولاٹ، وت ومٰیس رپ ذگرا، ومٰیس ےن اہک ہک اہلل ےن آپ ےک ےئل ےن ےریی اتم رپ اچپس امنزںی رفض ںیک،  ب ںیم ہی رفہضی

آپ یک اتم رپ ایک رفض ایک؟ ںیم ےن اہک ہک اچپس امنزںی رفض یک ںیہ، اوہنں ےن )ہی نس رک( اہک ہک اےنپ اہلل ےک اپس ولٹ اجںیئ، 

وت اہلل ےن اس اک اکی ہصح اعمػ رکدای، رھپ  اس ےئل ہک آپ یک اتم )اس دقر سابدت یک( اطتق ںیہن ریتھک، بت ںیم ولٹ ایگ،

ںیم ومٰیس ےک اپس ولٹ رک آای، افر اہک ہک اےنپ رپفرداگر  ے روجع ےئجیک، ویکہکن آپ یک اتم )اس یک یھب( اطتق ںیہن ریتھک، رھپ 

ؿ ایک وت فہ وبےل ہک آپ اےنپ ںیم ےن روجع ایک وت اہلل ےن اکی ہصح اس اک )افر( اعمػ رک دای، رھپ ںیم اؿ ےک اپس ولٹ رک آای افر ایب

رپفرداگر ےک اپس ولٹ اجںیئ، ویکہکن آپ یک اتم اس یک یھب اطتق ںیہن ریتھک،انچہچن رھپ ںیم ےن اہلل  ے روجع ایک وت اہلل ےن 

 اجیت، رھپ رفامای ہک ااھچ )اب( ہی اپچن )ریھک( اجیت ںیہ افر ہی )در تقیقح اب ا نابر وثاب ےک( اچپس ںیہ، ےری  تاں ابت دبیل ںیہن

ںیم ومٰیس ےک اپس ولٹ رک آای، اوہنں ےن اہک رھپ اےنپ رپفداگر  ے روجع ےئجیک، ںیم ےن اہک )اب( ےھجم اےنپ رپفرداگر  ے ابرابر 

ےتہک وہےئ رشؾ آیت ےہ، رھپ ےھجم رفاہن ایک ایگ، اہیں کت ہک ںیم دسرۃ ایہتنمل اچنہپای ایگ افر اس رپ تہب  ے رگن اھچ رےہ ےھت، ںیم 

  اھجمس ہک ہی ایک ںیہ؟ رھپ ںیم تنج ںیم دالخ ایک ایگ )وت ایک داتھکی وہں( ہک اس ںیم ومیت یک ڑلایں ںیہ افر اؿ یک یٹم کشم ےہ۔ےن



 

 

 ییحی  ن ریکب، ثیل، ویسن، ا ن اہشب، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  بش رعماج ںیم امنز سک رطح رفض یک یئگ ا ن سابس ےن اہک ےہ ہک ھجم  ے اوب  نایؿ  ن رحب ےن رہلق یک دحثی ںیم ایبؿ ایک ہک فہ ینعی یبن

 ںیمہ امنز افر دصہق افر رپزیہاگری اک مکح دےتی ںیہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      341    حس

٨ًہا :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ظہ  ئ ًا رضت  ین ح ٨٣ ٤ٟو ا ا٦   ، ر ی شا٪، رعوہ ب٩ زب ٛی ، ب٩  ح ک ػاٟ ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

 ًَ اَ٪  ِیَش َٛ أٟٔح ب٩ِٔ  َػ  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٔیَن َحسَّ ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا ائَٔظَة أ٦ُِّ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ َوَة ب٩ِٔ  ٩ِ رُعِ

اٟشَّ  ًَلةُ  ِت َػ ُْٔقَّ أ َٓ ََفٔ  اٟشَّ رَضٔ َو َح ِٟ ا ٔي  َتیِٔن ف ٌَ ِٛ َر یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر َضا  َؿ ََفَ ًَلَة حٔیَن  اٟؼَّ  ُ اهَّلل َق  ََفَ ِت  َٟ ا َحرَضٔ َٗ ِٟ ا  ٔ ًَلة َػ ٔي  ٔیَس ف  ََفٔ َوز

 شیکؿ، رعفہ  ن زریب، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک اہلل ےن دبعاہلل  ن ویفس، امکل اصحل،  ن

 ب امنز رفض یک یھت، وت دف دف رںیتعک رفض یک ںیھت، رضح ںیم یھب افر رفس ںیم یھب، رفس یک امنز وت اینپ ایلص احتل رپ اقمئ ریھک یئگ 

 افر رضح یک امنز ںیم زایدیت رکدی یگ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل اصحل،  ن شیکؿ، رعفہ  ن زریب، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  فیرا

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

  

 ... فتق اینپ آراشئڑپک  نہپ رک امنز ڑپانھ )رفض ےہ( اہلل اعتیل اک اراشد مت رہ امنز ےک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 صخش اکی یہ ڑپک  ںیم  ٹپ رک ڑپک  نہپ رک امنز ڑپانھ )رفض ےہ( اہلل اعتیل اک اراشد مت رہ امنز ےک فتق اینپ آراشئ ینعی ابلس نہپ ایک رکف، )اس رپ دلیل ےہ( افر وج

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اینپ )ابق وک( اٹکن ےل، ارگہچ اکس ے  ے ا ی افر اس یک اانسد امنز ڑپھ ےل ) وت ہی درتس ےہ( افر ہملس  ن اوکع  ے رمفی ےہ ہک یبن



 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح  ںیم ارتعاض ےہ افر وج صخش اس ابلس ںیم امنز ڑپےھ سج ںیم امجع رکات ےہ اتفہکیتق اس ںیم اجنتس ہن دےھکی )وت ہی یھب اجزئ ےہ( افر یبن

 ای اھت ہک ہبعک اک وطاػ وکیئ ربہنہ ہن ایک اجےئد

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      342    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ا٦ ًلی  ، ٣ح٤س  ، ہی٥ ا ابز ، یزیس ب٩  اس٤ٌی١ سی ب٩   ٣و

ٔیُس ب٩ُِ إٔبِزَ  ز َی ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١َ  ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ا ٣ُ ٨ََ ث ِو٦َ َحسَّ َی َف  ُحیَّ ِٟ ا َد  ٧ُِْخٔ َا أَِ٪  ِت أ٣ُٔز٧ِ َٟ ا َٗ َة  ٔلیَّ ًَ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ ٕس  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ اصٔی٥َ 

 ُ ص ًلَّ ٩ِ ٣َُؼ ًَ ُف  ُحیَّ ِٟ ا ز٢ُٔ  َت ٌِ ُض٥ِ َوَي َوَت ًِ َز ٔیَن َو ٤ُِش٤ٔ٠ ِٟ ا َة  ًَ ا ٤َ َضِسَ٪ َج َیِظ َٓ  ٔ ُدُسور ِٟ ا أت  ذََو ی٩ِٔ َو یَس ٌٔ ِٟ َزأَْة یَا ا ا٣ِ ِت  َٟ ا َٗ  َّ٩

اهَّللٔ  ٢َ ُسو ابَٔضاَر َب َضا ٩ِ٣ٔ ٔج٠ِ احٔبَُت َضا َػ بِٔش ا٢َ ُٟٔت٠ِ َٗ اْب  َب ا ٔج٠ِ َض َٟ َص  ِی َٟ َا  ا٧   إِٔحَس

ومیس  ن اامسلیع، سیدی  ن اربامیہ، دمحم، اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک ںیمہ آپ ےن مکح دای اھت ہک دیع ےک دؿ 

فہ املسمونں یک امجتع ںیم افر اؿ یک داع ںیم رشکی وہں افر احہضئ وعرںیت امنز  ے  احہضئ افر رپدہ نیشن وعرںیت ابرہ اجںیئ، اتہک

دحیلعہ رںیہ، اکی وعرت ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ںیم  ے یسک ےک اپس دفہٹپ ںیہن وہات، )فہ ایک 

 ا ے اڑاھ د ۔ رک ( آپ ےن رفامای ہک اس ےک اس ھ فایل وک اچےئہ ہک اانپ دفہٹپ

 ومیس  ن الیعمس، سیدی  ن اربامیہ، دمحم، اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...یک امنز ںیم دنبہت اک تشپ رپ ابدن ےنھ اک ایبؿ افر اوب اعزؾ ےن لہس  ن دعس  ے رفاتی

 امنز اک ایبؿ :   ابب

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ دنبہتفں وک امنز ںیم دنبہت اک تشپ رپ ابدن ےنھ اک ایبؿ افر اوب اعزؾ ےن لہس  ن دعس  ے رفاتی ایک ےہ ہک احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص 

 اےنپ اشونں رپ ابدنھ رک امنز ڑپیھ یھت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      343    حس



 

 

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ر  ٜس ٨٣ ٣ح٤س ب٩   ، ٣ح٤س ٗس ب٩  ا ، و ٣ح٤س ًاػ٥ ب٩   ، ص  اح٤س ب٩ یو٧

 َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ٕس  اُٗٔس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َىٔی َو ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕس  َّ٤ ٔػ٥ُ ب٩ُِ ٣َُح ا ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٧َُص  یُو ٤َُس ب٩ُِ  ا أَِح ٨ََ ث ٤ُ َحسَّ ِٟ ا َّي ٔس ب٩ِٔ  َػل  ٢َ ا َٗ  ٔ ٔسر َٜ ٨ِ

٤ِٔظَحٔب  ِٟ ا لَي  ًَ ْة  ًَ و ابُطُ ٣َِوُؿ اُظ َوثَٔی َٔ َٗ َٔب١ٔ  َسُظ ٩ِ٣ٔ ٗ َ٘ ًَ ِس  َٗ إر  ْٔز فٔي إَٔز اب ٤ََّا  َج ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ احٕٔس  إر َو ٔي إَٔز يي ف ُتَؼل ائ١ْٔ  َٗ ُط  َٟ ا٢َ  َٗ

 َ َِوب ُط ث َٟ َاَ٪  ا ک ٨َ َی  َک َوأ ُٙ ٣ِٔث٠ُ ٤َ نٔي أَِح ٔیََرا َذَٟٔک ٟ ُت  ٌِ ٥َ َػ٨َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ِضٔس  ًَ َي  ل ًَ  أ٪ 

ادمح  ن ویسن، اعمص  ن دمحم، فادق  ن دمحم، دمحم  ن دکنمر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک )اکی رمہبت( اجرب ےن اےسی دنبہت 

ہک اؿ ےک ڑپک  وھک یٹن رپ رےھک ےھت، اؿ  ے اکی ک ےن ںیم سج وک اوہنں ےن اینپ تشپ یک رطػ ابدناھ اھت، امنز ڑپیھ، ابفوجد ہی 

فاےل ےن اہک ہک آپ اکی ازار ںیم امنز ڑپےتھ ںیہ اوہنں ےن اہک ںیم ےن ہی اس فاےطس ایک ہک ریت   اسی اقمح ےھجم دےھکی، افر وت اانت 

 اپس دف ڑپک  ہن ےھت۔یھب ںیہن اجاتن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم مہ ںیم  ے یسک ےک 

 ادمح  ن ویسن، اعمص  ن دمحم، فادق  ن دمحم، دمحم  ن دکنمر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

افر اوب اعزؾ ےن لہس  ن دعس  ے رفاتی ایک ےہ ہک احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ دنبہتفں وک امنز ںیم دنبہت اک تشپ رپ ابدن ےنھ اک ایبؿ 

 اےنپ اشونں رپ ابدنھ رک امنز ڑپیھ یھت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      344    حس

اٟزح٩٤ ب٩ :  راوی ایت ٣ْطٖ، ابو٣ؼٌب، ًبس رو ہ  ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ر  ٜس ٨٣ لي، ٣ح٤س ب٩  ا ٤ٟو ا بي   ا

سٔ  َٜ ٨ِ ٤ُ ِٟ ا ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ٔي  ال ٤ََو ِٟ ا َبٔي  ٩ٔ٤َ ب٩ُِ أ اٟزَِّح ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕب  ٌَ ْٖ أَبُو ٣ُِؼ ا ٣َُْطِّ ٨ََ ث ِبسٔ َحسَّ ًَ َٔز ب٩َِ  َیُِت َجاب َرأ  ٢َ ا َٗ  ٔ ر

احٕٔس َو  َِوٕب َو ٔي ث يي ف َِوٕب اهَّللٔ ُيَؼل ٔي ث يي ف ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُِت  َی َرأ  ٢َ ا َٗ 

رطمػ، اوببعصم، دبعارلنمح  ن ایب اوملایل، دمحم  ن دکنمر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اجرب وک اکی ڑپک  



 

 

  اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی ڑپک  ںیم امنز ڑپےتھ داھکی ےہ۔ںیم امنز ڑپےتھ وہےئ داھکی افر اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن یبن یلص

 رطمػ، اوببعصم، دبعارلنمح  ن ایب اوملایل، دمحم  ن دکنمر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی :  رافی

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

  

 ... رک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ افر زرہی ےن اینپ دحثی ںیم ایبؿ ایک ےہرصػ اکی ڑپک  وک ٹیپل

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ے وتمحش ےک ںیہ افر وتمحش فہ صخش

 

معی

حف ےک 

 

ملی
 ےہ وج اچدر ےک دفونں رصػ اکی ڑپک  وک ٹیپل رک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ افر زرہی ےن اینپ دحثی ںیم ایبؿ ایک ےہ ہک 

خا ػ ایکےر  اےنپ ومڈنوھں رپ ڈا

 

لی
 ی ۃ ) اک بلطم( ےہ افر اؾ تاین ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ اکی ڑپک   ے ا

کی

 

ی
م

، سج ؽ ےل افر یہی اامتشؽ  یل 

 ےک دفونں ےر  دفونں ومڈنوھں رپ ڈاؽ ےئل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      345    حس

سٰی  :  راوی ٣و اهَّلل ب٩  ٨ًہا ًبیس  لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  بي س٤٠ ا ٤ًز ب٩   ، ، رعوہ ظا٦ ب٩ رعوہ  ہ

 َ ٤ََة أ َبٔي َس٠َ ٤ََز ب٩ِٔ أ ًُ ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ َوَة  ا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ٨ََا صَٔظ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ وَسی  ٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣ُ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ  َّ٪

 ٔ َِوٕب َواح َّي فٔي ث ٔ َػل ِیط َٓ ََطَ َیَِن  َٕ ب َٟ ا ِس َخ َٗ  ٕس 

 دیبعاہلل  ن ومٰیس اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رمع  ن ایب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

ےرا دفےر  اشہن اکی ڑپک  ںیم امنز ڑپیھ، اس ےک دفونں ےرفں ےک درایمؿ ںیم رفتقی رکدی ہک اکی ےرا اکی اشہن رپ افر دف

 رپ ڈاؽ ایل۔

 دیبع اہلل  ن ومٰیس اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رمع  ن ایب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 

ے وتمحش ےک ںیہ افر وتمحش فہ صخش ےہ وج اچدر ےک دفونں رصػ اکی ڑپک  وک ٹیپل رک امنز ڑپےنھ 

 

معی

حف ےک 

 

ملی
اک ایبؿ افر زرہی ےن اینپ دحثی ںیم ایبؿ ایک ےہ ہک 

 ی ۃ ) اک بلطم( ےہ افر اؾ تاین ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ 
کی

 

ی
م

خا ػےر  اےنپ ومڈنوھں رپ ڈاؽ ےل افر یہی اامتشؽ  یل 

 

لی
ایک، سج  اکی ڑپک   ے ا

 ےک دفونں ےر  دفونں ومڈنوھں رپ ڈاؽ ےئل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      346    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  بي س٤٠ ٤ًز ب٩ ا  ، ، رعوہ ظا٦ ہ  ، ، یحٌی  ثىی ٣  ٣ح٤س ب٩ 

 ٢َ ا َٗ َیِحٌَی  ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َّی  ٤َُثى ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٔيیَّ َحسَّ َّ٨ اٟ َی  َُّط َرأ ٧َ ٤ََة أ ٔي َس٠َ َز ب٩ِٔ أَب ٤َ ًُ ٩ِ ًَ َبٔي  ثَىٔی أ ٢َ َحسَّ ا َٗ ا٦ْ  ا صَٔظ ٨ََ ث َحسَّ

 َ٘ ٔ ت ا ًَ َي  ل ًَ  ٔ ط ِی َٓ ََطَ َقي  ِٟ َ ِس أ َٗ ٤ََة  َس٠َ ٔت أ٦ُِّ  ٔي بَِی احٕٔس ف َِوٕب َو يي فٔي ث ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل  ِیط

رعفہ، رمع  ن ایب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اؾ دمحم  ن ینثم، ییحی ، اشہؾ، 

 تاین ےک رھگ ںیم اکی ڑپک  ںیم امنز ڑپےتھ وہےئ داھکی، آپ ےن اس ےک دفونں ےر  اےنپ دفونں اشونں رپ ڈاےل وہےئ ےھت۔

 رمع  ن ایب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع دمحم  ن ینثم، ییحی ، اشہؾ، رعفہ، :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ے وتمحش ےک ںیہ

 

معی

حف ےک 

 

ملی
 افر وتمحش فہ صخش ےہ وج اچدر ےک دفونں رصػ اکی ڑپک  وک ٹیپل رک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ افر زرہی ےن اینپ دحثی ںیم ایبؿ ایک ےہ ہک 

 ی ۃ ) اک بلطم( ےہ افر اؾ تاین ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ 
کی

 

ی
م

خا ػ ایک، سج ےر  اےنپ ومڈنوھں رپ ڈاؽ ےل افر یہی اامتشؽ  یل 

 

لی
اکی ڑپک   ے ا

 ےک دفونں ےر  دفونں ومڈنوھں رپ ڈاؽ ےئل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      347    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  بي س٤٠ ا ٤ًزو ب٩   ، ظا ٦، رعوہ ہ  ، ہ ٣ اسا ، ابو اس٤ٌی١  ًبیس ب٩ 

َس٠َ  َبٔي  َز ب٩َِ أ ٤َُ ٔ أَ٪َّ ً ٩ِ أَبٔیط ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ا٣ََة  َُس ُو أ ا أَب ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١َ  ٤َ ا ًُبَِیُس ب٩ُِ إِٔس ٨ََ ث َ َحسَّ ب ٢َ ٤ََة أَِخ َرُسو ُِت  َرأَی  ٢َ ا َٗ َرُظ 



 

 

ََطَ  ا  ٌّ ٔؿ ٤ََة َوا ٔت أ٦ُِّ َس٠َ ٔ فٔي بَِی ٔط َت٤ًّٔل ب احٕٔس ٣ُِظ َِوٕب َو يي فٔي ث ٥َ يَُؼل َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔ اهَّللٔ  ِیط َ٘ ٔ ت ا ًَ لَي  ًَ  ٔ ط ِی َٓ 

 رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اؾ ہملس ےک رھگ ںیم دیبع  ن اامسلیع، اوبااسہم، اشہ ؾ، رعفہ، رمعف  ن ایب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی ڑپک  ںیم امنز ڑپےتھ وہےئ داھکی، آپ اس اک اامتشؽ ےئک وہےئ ےھت، ینعی اس ےک 

 دفونں ےر  اےنپ دفونں اشونں رپ ڈاےل وہےئ ےھت۔

  ن ایب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع دیبع  ن الیعمس، اوبااسہم، اشہ ؾ، رعفہ، رمعف :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ے وتمحش ےک ںیہ ا

 

معی

حف ےک 

 

ملی
فر وتمحش فہ صخش ےہ وج اچدر ےک دفونں رصػ اکی ڑپک  وک ٹیپل رک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ افر زرہی ےن اینپ دحثی ںیم ایبؿ ایک ےہ ہک 

 ی ۃ ) اک بلطم( ےہ افر اؾ تاین ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ 
کی

 

ی
م

خا ػ ایک، سج ےر  اےنپ ومڈنوھں رپ ڈاؽ ےل افر یہی اامتشؽ  یل 

 

لی
اکی ڑپک   ے ا

 ےک دفونں ےر  دفونں ومڈنوھں رپ ڈاؽ ےئل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      348    حس

ابي اویص، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ابو٨َّٟص :  راوی  اس٤ٌی١ ب٩ 

 َ َز ب٩ِٔ ًُب ٤َُ لَي ً رِضٔ ٣َِو َّ٨ اٟ َبٔي  ٩ِ أ ًَ أُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص  َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ِٕص  َبٔي أَُوی أًی١ُ ب٩ُِ أ ِٔس٤َ ٨ََا إ ث ِولَي أ٦ُِّ َحسَّ زََّة ٣َ َا ٣ُ اهَّللٔ أَ٪َّ أَب ِیٔس 

اهَّللٔصَ  و٢ٔ  ُس َي َر ٔل ِبُت إ ٢ُ َذَص و ُ٘ َأٟٕب َت ٔي ك َت أَب ٨ِٔ ٕٔئ ب ٧ ٍَ أ٦َُّ َصا ٔ ٤ َُّط َس ُظ أ٧َ بََر ٕٔب أَِخ َاٟ ٔي ك ٔت أَب ٕٔئ ب٨ِٔ ا٦َ ا٧ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  

 ًَ ُت  ٤ِ َش٠َّ َٓ ِت  َٟ ا َٗ ُُظ  َُر َتِش ُط  ُت ٨َِ اب ُة  ٤َ اكٔ َٓ َتٔش١ُ َو ِِ ُُط َي َوَجِست َٓ ٔح  ِت َٔ ِٟ َأٟٕب ا ٔي ك َب ُت أ ٨ِٔ ٕٔئ ب ٧ َا أ٦ُ  َصا ٧َ ُت أ ٠ِ ُ٘ َٓ  ٔ ظ ٢َ ٩ِ٣َ صَٔذ ا َ٘ َٓ  ٔ ط ٠َِی

ا َِوٕب َو ٔي ث ا ف ّٔ َتٔح إت ٠ِ٣ُ ٌَ َٛ َر انَٔي  َّي ث٤ََ َؼل َٓ ا٦َ  َٗ  ٔ َ ٩ِ٣ٔ ُُِش٠ٔط ْ ََفَ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٧ٕٔئ  ّبا بٔأ٦ُِّ َص زَِح ا٢َ ٣َ َ٘ ُت یَا َٓ ٠ِ ُٗ  َٖ ِنََّصَ ا ا  َّ٤٠َ َٓ حٕٔس 

 ًَ ٢َ اهَّللٔ َز ُسو ٠َیِ َر ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو  ٢َ ا َ٘ َٓ یَِرَة  َُب اب٩َِ ص ًَلَ٪  ُُط ُٓ زِت ِس أََج َٗ ًّل  َرُج ات١ْٔ  َٗ َُّط  يي أ٧َ اب٩ُِ أُم َا ٥َ  ز٧ِ ِس أََج َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط

ّهي ََ ُؿ ا ٧ٕٔئ َوَذ ِت أ٦ُ  َصا َٟ ا َٗ ٧ٕٔئ  یَا أ٦َُّ َصا زِٔت   ٩ِ٣َ أََج

اوبرصنل )رمع  ن دیبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ( اوب رمہ )اؾ تاین ریض اہلل اہنع الیعمس  ن ایب افسی، امکل  ن اسن، 



 

 

تنب ایب اطبل ےک آزاد رکدہ الغؾ( اؾ تاین ریض اہلل اعتٰیل اہنع تنب ایب اطبل رفاتی رکیت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ےن آپ وک لسغ رکےت وہےئ اپای افر آپ یک یٹیب افہمط آپ رپ رپدہ ےئک وہےئ ںیھت، اؾ فملس ےک اپس حتف )ہکم( ےک اسؽ یئگ، ںیم

تاین یتہک ںیہ، ںیم ےن آپ وک السؾ ایک، آپ ےن رفامای وکؿ ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم اؾ تاین تنب ایب اطبل وہں، آپ ےن رفامای 

خا ػ رک ےک آھٹ رتعک امنز ڑپیھ،  رمةح اؾ تاین رھپ  ب آپ اےنپ لسغ  ے افرغ وہےئ وت ڑھک  وہ

 

لی
ےئگ افر اکی ڑپک  ںیم ا

 ب افرغ وہےئ وت ںیم ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل ہک ےری  ابپ ےک ےٹیب ) یل ارملیضت( ےتہک ںیہ ہک ںیم اکی صخش وک امر ڈاولں، 

 ےن رفامای، اؾ تاین ےسج مت ےن انپہ دی، ا ے مہ احالہکن ںیم ےن ا ے انپہ دی، ریبہہ ےک الفں ےٹیب وک، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےن انپہ دی، اؾ تاین ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہی امنز اچتش یک یھت۔

 الیعمس  ن ایب افسی، امکل  ن اسن، اوبرصنل :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ے وتمحش ےک ںیہ افر وتمحش فہ صخش

 

معی

حف ےک 

 

ملی
 ےہ وج اچدر ےک دفونں رصػ اکی ڑپک  وک ٹیپل رک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ افر زرہی ےن اینپ دحثی ںیم ایبؿ ایک ےہ ہک 

 ی ۃ ) اک بلطم( ےہ افر اؾ تاین ےن اہک ہک یبن 
کی

 

ی
م

خا ػ ایک، سج ےر  اےنپ ومڈنوھں رپ ڈاؽ ےل افر یہی اامتشؽ  یل 

 

لی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ اکی ڑپک   ے ا

 ےک دفونں ےر  دفونں ومڈنوھں رپ ڈاؽ ےئل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      349    حس

یب، ابوہزیزہ :  راوی ٣ش ، سٌیسب٩  ک، اب٩ طہاب ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 ُ ی ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٢ََ َحسَّ َسأ ائًّٔل  َس َِزَة أَ٪َّ  ی ٔي صَُز ٩ِ أَب ًَ ٔب  ٤َُشیَّ ِٟ ا یٔس ب٩ِٔ  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ  وُس

 ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َر  ٢َ ا َ٘ َٓ َِوٕب َواحٕٔس  ٔي ث ٔ ف ًَلة اٟؼَّ  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو َا٪ٔ ٠َیِ َر ٥ُِٜ ثَِوب ٔک٠ُِّ ٥َ أََوٟ َس٠َّ ٔ َو  ط

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، دیعس ن بیسم، اوبرہریہ رفاتی رکےت ںیہ ہک یسک ےن روسؽ ادایلص اہلل ہیلع فملس  ے اکی 

س دف ڑپک  ںیہ؟ )ینعی ڑپک  ںیم امنز ڑپےنھ اک مکح وپاھچ وتروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ایک مت ںیم  ے رہ اکی ےک اپ

 ( اجزئ ےہ



 

 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، دیعس ن بیسم، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ... ب اکی ڑپک  ںیم امنز ڑپےھ، وت اچےئہ ہک اس اک ھچک ہصح اےنپ اشےن رپ ڈاؽ ےل

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ب اکی ڑپک  ںیم امنز ڑپےھ، وت اچےئہ ہک اس اک ھچک ہصح اےنپ اشےن رپ ڈاؽ ےل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      350    حس

٨ًہ :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو رضت  ارعد، ح ٟزح٩٤  ا ًبس  ، ز ٟز٧ا ا ابو  ، ک ٣اٟ  ، ًاػ٥  ابو 

ا  ٨ََ ث ئ َحسَّ َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ یَِزَة  ٔي صَُز ٩ِ أَب ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ٩ٔ٤َ ا ِح زَّ ِبٔس اٟ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ز ٧َِّا اٟز ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ُو  ٥َ أَب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ی  

ْئ  ٔ َطِی ِیط َ٘ ٔ ات ًَ لَي  ًَ َص  ِی َٟ احٔسٔ  َو ِٟ ا ِؤب  اٟثَّ ٥ِ فٔي  ُٛ يي أََحُس  َِل ُيَؼل

کل، اوبازلاند، دبعارلنمح ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوب اعمص، ام

 فملس ےن رفامای ہک مت ںیم  ے وکیئ صخش اےسی اکی ڑپک  ںیم امنز ہن ڑپےھ، سج ںیم اس ےک اشےن رپ ھچک ہن وہ۔

  ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوب اعمص، امکل، اوبازلاند، دبعارلنمح :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ب اکی ڑپک  ںیم امنز ڑپےھ، وت اچےئہ ہک اس اک ھچک ہصح اےنپ اشےن رپ ڈاؽ ےل
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٨ًہ :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو رضت  ، ح ٣ہ ًَک  ، ر ثی ٛ بي  ا ، یحٌی ب٩  يبا٪ ، ط  ابونٌی٥

 ُٛ ُط أَِو  ُت ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ ٔي  ٌَی ب٩ِٔ أَب َیِح  ٩ِ ًَ اُ٪  َطِيَب ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ن ُو  ا أَب ٨ََ ث ُتطُ َحسَّ ِٟ َ َسأ ُت أَبَا ٨ُِت  ٌِ ٔ ٤ َس  ٢َ ا َٗ

َِوٕب  َّي فٔي ث َػل و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  َرُسو ُت  ٌِ ٔ َس٤ يي  َضُس أَن و٢ُ أَِط ُ٘ َِزَة َي ی َُز ٔ ص ط ِی َٓ ََطَ َیَِن  ِٕ ب ٔ اٟ ٠ُِیَد َٓ احٕٔس   َو

ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک روسؽ اہلل  اوبمیعن، ابیشؿ، ییحی  ن ایب ریثک، رکعہم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ںیم ےن رفامےت وہےئ انس ہک وج صخش اکی ڑپک  ںیم امنز ڑپےھ وت اس ےک دفونں ےرفں ےک درایمؿ ںیم 

 رفتقی رک انیل اچےئہ، ہک دفونں ےرفں وک اشونں رپ ڈاؽ ےل۔

  ن ایب ریثک، رکعہم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبمیعن، ابیشؿ، ییحی  :  رافی

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

  

 ...( ب ڑپکا گنت وہ )وت سک رطح امنز ڑپےھ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ( ب ڑپکا گنت وہ )وت سک رطح امنز ڑپےھ
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، سٌیس ب٩ حارث :  راوی ، ٠ٓیح ب٩ س٠امی٪ ٟح  یحٌی ب٩ ػا

 ٔ اب ا َج ٨َ ِٟ َ َسأ  ٢َ ا َٗ رٔٔث  ا َح ِٟ ا یٔس ب٩ِٔ  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ  ٪َ ُس٠َامِیَ ُح ب٩ُِ  ٠َِی ُٓ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕٔح  اٟ َػ َیِحٌَی ب٩ُِ  ا  ٨ََ ث اٟؼَّ َحسَّ  ٩ِ ًَ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ٔ َز ب٩َِ  ًَلة

 َٟ ٔئُِت  ح َٓ  ٔ ٔظ ار َٔ َِس ٔف أ ٌِ ٔي َب ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٍَ ُت ٣َ ِج ٢َ َْخَ ا َ٘ َٓ احٔسٔ  َو ِٟ ا ِؤب  اٟثَّ ٔي  َوَجِستُطُ ف َٓ ٔی  ٔف أ٣َِز ٌِ َٔب ّة ٟ ِی٠َ

 َّ٤٠َ َٓ  ٔ ٔبٔط ٧ َي َجا ٔل ِیُت إ َػ٠َّ ٔ َو ُت بٔط َت٠ِ٤َ ِط ا َٓ احْٔس  َِوْب َو َيَّ ث ل ًَ يي َو ا ُيَؼل َّ٤ ٠َ َٓ ًٔی  اَج بَرِتُطُ بَٔح أَِخ َٓ  ُ ٔز اب َا َج ی ی َ ْس  ا اٟ ا٢َ ٣َ َٗ  َٖ ِنََّصَ ا ا

تَ  ِٟ ا َٓ ا  ٌّ أس کَاَ٪ َو إِٔ٪  َٓ  ٢َ ا َٗ  َٚ ا ىٔی َؿ ٌِ َِوْب َي َاَ٪ ث ک ٠ُِت  ُٗ َیُِت  َرأ ٔذی  َّٟ ا ا٢ُ  ت٤َٔ أِلِط ا َصَذا  ٢َ ٣َ ا َٗ ُُِت  ا ََفَ ّ٘ َؿیِّ َاَ٪  ٔ َوإِٔ٪ ک ِٕ بٔط ٔح



 

 

 ٔ ِٔر بٔط ز اتَّ َٓ 

ح  ن امیلسؿ، دیعس  ن احرث ےتہک ںیہ ہک مہ ےن اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اکی ڑپک  ںیم امنز  ییحی

فلی 

 ن اصحل، 

 ڑپےنھ اک مکح وپاھچ اوہنں ےن اہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رمہاہ آپ ےک یسک رفس ںیم الکن، اکی رات وک اینپ یسک رضفرت  ے

آای ںیم ےن آپ وک امنز ڑپےتھ وہےئ اپای افر ےری  )مسج ےک( افرپ اکی ڑپکا اھت، وت ںیم ےن اس  ے اامتشؽ ایک ںیم )آپ ےک اپس( 

افر آپ ےک ولہپ ںیم )ڑھک  وہ رک( ںیم ےن امنز ڑپیھ،  ب آپ افرغ وہےئ وت رفامای ہک ا  اجرب رات وک آان ےسیک وہا؟ ںیم ےن 

وت آپ ےن رفامای ہی اامتشؽ وج ںیم ےن داھکی شیک اھت؟ ںیم ےن اہک اکی ڑپکا اھت، آپ ےن  آپ وک اینپ رضفرت اتبیئ،  ب ںیم افرغ وہا

خا ػ رک ایل رکف افر ارگ گنت وہ وت اس یک دنبہت انبول۔

 

لی
 رفامای ارگ ڑپکا فعیس وہ وت اس  ے ا

ح  ن امیلسؿ، دیعس  ن احرث :  رافی

فلی 

 ییحی  ن اصحل، 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ( ب ڑپکا گنت وہ )وت سک رطح امنز ڑپےھ
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ، سہ١  ابوحاز٦  ، ٔیا ٪ ، س ، یحٌی  ز شس ٣ 

ا ٣َُشسَّ  ٨ََ ث ا٢ْ يَُؼ٠  َحسَّ رَٔج َاَ٪  ٢َ ک ا َٗ ٕس  ٌِ َس ِض١ٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ  ٕ از٦ٔ ُو َح َىٔی أَب ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اَ٪  َی ِٔ ُس  ٩ِ ًَ ٌَی  َیِح ث٨ََا  ٢َ َحسَّ ا َٗ ٍَ ْز  وَ٪ ٣َ

٢ُ ٠ٟٔ ا َ٘ أ٪ َويُ بَِی اٟؼِّ ٔة  َضِیَئ َٛ ٔض٥ِٔ  ٨َاٗ ًِ َ َي أ ل ًَ ص٥ِٔ  ًٔ اٗٔٔسی أُِز ًَ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ َّی اٟ ٩َُّٜ َحً ُؤَس ُر  ٩َ ٌِ َٓ زِ ٔئ َِل َت َشا ِّ٨

وّسا ٢ُ ُج٠ُ َجا زِّ اٟ َٔی  َتو  َيِش

دسمد، ییحی ،  نایؿ، اوباحزؾ، لہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ھچک ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ امنز اس 

دنھ ےتیل ںیہ، وعروتں  ے ہہک دای اھت ہک  ب کت رمد دیسےھ ھٹیب ہن رطح ڑپےتھ ےھت، ےسیج ڑلےک اےنپ دنبہتفں وک اےنپ اشونں رپ اب



 

 

 اجںیئ اےنپ ےرفں وک ہن ااھٹان۔

 دسمد، ییحی ،  نای ؿ، اوباحزؾ، لہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...  امنز ڑپےنھ اک ایبؿ، ب ن  یری ےن اہک ہک اؿ ڑپکفں ںیم امنز ڑپانھ نجہبج اشہیم ںیم

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےہ ہک ںیم ےن زرہی وک نمی ےک فہ ہبج اشہیم ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ، ب ن  یری ےن اہک ہک اؿ ڑپکفں ںیم امنز ڑپانھ نج وک وجمس ےتنُب ںیہ ھچک رحج ںیہن ےہ، رمعم ےن اہک

 ےنہپ داھکی، وج اشیپب  ے رےگن اجےت ےھت افر  یل  ن ایب اطبل ےن ےب دوھےئ ڑپک  ںیم امنز ڑپیھڑپک  
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ہ :  راوی لٰي ٨ً تٌا اهَّلل  رضی  ہ  رہ ب٩ طٌب ِی ٣  ، ٣ْسوٚ  ، ش٥٠ ٣  ، ع ٤ً ، ا ہ ٣ٌاوی ابو  ،  یحٌی 

ا٢َ حَ  َٗ ٌَی  َیِح ٨ََا  ث ٨َّ َحسَّ اٟ  ٍَ ُت ٣َ ٨ِ ُٛ ا٢َ  َٗ َبَة  ٌِ ُط ٔیَرَة ب٩ِٔ  ِ٩ِ ٣ُ ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ ٩ِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ًَ ٤َٔع  ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ ََة  اؤی ٌَ ُو ٣ُ ٨ََا أَب ث ٔيیِّ سَّ

اهَّللٔ و٢ُ  ُس َٙ َر َِل٠َ ا٧ َٓ َُضا  أََخِذت َٓ اَوَة  َٔز اِْل ُ ُخِذ  ٔیَرة یَا ٣ُِ  ٢َ ا َ٘ َٓ ٔي َسََفٕ  ٥َ ف ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َّی َػل ً ٥َ َح َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  

َد  أَِْخَ َٓ ِت  َٗ ا ـَ َٓ َضا  ِّ٤ ُٛ ُظ ٩ِ٣ٔ  یََس َد  َذَصَب ُٟٔیِْخٔ َٓ ْة  َطأ٣ِٔیَّ ْة  ٔ ُجبَّ ط ٠َِی ًَ َتطُ َو اَج َضی َح َ٘ َٓ ِّی  ى ًَ َری  ا َو ُت َت َِب َؼب َٓ ٠َٔضا  َٔ َِس ُظ ٩ِ٣ٔ أ یََس  

َح  ٔ َو٣ََش ًَلة َُط ٠ٟٔؼَّ وئ َ ُوُؿ أ ؿَّ َو َت َٓ  ٔ ط ٠َِی َّي ًَ َػل ٔ ث٥َُّ  ط ِی َّٔ َي ُخ ل ًَ 

ییحی ، اوباعمفہی، اشمع، ملسم، رسمفؼ، ریغمہ  ن ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

اہیں کت ھجم  ے پھچ ےئگ  رمہاہ اکی رفس ںیم اھت، آپ ےن رفامای ہک ا  ریغمہ! اپین اک ربنت ااھٹ دف، وت ںیم ےن ااھٹ دای، رھپ آپ  ےل

اس فتق( آپ ےک )مسج( رپ ہبج اشہیم اھت آپ اانپ تا ھ اس یک آنیتس  ے اکنےنل ےگل، وت فہ )افر آپ ےن اینپ رضفرت رعف یک، 

ا ء رشہفی( رپ اپین ڈا

 

ض
ع
ال گنت وہےن یک فہج  ے افرپ ہن ڑچاھ، ذہلا آپ ےن اےنپ تا ھ وک اس ےک ادنر  ے اکنال، رھپ ںیم ےن آپ )ےک ا

 افر آپ ےن امنز ےک فوض یک رطح فوض رفامای، افر آپ ےن ومزفں رپ حسم ایک، رھپ امنز ڑپیھ۔



 

 

 ییحی ، اوباعمفہی، اشمع، ملسم، رسمفؼ، ریغمہ  ن ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ز ںیم افر ریغ امنز ںیم ےگنن وہےن یک رکاتہ اک ایبؿامن

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم افر ریغ امنز ںیم ےگنن وہےن یک رکاتہ اک ایبؿ
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، جابز ب٩ ً :  راوی ٨ًہ٣ْط ب٩ ٓـ١، روح، زْکیا ب٩ اسحٙ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار  لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اهَّلل   بس

زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ا  ث٨ََ َٚ َحسَّ ا ِٔسَح اُئ ب٩ُِ إ یَّ َْکٔ ٨ََا َز ث ا٢َ َحسَّ َٗ َرِوْح  ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ١ٔ ـِ َٔ ِٟ ا ا ٣ََْطُ ب٩ُِ  ٨ََ ث َٔز ب٩َِ  َحسَّ اب ُت َج ٌِ ٔ ٤ َس  ٢َ ا َٗ ٕر  ا ٔی٨َ ز

 َ٠ ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ُث أَ٪َّ َر یَُحسِّ اهَّللٔ  ِبٔس  ُض ًَ ا بَّ ٌَ ِٟ ا ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ُظ  ُر ٔ إَٔزا ط ٠َِی ًَ ٔة َو َب ٌِ َٜ َرَة ٠ِٟٔ ا حَٔح ِٟ ا ُض٥ِ  ٌَ ١ُ ٣َ ُ٘ ٨ِ َی کَاَ٪   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ِی

 ًَ ٠َطُ  ٌَ َح َٓ ُط  َح٠َّ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ اَرة ٔحَح ِٟ ا زُوَ٪  َک  بَِی ٜٔ لَي ٨ِ٣َ ًَ ٠َِت  ٌَ َح َٓ  ََ َر ا ِو َح٠ِ٠ََت إَٔز َٟ اب٩َِ أَخٔي  یَا  طُ   ٤ ًَ َٓ  ٔ بَِیط ٜٔ ا لَي ٨ِ٣َ ٔظیًّ ِِ َم ٣َ َ٘ َش

ا٧ّا َی َذَٟٔک رُعِ َس  ٌِ َٔي َب ُرئ ٤َا  َٓ  ٔ ط ٠َِی ًَ 

 رطم  ن لضف، رفح، زرکای  ن ااحسؼ ، رمعف  ن دانیر ، اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

افر آپ)ےک مسج( رپ آپ یک ازار دنبیھ وہیئ یھت، وت آپ  ے فآہل فملس ہبعک )یک ریمعت( ےک ےیل آرشی ےک رمہاہ رھتپ ااھٹےت ےھت 

آپ ےک اچچ سابس ےن اہک ہک ا  ےری  ےجیتھب! اکش مت اینپ ازار ااتر ڈاےتل افر ا ے اےنپ اشونں رپ رھتپ ےک ےچین رھک ےتیل، اجرب ےتہک 

 ےک دعب آپ یھبک ربہنہ ںیہن دےھکی ےئگ۔ںیہ ہک آپ ےن ازار وھکؽ رک ا ے اےنپ اشونں رپ رھک ایل، وت وہیبش وہ رک رگ ڑپ  اس 

 رطم  ن لضف، رفح، زرکای  ن اقحس، رمعف  ن دانیر ، اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ...ڑپےنھ اک ایبؿصیمق ےرافلی افر ابتؿ افر ابق ںیم امنز 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 صیمق ےرافلی افر ابتؿ افر ابق ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      356    حس

٨ًہ :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو رضت  ٣ح٤س، ح  ، ایوب  ، ز ب٩ زیس ، ح٤ا ِحب  س٠امی٪ ب٩ 

 ٪ُ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث ٔلَي َحسَّ َرُج١ْ إ ا٦َ  َٗ  ٢َ ا َٗ َِزَة  َُزی ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٕس  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ ا َح ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕب  اهَّللُ  ب٩ُِ َِحِ َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ

َوِ  َیحُٔس ث  ٥ُِٜ ک٠ُ  ا٢َ أََو َ٘ َٓ َواحٔٔس  ِٟ ا ِؤب  اٟثَّ ٔي  ٔ ف ًَلة اٟؼَّ  ٩ِ ًَ طُ  َٟ َ َشأ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی اهَّللُ ًَ  ٍَ سَّ َٔذا َو ا٢َ إ َ٘ َٓ ٤ََُز  َرُج١ْ ً  ٢ََ َسأ َیِٔن ث٥َُّ  ب

ائٕ  َب َٗ إر َو ٤ٔیٕؽ فٔي إَٔز َٗ إر َو ٔي إَٔز إئ ف َز رٔ َرُج١ْ فٔي إَٔزإر َو َّي  ابَطُ َػل ٔ ثَٔی ٠َِیط ًَ َرُج١ْ   ٍَ ٤َ وا َج ٌُ ٔس أَِو ٔي  َٓ ٕئ ف َزا رٔ ٔی١َ َو او َ ََ ٔي  ف

اؤی١َ  َ ََ ٤ٔیٕؽ فٔي  َٗ ٔی١َ َو او َ َٔزائٕ ََ إ٪ َور ٢َ فٔي تُبَّ ا َٗ ُُط  ا٢َ َوأَِحٔشب َٗ ٤ٔیٕؽ  َٗ إ٪ َو ُبَّ إئ فٔي ت َب َٗ إ٪ َو ُبَّ إئ فٔي ت َب َٗ  َو

امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، اویب، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع 

وہا افر اس ےن آپ  ے اکی ڑپک  ںیم امنز ڑپےنھ اک مکح وپاھچ آپ ےن رفامای ایک مت ںیم  ے  فآہل فملس یک رطػ)وتمہج وہ رک( ڑھکا

رہ صخش وک دف ڑپک   ل اجےت ںیہ؟ رھپ اکی صخش ےن )یہی ہلئسم( رمع  ے وپاھچ وت اوہنں ےن اہک،  ب اہلل فتعس رک ، وت مت یھب 

یئ ازار افر اچدر ںیم امنز ڑپےھ، وکیئ ازار فصیمق ںیم، وکیئ ازار فتعس رکف، )اب( اچےہ ہک رہ صخش اےنپ ڑپک  )دف دف( ےنہپ، وک

فر فابق ںیم، وکیئ ےرافلی افر اچدر ںیم، وکیئ ےرافلی افر صیمق ںیم، وکیئ ےرافلی افر ابق ںیم، وکیئ ابتؿ افر ابق ںیم، افر وکیئ ابتؿ ا

  اعتٰیل ہنع ےن ہی یھب اہک ہک وکیئ ابتؿ افر اچدر ںیم۔صیمق ںیم، اوبرہریہ ےتہک ںیہ ںیم ایخؽ رکات وہں ہک رضحت رمع ریض اہلل

 امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، اویب، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 

 لی افر ابتؿ افر ابق ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿصیمق ےراف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      357    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  رضت اب٩  ، ح ٥ٟ ، سا ہزی ، ز ب ئ ذ اب٩   ، ًلي  ًاػ٥ ب٩ 

اٟز    ٩ِ ًَ ِٕب  ٔي ذٔئ اب٩ُِ أَب ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٓٔيٕ  ل ًَ ٔػ٥ُ ب٩ُِ  ا ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ َرُسو َرُج١ْ   ٢ََ َسأ  ٢َ ا َٗ ٤َزَ  اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ ا٥ٕٟٔ  َس  ٩ِ ًَ ٔیِّ  ز صِ

َُص َوَِل  ٧ بُرِ ِٟ ا ٔی١َ َوَِل  او َ ْسَّ اٟ ٤ٔیَؽ َوَِل  َ٘ ِٟ ا ُص  ی٠ََِب ٢َ َِل  ا َ٘ َٓ  ٦ُ ٤ُرِِحٔ ِٟ ا ُص  ی٠ََِب ا  ٢َ ٣َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی اُ٪ َوَِل ًَ ََفَ ًِ َّ ز اٟ ُط  ا ٣َشَّ َِوبّ   ث

 ِ ی َب ٌِ َٜ اِل  ١َ ٩ِ٣ٔ َٔ َِس ٧َا أ یَُٜو َّی  ً ا َح ُض٤َ ٌِ َل ِ٘ َی ِٟ یِٔن َو َّٔ ُد ِٟ ا َبِص  ٠َِی٠ِ َٓ ٠َیِٔن  ٌِ َّ٨ اٟ َیحِٔس   ٥ِ َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ْض  ِر ٩ِ َو ًَ َز  ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ٔن َو

٥َ ٣ِٔث٠َطُ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨  اٟ

ت ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل اعمص  ن  یل، ا ن ذبئ، زرہی، اسمل، رضح

 ہیلع فآہل فملس  ے وپاھچ ہک رحمؾ ایک ےنہپ؟ آپ ےن رفامای، ہن صیمق ےنہپ افر ہن ےرافلی افر ربعق افر ہن ااسی ڑپکا سج ںیم زرفعاؿ گل

ہن اپےئ، وت ومز  نہپ ےل افر اؿ وک اکٹ دانی اچےئہ، اتہک ونخٹں  ے ےچین وہ  ایگ وہ افر ہن اس ںیم فرس )اگل وہ( رھپ وج یئک نیلعن

 اجںیئ، انعف ےن ا ن رمع  ے اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایس یک لثم رفاتی یک ےہ۔

 اعمص  ن  یل، ا ن ذبئ، زرہی، اسمل، رضحت ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...رتس وعرت اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رتس وعرت اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      358    حس



 

 

ث، اب٩ طہاب، ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًتب :  راوی ہ ب٩ سٌیس، ٟی ٨ًہٗتيب لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ی  ر رضت ابوسٌیس خس ، ح  ہ

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ٩ِ ًُبَِیسٔ  ًَ إب  اب٩ِٔ ٔطَض  ٩ِ ًَ ِیْث  َٟ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ یٕس  ٌٔ َس ُة ب٩ُِ  َب تَِي ُٗ ٨ََا  ث یِّ َحسَّ رٔ ُدِس ِٟ یٕس ا ٌٔ َس ٔي  ٩ِ أَب ًَ َة  ًُتَِب

َّي اهَّللُ ٔ َػل اهَّلل  ٢ُ ُسو ي َر ََ َ ٧  ٢َ ا َٗ َُّط  ٧َ طٔ  أ ٔج ََفِ َي  ل ًَ ِیَص  َٟ احٕٔس  َِوٕب َو ٔي ث ُج١ُ ف زَّ اٟ ٔيَی  َت یَِح ٔئ َوأَِ٪  ا َّ٤ اٟؼَّ  ٢ٔ ا ت٤َٔ ٩ِ اِط ًَ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ

َطِیْئ  ُط  ٨ِ ٣ٔ 

ہبیتق  ن دیعس، ثیل، ا ن اہشب، دیبعاہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اامتشؽ امصء  ے افر اس رطح ڑپکا افڑےنھ  ے، ہک رشاگمہ یلھک رےہ، امنز ڑپےنھ عنم رفامای ےہ۔ اہلل

 ہبیتق  ن دیعس، ثیل، ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رتس وعرت اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      359    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ارعد، حرضت   ، ز ٟز٧ا ا  ابو  ، ، سٔیا ٪ ہ ً٘ب ؼہ ب٩   ٗبی

بٔیَؼ  َٗ ا  ٨ََ ث ٔيی  َحسَّ َّ٨ اٟ ي  ََ َ ٧  ٢َ ا َٗ َِزَة  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ٩ِ ا ًَ  ٔ ز ٧َِّا ز ٔي اٟ ٩ِ أَب ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َة  َب ِ٘ ُ ٠َِیطٔ ُة ب٩ُِ ً ًَ َّي اهَّللُ  َػل  

ٔيیَ  َت یَِح اَئ َوأَِ٪  َّ٤ ١َٔ٤ اٟؼَّ َت ٔ َوأَِ٪ َيِظ ذ َبا ا٨ِّٟ أض َو ٤َ ا٠ِّٟ  ٩ِ ًَ یِٔن  َت ٌَ ٩ِ بَِی ًَ  ٥َ َس٠َّ احٔسٕ  َو َِوٕب َو ٔي ث ُج١ُ ف زَّ  اٟ

 ہصیبق  ن ةقع،  نایؿ، اوبا زلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف

 ینعم ذگر ےکچ ںیہ( ۔) مس یک( عیب  ے عنم رفامای ےہ، املس افر انبذ، افر ایس رطح اامتشؽ امصء  ے افر اابتح  ے، )اؿ دفونں ےک 

 ہصیبق  ن ةقع،  نای ؿ، اوبا زلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رتس وعرت اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      360    حس

ٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ،  :  راوی ی، ح٤یس ب٩ ًبسا اسحٙ، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ طہاب ٛے ب٬تیحے )٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ( زہز

٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو رضت   ح

ا ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اصٔی٥َ  َِز وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ ٨ََا َي ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ُٚ ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث ِبٔس َحسَّ ًَ ٤َِیُس ب٩ُِ  ٔي حُ ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٔ ط ِّ٤ ًَ  ٩ِ ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط ٔي  ب٩ُِ أَخ

ا٨َّٟ  ٔیَن یَِو٦َ  ٧ ٔة فٔي ٣َُؤذِّ َححَّ ِٟ ا َک  ٔي ت٠ِٔ ٕ ف ُو بََِک ىٔی أَب َث ٌَ ٢َ َب ا َٗ َِزَة  ی َا صَُز ٖٕ أَ٪َّ أَب ِو ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ِح زَّ َس اٟ ٌِ خَّ َب ٔىّی أَِ٪ َِل یَُح ُ٪ ب٤ٔ ذِّ ٧َُؤ رِِحٔ 

 ٌَ ِٟ َّيا َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َر  َٖ َز ٩ٔ٤َ ث٥َُّ أَِر ِح زَّ اٟ ِبسٔ  ًَ ٤َِیُس ب٩ُِ  ا٢َ حُ َٗ اْ٪  َی ٔت رُعِ بَِی ِٟ َٖ بٔا و یَُل َْ َوَِل  رِشٔ ٣ُ ٔ ا  ا٦ ٠ٔیًّ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل

ٔيٌّ فٔي أَصِ  ل ًَ ا  ٨َ ٌَ ٣َ ٪َ َذَّ أ َٓ یَِزَة  َُز ٢َ أَبُو ص ا َٗ ائَْة  ٔبََر َ٪ ب ذِّ یَُؤ ُظ أَِ٪  َز أ٣ََ َٓ ُٖ َُلو َْ َوَِل ی ٔ ٣ُرِشٔ ا٦ ٌَ ِٟ ا َس  ٌِ َیُحخ  َب رِِحٔ َِل  ا٨َّٟ یَِو٦َ  ىّی  ١ ٣ٔ

َاْ٪  ی ٔت رُعِ بَِی ِٟ ٔا  ب

ااحسؼ ، وقعیب  ن اربامیہ، ا ن اہشب ےک ےجیتھب )دمحم  ن دبعاہلل( زرہی، دیمح  ن دبعارلنمح  ن وعػ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

 ےن اےنپ اےری جح وہےن ےک دؿ زبرمہ ومذ نی اجیھب اتہک مہ ینم ںیم ہی االعؿ رکںی ہک اس اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ےھجم اوبرکب

اسؽ ےک دعب وکیئ رشمک جح ہن رک  افر ہن وکیئ ربہنہ )وہ رک( وطاػ رک ، دیمح  ن دبعارلنمح )وج اوبرہریہ  ے اس دحثی وک 

 ےن اوبرکب ےک ےھچیپ  یل وک اجیھب افر اؿ وک مکح دای ہک فہ وسرت ربات رفاتی رکےت ںیہ( ےتہک ںیہ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اک االعؿ رکںی،  یل ےن آرابین ےک دؿ امہر  اس ھ ینم ںیم ولوگں ںیم االعؿ ایک ہک اس اسؽ ےک دعب وکیئ رشمک جح ہن رک  افر ہن 

 وکی ربہنہ )وہ رک( ہبعک اک وطاػ رک ۔

 ن اہشب ےک ےجیتھب )دمحم  ن دبعاہلل ( زرہی، دیمح  ن دبعارلنمح  ن وعػ، رضحت اوبرہریہ اقحس، وقعیب  ن اربامیہ، ا :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع
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 ...ریغب اچدر ےک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ر ےک امنز ڑپےنھ اک ایبؿریغب اچد

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      361    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ر  ٜس ٨٣ ٣ح٤سب٩   ، لي ا ٤ٟو ا بي  اب٩ ا  ، اهَّلل  ًبس ٌٟزیز ب٩  ا  ًبس

ٔي ال َو ٤َ ِٟ ا ٔي  َب اب٩ُِ أ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ُِ  ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللٔ  َحسَّ ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب َي َج ل ًَ ُت  َزَخ٠ِ  ٢َ ا َٗ رٔ  ٔس َٜ ٨ِ٤ُ ِٟ ا ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ

ي  ُتَؼل ِبٔس اهَّللٔ  ًَ یَا أَبَا  ا  ٨َ٠ِ ُٗ  َٖ ِنََّصَ ا ا َّ٤ ٠َ َٓ  َْ و ُؿ اُؤُظ ٣َِو رَٔز ٔ َو ا بٔط ّٔ َتٔح َِوٕب ٠ِ٣ُ يي فٔي ث ٥ِ َوصَُو ُيَؼل ٌَ ا٢َ َن َٗ  َْ ِوُؿو ٣َ ََ اُؤ رَٔز ي َو

َِبُت  َذا أَِحب َٛ يي  ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُِت  َی ٥ُِٜ َرأ ا٢ُ ٣ِٔث٠ُ ُحضَّ ِٟ ا ٔي  ان ََز  أَِ٪ ی

اکی دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، ا ن ایب اوملایل، دمحم ن دکنمر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم اجرب  ن دبعاہلل ےک اپس ایگ فہ 

خا ػ ےئک 

 

لی
وہےئ امنز ڑپھ رےہ ےھت افر اؿ یک اچدر ریھک وہیئ یھت،  ب فہ افرغ وہےئ، وت مہ ےن اہک ہک ا  ڑپک  ںیم ا

اوبدبعاہلل آپ امنز ڑپھ ےتیل ںیہ افر آپ یک اچدر )دحیلعہ( ریھک ریتہ ےہ، اوہنں ےن اہک تاں، ںیم ےن اچتا ہک اہمتر  ےسیج اجلہ 

 فملس وک ایس رطح امنز ڑپےتھ داھکی اھت۔ ےھجم دںیھکی، )ونس( ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

 دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، ا ن ایب اوملایل، دمحم ن دکنمر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
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 ... () اس اک اپھچان رضفری ےہ ای ںیہنراؿ ےک ابرہ ںیم وج رفاںیتی آیت ںیہ اؿ اک ایبؿ، 

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 

  ن  شج یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل راؿ ےک ابرہ ںیم وج رفاںیتی آیت ںیہ اؿ اک ایبؿ، ) اس اک اپھچان رضفری ےہ ای ںیہن( اامؾ اخبری ےتہک ںیہ ا ن سابس افر رجدہ افر دمحم

 یک زیچ( ےہ، اسن ےتہک ںیہ ہک ) اکی رمہبت( یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ راؿ وھکؽ دی یھت، اوبدبع اہلل ےتہک ںیہ اسن یک فملس  ے ہی ےہ ہک راؿ وعرت )اپھچےن

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وت یبن دحثی وقی ادنسل ےہ افر رجدہ یک دحثی ںیم اایتحط زایدہ ےہ ہک املع ےک االتخػ  ے ابرہ وہ اجےت ںیہ اوب ومٰیس ےتہک ںیہ  ب امثعؿ آےئ 

آپ یک راؿ ےریی راؿ رپ یھت، سپ فہ ھجم  اےنپ ےنٹھگ اپھچےئل افر زدی  ن اثتب ےتہک ںیہ ہک ) اکی رمہبت( اہلل ےن اےنپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ فیح انزؽ یک افر

 رپ اھبری وہیئگ اہیں کت ےھجم اینپ راؿ یک ڈہی وٹٹ اجےن اک وخػ وہےن اگل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      362    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٟ ٣ا ا٧ص ب٩  رضت  ، ح ب ٌٟزیز ب٩ ػہی ا ًبس ہ،  ٠ًی اس٤ٌی١ ب٩   ، ہی٥ ا ابز  يٌ٘وب ب٩ 

ا٢َ َحسَّ  َٗ َة  أًی١ُ ب٩ُِ ٠ًَُیَّ ِٔس٤َ ث٨ََا إ ا٢َ َحسَّ َٗ اصٔی٥َ  وُب ب٩ُِ إٔبَِز ُ٘ ٌِ ٨ََا َي ث أٟٕک أَ٪َّ َحسَّ ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ َضِیٕب  ُػ ٔ ب٩ُِ  ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ث٨ََا 

َٔب  ٛ ََفَ ٠َٕص  َِ ٔ ٔ ب َساة َِ ِٟ ا ًَلَة  َػ ا  ٨َا ٨ًَِٔسَص ِي َؼ٠َّ َٓ بََر  زَا َخِی َُ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ٥َ َر َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل َٔيی   ٧

 َ َٔب أ َرٛ بََر َو ٚٔ َخِی ا َٗ ٥َ فٔي ُز َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل َٔيی  اهَّللٔ  ٧ ی  َز أَِج َٓ َة  ٔي ك٠ََِح ُٕ أَب زٔی َا َر ٧َ َة َوأ ُو ك٠ََِح دَٔذ ب َٓ ص   ٤َ َت َٟ ًٔی  َب ِٛ ُر َوإٔ٪َّ 

َّی  ً ٔ َح ظ دٔٔذ َٓ  ٩ِ ًَ اَر  ِْلَٔز ا ٥َ ث٥َُّ َحَْسَ  ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل َٔيیِّ  ا ٧ َّ٤٠َ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ  ٧َٔيیِّ  دٔٔذ  َٓ أق  ٔلَي بََی ُ إ ُِوز ٧َ يي أ ٔن إ

٨َِذ  ٤ُ ِٟ ا اُح  َػَب اَئ  َش َٓ  ٕ ِو٦ َٗ اَحةٔ  ا بَٔش ٨َ ِٟ َ َز َّا إٔذَا ٧ ٧ٔ ُ إ بَر َِت َخِی ب ُ َْخٔ بَر ِٛ َ ُ أ اهَّلل ا٢َ  َٗ یََة  َْقِ ِٟ ا ا٢َ َوَْخَ َزَخ١َ  َٗ ًََلثّا  َضا ث َٟ ا َٗ ی٩َ  ِو٦ُ رٔ َ٘ ِٟ ا َد 

 َٗ َع  َحِی ِٟ ا ىٔی  ٌِ ُص َي ٤ٔی َد ِٟ ا ا َو اب٨َٔ َِػَح ُف أ ٌِ ا٢َ َب َٗ ٔ َو ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا٢َ  َٗ ْس  َّ٤ ُوا ٣َُح اٟ َ٘ َٓ ٔض٥ِٔ  اٟ ٤َ ًِ َ َي أ ٔل ٍَ إ ٔ ٤ ُح َٓ َوّة  ٨ِ ًَ ٨َِاَصا  ََػب أ َٓ ا٢َ 

یَا ٧َٔيیَّ  ا٢َ  َ٘ َٓ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ک٠َِٔيی   ِٟ ا زِٔحَیُة  َئ  َحا َٓ ِيُی  أََخَذ  اٟشَّ َٓ ّة  َی رٔ ُدِذ َجا َٓ ِب  ذَِص ا  ٢َ ا َٗ ِئی  اٟشَّ یَّة ٩ِ٣ٔ  رٔ ىٔی َجا ٔل ًِ َ ٔ أ اهَّلل

َل  ًِ َ اهَّللٔ أ َٔيیَّ  ٧ َا  ا٢َ ی َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔلَي  َئ َرُج١ْ إ َحا َٓ ٌَٓیٕ  ٨َِٔت حُ َة ب یَّ ٔٔ َس َػ َسیِّ ٌَٓیٕ  ٨َِٔت حُ َة ب یَّ ٔٔ َػ زِٔحَیَة  َت  َة ِی

 َّ َػل ٔيی   ا٨َّٟ َضا  ِی َٟ ٔ ََوَز إ ٧ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ا  َٔض َئ ب َحا َٓ َٔضا  ُوُظ ب ِزً ا  ٢َ ا َٗ َک  َٟ ُُح إِٔلَّ  َتِؼ٠ ٔ َِل  یر ـٔ ا٨َّٟ َِوَة َو ی ّة ُْقَ َ رٔی ا ا٢َ ُخِذ َج َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  ي 

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َضا  َ٘ َت ًِ َ أ َٓ  ٢َ ا َٗ َیَِرَصا  ِئی ُ اٟشَّ ا٢َ ٩ِ٣ٔ  َٗ ا  َض َٗ َِػَس ا أ زََة ٣َ ٤ِ َا َح َا أَب ْٔت ی َاب طُ ث َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ َضا  َج زَوَّ ٥َ َوَت َس٠َّ ٔ َو ط

ُط ٩ِ٣ٔ  َٟ َضا  أَصَِسِت َٓ ُس٠َِی٥ٕ  ُط أ٦ُ   َٟ ا  َض زَِت ضَّ ٙٔ َج ی ٔ ٔاْٟطَّ َاَ٪ ب ا ک َّی إَٔذ ً َضا َح َج زَوَّ ا َوَت َض َ٘ َت ًِ َ َضا أ َش ِٔ ا َن َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َبَح  َِػ أ َٓ ِی١ٔ  هَّللُ ا٠َّٟ

 ٔ ُئ ب َیحٔی ُج١ُ  زَّ اٟ  ١َ ٌَ َح َٓ ا  ٌّ َٔل ٧ َم  ٔ َوَبَش ٔط ِٔئ ب ٠َِیح َٓ َطِیْئ  ُظ  ٨َِٔس َاَ٪ ً ک  ٢َ ٩ِ٣َ ا َ٘ َٓ ّسا  و ٥َ رَعُ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َیحٔیُئ ًَ ُج١ُ  زَّ ١َ اٟ ٌَ ٔ َوَج ز ٤ِ اٟتَّ

َِت  َا٧ ک َٓ ا  ا َحِیّش ُسو َحا َٓ  ٢َ ا َٗ  َٙ ٔی و اٟشَّ َْکَ  َذ ِس  َٗ ُُط  ٢َ َوأَِحٔشب ا َٗ  ٩ٔ٤ِ ٔاٟشَّ ٥َ  ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  ُسو َة َر  َؤٟی٤َ

وقعیب  ن اربامیہ، اامسلیع  ن ہیلع، دبعازعلسی  ن بیہص، رضحت اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 



 

 

بی ادنریھ  ںیم ڑپیھ، رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ یک رطػ اہجد ایک وت مہ ےن حبص یک امنز ربیخ ےک آر

 فملس وسار وہےئ افر اوبہحلط یھب وسار وہےئ، افر ںیم اوبہحلط اک ردفی اھت، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک راؿ  ے سم رکات اجات اھت

ؿ یک دیفسی وک دھکی ایل، رھپ آپ یتسب ےک آپ ےن ازار اینپ راؿ  ے اٹہ دی، اہیں کت ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک را

)یتسب ےک ادنر دالخ وہ ےئگ وت آپ ےن رفامای اہلل اربک رختب ربیخ اان اذا زنانل شبۃح وقؾ اسفء ابصح اذنملرنی نیت ابر رفامای، اسن ےتہک ںیہ 

ضعب دفوتسں ےن )ہی یھب( اہک ہک افر ولگ( اےنپ اکومں ےک ےیل ےلکن وت اوہنں ےن اہک دمحم )آےئگ( ، دبعازعلسی ےتہک ںیہ امہر  

 سیمخ ینعی رکشل یھب آایگ،انچہچن مہ ےن ربیخ وک زبفر )ریشمش( احلص ایک رھپ دیقی عمج ےئک ےئگ، وت دہیح آےئ افر اوہنں ےن اہک ہک ای یبن

فر وکیئ ولڈنی ےل ول، اوہنں ےن اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم اؿ دیقویں ںیم  ے وکیئ ولڈنی د  دےئجی، آپ ےن رفامای ہک اجؤ، ا

 آپ ہیفص تنب ییح وک ےل ایل، رھپ اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر اس ےن اہک ہک ای یبن اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

، آپ ےن رفامای اؿ وک ےن ہیفص  ن ییح )ہلیبق( آرہظی افر ریضن یک ےرداری دہیح وک د  دی، فہ آپ ےک وسا یسک ےک اقلب ںیہن ےہ

عم ہیفص ےک ےل آؤ،  ب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہیفص یک رطػ رظن یک وت رفامای ہک اؿ ےک العفہ وکیئ افر ولڈنی دیقویں ںیم 

اہک ا    ے ےل ول، اسن ےتہک ںیہ رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہیفص وک آزاد رکدای افر اؿ  ے اکنح رکایل، اثتب ےن اسن  ے

اہیں کت ہک  اوبزمحہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہیفص اک رہم ایک ابدناھ اھت؟ اسن ےن اہک ہک ہی آزاد رکدانی یہ اؿ اک رہم آرار اپای،

حبص وک یبن یلص اہلل   ب راہ ںیم )ےلہپ( وت اؾ میلس ےن ہیفص وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےئلیک دنہل انبای افر رات وک آپ ےک اپس اجیھب،

ہیلع فآہل فملس داہل ےھت، رھپ آپ ےن رفامای سج ےک اپس وج ھچک وہ فہ ا ے ےل آےئ افر آپ ےن اکی ڑمچ  ےک درتسوخاؿ وک اھچب 

ولوگں دای، وکیئ وھچتار  الای افر وکیئ یھگ الای، )دبعازعلسی ےتہک ںیہ( ںیم ایخؽ رکات وہں ہک اسن ےن وتس اک یھب ذرک ایک، ارغلض اؿ 

 انبای افر یہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک فہمیل اھت۔
 
 ےن یح

 وقعیب  ن اربامیہ، الیعمس  ن ہیلع، دبعازعلسی  ن بیہص، رضحت اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... وعرت ےنتک ڑپکفں ںیم امنز ڑپےھ، رکعہم ےتہک ںیہ ہک ارگ اکی ڑپک  ںیم اانپ دبؿ اپھچ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےنتک ڑپکفں ںیم امنز ڑپےھ، رکعہم ےتہک ںیہ ہک ارگ اکی ڑپک  ںیم اانپ دبؿ اپھچ ےل وت اجزئ ےہ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      363    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ظہ  ئ ًا رضت  ، ح ، رعوہ ی ہز ، ز ، طٌیب ٟامی٪ ا  ابو

 َٟ ِت  َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ َوةُ أَ٪َّ  نٔي رُعِ بََر ا٢َ أَِخ َٗ ٔیِّ  ِز ز ص اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ َا ُط بَر٧َ ا٢َ أَِخ َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٔ َحسَّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢ُ اهَّللٔ  َرُسو َاَ٪  ک ِس  َ٘ 

 ٔ ٩َ إ ٌِ زِٔج َی ض٩َّٔ ث٥َُّ  زُوكٔ إت فٔي ٣ُ ٌَ ِّٔ َت٠َ ٤ُِؤ٨َ٣ٔأت ٣ُ ِٟ ا اْئ ٩ِ٣ٔ  نَٔش ُط  ٌَ َضُس ٣َ َیِظ َٓ ِحَز  َٔ ِٟ ا يي  ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ُض٩َّ أََحْس َو ُٓ ٔ ز ٌِ ا َي ٔض٩َّٔ ٣َ وت  لَي بُُی

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رجف یک اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل

امنز ںیم آپ ےک رمہاہ ھچک املسمؿ وعرںیت یھب اینپ اچدرفں ںیم یٹپل وہیئ احرض وہیت ںیھت افر  ب فہ اےنپ رھگفں وک فاسپ وہ ںیت وت 

 اانت ادنریھا وہات ہک وکیئ صخش وعروتں وک اچہپؿ ہن اتکس اھت۔

 ت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ، رضح :  رافی

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

  

 ...اےسی ڑپک  ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ، سج ںیم شقن فاگنر وہں افر اؿ رپ رظن ڑپ 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  شقن فاگنر وہں افر اؿ رپ رظن ڑپ اےسی ڑپک  ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ، سج ںیم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      364    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ، رعوہ اب٩ طہاب  ، ہی٥ ب٩ سٌیس ابزا  ، ص  اح٤س ب٩ یو٧

سٕ  ٌِ َس اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ث٨ََا إٔب ٢َ َحسَّ ا َٗ َُص  ُو٧ ٤َُس ب٩ُِ ی ا أَِح ٨ََ ث اهَّللُ  َحسَّ َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ائَٔظَة أَ٪َّ  ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ إب  ٔطَض اب٩ُِ  ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ

 ُ اذَِصب ا٢َ  َٗ  َٖ اِنََّصَ ا  َّ٤ ٠َ َٓ َزّة  ٧َِو ا  َض ًَل٣ٔ ًِ َ ٔلَي أ َوَز إ ٨َ َٓ ًَل٦ْ  ًِ َ ا أ َض َٟ ٕة  ٤ٔیَؼ ٔي َخ َّي ف َػل  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َبٔي جَ ًَ َي أ ٔل ٔ إ ًٔی َصٔذظ ٤ٔیَؼ ِض٥ٕ وا بَٔد

 ٔ ٩ِ أَب ًَ َوَة  ا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ا٢َ صَٔظ َٗ ًَلتٔي َو ٩ِ َػ ًَ ا  ّٔ ٔ ن ىٔی آ ِت َض ِٟ َ ا أ ََّض ٧ٔ إ َٓ ِض٥ٕ  َبٔي َج ةٔ أ ٧ٔیَّ ِبَٔحا نٔي بٔأ٧َ ُو َّي َوأِت َػل ٔيی   ا٨َّٟ ا٢َ  َٗ ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ یط



 

 

 ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔي  ٧ََا ف ا َوأ ٤َٔض ٠َ ًَ َي  ٔل ُ إ ز ُِو ٨ُِت أ٧َ ُٛ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ىٔیاهَّللُ  ٨َٔ ت ِٔ َت ُٖ أَِ٪  ا أََخ َٓ 

ادمح  ن ویسن، اربامیہ  ن دیعس، ا ن اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ای ہک ےن اکی ایسی اچدر ںیم امنز ڑپیھ، سج ںیم شقن ےھت، آپ یک رظن اس ےک وقنش رپ ڑپی وت آپ  ب آپ افرغ وہےئ وت رفام

 ضۃ اچدر ےن ایھب ےھجم ےریی امنز  ے 
می

 

ح

 اچدر ال دف، ویکہکن اس 

 

 

 

  ن
 

 

ےریی اس اچدر وک اوبمہج ےک اپس ےل اجؤ افر ےھجم اوبمہج یک ان

اغلف رکدای افر )اشہؾ یک رفاتی ںیم ےہ ہک( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم امنز ںیم اس ےک شقن رپ رظن رکات 

 تا، ذہلا ےھجم ہی وخػ وہےن اگل ہک ںیہک ہی ےھجم ہنتف ںیم ہن ڈاؽ د ، )ااجنبہیب اس  مس یک اچدر وک ےتہک ںیہ( ۔ر

 ادمح  ن ویسن، اربامیہ  ن دیعس، ا ن اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...ارگ یسک ڑپک  ںیم بیلص ای درگی اصتفریینب وہں اس اس ںیم امنز ڑپےھ وت ایک امنز اس ک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ارگ یسک ڑپک  ںیم بیلص ای درگی اصتفریینب وہں اس اس ںیم امنز ڑپےھ وت ایک امنز اس یک افدس وہ اجےئ یگ ؟ اس یک اخمتفل اک ایبؿ،

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      365    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ص  ا٧  ، ب اٌٟزیز ب٩ ػہی ًبس  ، رث ٟوا ا ًبس  ، ٤ًز و اهَّلل ب٩  ًبس ٤ٌ٣ز،   ابو 

 ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ رٔٔث  ا َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ زٕو  ٤ِ ًَ اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ  ٕ ٤َز ٌِ ُو ٣َ ا أَب ٨ََ ث َاَ٪ َحسَّ ٕٔک ک اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ ٕب  َضِی ٔ ب٩ُِ ُػ ز زٔی ٌَ ِٟ ا ِبُس 

ْٔقَ  ا  َّ٨ ًَ ٔلی  ٥َ أ٣َٔی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ َٔضا  َٔب بَِيت ٧ ٔ َجا َََرِت بٔط َس َة  ائَٔظ ٌَ ٔ ا٦ْ ٟ ُُظ ْٔقَ ٔیز او َتَؼ زَا٢ُ  َّطُ َِل َت ٧ٔ إ َٓ ا  ٔک صََذ ا٣َ

ًَلتٔي زُٔق فٔي َػ ٌِ  َت

اوب رمعم، دبعاہلل  ن رمع ف، دبعاولارث، دبعازعلسی  ن بیہص، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ےک اپس 

اکی رپدہ اھت، ا ے اوہنں ےن اےنپ رھگ ےک اکی وگےش ںیم ڈاؽ ایل اھت، وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک امہر  اسےنم  ے 



 

 

  دف اس ےئل ہک اس یک وصتریںی لسلسم ےری  اسےنم آیت ریتہ ںیہ۔اانپ ہی رپدہ اٹہ

 اوب رمعم، دبعاہلل  ن رمع ف، دبعاولارث، دبعازعلسی  ن بیہص، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...رک امنز ڑپانھ رھپ اس وک ) رکمفہ ھجمس رک( ااتر رک کنیھپ دانیرحری اک ہبج نہپ 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رحری اک ہبج نہپ رک امنز ڑپانھ رھپ اس وک ) رکمفہ ھجمس رک( ااتر رک کنیھپ دانی

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      366    حس

یث، یزی :  راوی ٨ًہًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ، ٟ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٣ز  ًا ً٘بہ ب٩   ، ر ٟدی ا بي  ا  س ب٩ 

 ُ ً ٩ِ ًَ  ٔ یِر َد ِٟ ا َبٔي  ٩ِ أ ًَ زٔیَس ب٩ِٔ أَبٔي َحبٔیٕب  َی  ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  َٕ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٔلَي َحسَّ َی إ ٢َ أُصِٔس ا َٗ  ٕ ا٣ٔز ًَ َة ب٩ِٔ  َب ِ٘

ٔ َوَس٠َّ  ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ بَ اٟ ی٨َِ ٢َ َِل  ا َٗ طُ َو َٟ  ٔ رٔظ کَا ِٟ َا ک یّسا  َطٔس ا  ًّ ِ َز ٧ طُ  ًَ َ ز ٨َ َٓ  َٖ اِنََّصَ ٔ ث٥َُّ  ط َّي ٓٔی َؼل َٓ بَٔشطُ  ٠َ َٓ  ٕ یز ُد َِحٔ و ََف  غٔي ٥َ 

ٔیَن  ٘ ٤ُتَّ ا ٠ِٟٔ  َصَذ

 ہیلع فآہل فملس یک دبعاہلل  ن ویفس، ثیل، سیدی  ن ایب اریخل، ةقع  ن اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل

نہپ ایل افر اںیمس امنز ڑپیھ  ب افرغ وہےئ وت ا ے زفر  ے چیھک رک ااتر ڈاال، وگای  ادتم ںیم اکی ہبج دہہی ایک ایگ، آپ ےن ا ے

 آپ ےن ا ے رکمفہ اھجمس افر رفامای ہک رپزیہاگرفں وک ہی )ڑپکا( زةی ںیہن۔

 ، ةقع  ن اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل  ن ویفس، ثیل، سیدی  ن ایب اریخل :  رافی

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

  

 ...ےرخ ڑپک  ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ



 

 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےرخ ڑپک  ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      367    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ہ  ٔ ابوجحی  ، ہ ٔ بي جحی ا ًو٪ ب٩   ، ئسہ ا بي ز ا ٤ًز ب٩   ،  ٣ح٤س ب٩ رعرعہ

 ٔ ٩ِ أَب ًَ َة  َٔ َبٔي ُجَحِی ِؤ٪ ب٩ِٔ أ ًَ  ٩ِ ًَ ائَٔسَة  ٔي َز ُ ب٩ُِ أَب ز ٤َُ َىٔی ً ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َة  رَعَ ُس ب٩ُِ رَعِ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ُس َحسَّ ُِت َر َرأَی ا٢َ  َٗ  ٔ ط َّي ی َػل ٢َ اهَّللٔ  و

 ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ٔ  وَئ َر ًَٔلِّل أََخَذ َوُؿ َرأَیُِت ب ٕ َو ََز٦ اَئ ٩ِ٣ٔ أ َز ٕة َح٤ِ بَّ ُٗ ٥َ فٔي  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اَض اهَّللُ  ا٨َّٟ ُِت  َرأَی ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  

َح  ٤َشَّ ا َت ّئ َطِی ُط  ٨ِ اَب ٣ٔ ََػ ٩ِ٤َ أ َٓ َئ  ُؿو َو ِٟ ا  ََ ا ُروَ٪ َذ َِتٔس َیُِت  َیب َرأ ٔ ث٥َُّ  ٔط ٔب اح َػ یَٔس  ا أََخَذ ٩ِ٣ٔ ب١ٔ٠ََ  َطِیّئ ُط  ٨ِ ِب ٣ٔ ٥ِ ُئؼ َٟ ٔ َو٩ِ٣َ  ٔط ب

َػ  ّزا  ِّ٤ اَئ ٣َُظ َز ٤ِ ٕة َح ٔي ح٠َُّ ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َد  َزَصا َوَْخَ َٛ
ََفَ زَّة  ٨َ ًَ ًَٔلِّل أََخَذ  تَ ب ٌَ ِٛ َر ٔض  ا َّ٨ ٔاٟ ٔ ب ٨َزَة ٌَ ِٟ ا ٔلَي  َّي إ یِٔن ل

 ٔ زَة ٨َ ٌَ ِٟ ا ِی  یََس َیِٔن  وَ٪ ٩ِ٣ٔ ب ز  ی٤َُ ابَّ  َو اٟسَّ اَض َو ا٨َّٟ ُِت  َی َرأ  َو

 دمحم  ن رعرعہ، رمع  ن ایب زادئہ، وعؿ  ن ایب ہفیحج، اوبہفیحج ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فر البؽ وک ںیم ےن داھکی ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل فآہل فملس وک ڑمچ  ےک اکی ےرخ ھک ہ ںیم داھکی ا

ہ ا ے فوض اک اپین ایہم ایک، افر ولوگں وک داھکی ہک فہ اس فوض ےک اپین وک تاوھتں تا ھ ےنیل ےگل،انچہچن سج وک اس ںیم  ے ھچک  ل اجات وت ف

 ہن اتلم فہ اےنپ اپس فاےل ےک تا ھ  ے رتی اتیل، رھپ ںیم ےن البؽ وک داھکی ہک اوہنں )اےنپ رہچہ رپ(  ل اتیل اھت، افر ےسج اس ںیم  ے ھچک

ےن آپ اک اکی زنعہ ااھٹ رک اگڑ دای افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ےرخ وپاشک ںیم )اینپ اچدر ااھٹےئ وہےئ( ربآدم وہےئ افر 

ے اج رےہ  زنعہ یک رطػ ولوگں ےک اس ھ دف رتعک امنز ڑپیھ، ںیم ےن

 

کلی

 

ن
ولوگں وک افر اجونرفں وک داھکی ہک فہ زنعہ ےک آےگ  ے 

 ےھت )وضحر دبوتسر امنز ادا رفامےت رےہ( ۔

 دمحم  ن رعرعہ، رمع  ن ایب زادئہ، وعؿ  ن ایب ہفیحج، اوبہفیحج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...) وتھچں رپ افر ربنم افر ڑکلویں رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ، اامؾ اخبری ےتہک ںیہ ہک ب ن



 

 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اھجمس ےہ، ارگہچ ولپں ےک  ےچ ای اس وتھچں رپ افر ربنم افر ڑکلویں رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ، اامؾ اخبری ےتہک ںیہ ہک ب ن ) یری( ےن ربػ رپ افر ولپں رپ امنز ڑپےنھ وک اجزئ

 رک امنز ڑپیھ، ا ن رمع ےن افرپ ای اس ےک آےگ اشیپب ہہب رتا وہ،  ب ہک اؿ دفونں ےک درایمؿ ںیم وکیئ احلئ وہ، اوبرہریہ ےن دجسم یک  تھ رپ اامؾ ےک اس ھ رشکی وہ

 ربػ رپ امنز ڑپیھ
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، سٔیا ٪، ابوحاز٦ :  راوی  ًلي ب٩ ًبساهَّلل 

َس  ِض١َ ب٩َِ  َس ُوا  َسأَٟ ا٢َ  َٗ  ٕ از٦ٔ ُو َح ا أَب ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث بَرُ َحسَّ ٨ِٔ٤ ِٟ ا ٕئ  َیِّ َطِی ٕس ٩ِ٣ٔ أ ٌِ

 ِّ ى ٥ُ٠َ ٣ٔ ًِ َ أض أ َّ٨ ٔاٟ ا٢َ ٣َا بَقَٔي ب َ٘ ا٦َ َٓ َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  ُس ٧ََة َٟٔز ًَل ُٓ ِولَي  ًَلْ٪ ٣َ ُٓ ٠َٔ٤طُ  ًَ ابَةٔ  َِ ِٟ ا ی صَُو ٩ِ٣ٔ أَث١ِٔ 

اٟ ا٦َ  َٗ ََّر َو ب َٛ َة  ِٔب٠َ ٘ ِٟ ا َب١َ  ِ٘ اِسَت َٓ  ٍَ ٔؿ ١َٔ٤ َوُو ٔیَن ًُ ٥َ ح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس  ٔ ط ٠َِی ُض ًَ ا َّ٨  ٍَ َٛ َر ٍَ َو َٛ َر َ َو أ َْقَ َٓ ُط  َٔ َخ٠ِ

ٔ ث٥َُّ  بَر ٨ِٔ ٤ ِٟ َي ا ٔل َز إ ا ًَ َِرٔق ث٥َُّ  اِْل َي  ل ًَ َشَحَس  َٓ ی  ِضَْقَ َ٘ ِٟ ا  ٍَ َرَج ُط ث٥َُّ  َرأَِس  ٍَ َٓ َر ُط ث٥َُّ  َٔ ُض َخ٠ِ ا َّ٨ ٍَ اٟ َرَج ُط ث٥َُّ  َرأَِس  ٍَ َٓ َر ٍَ ث٥َُّ  َٛ َر  

َط  ا  َضَذ َٓ ِْلَِرٔق  َسَحَس بٔا َّی  ً ی َح ِضَْقَ َ٘ ِٟ اهَّللُ ا ٤َٔطُ  َرح َب١ٕ  ٤َُس ب٩ُِ َح٨ِ ىٔی أَِح َٟ َ َسأ یىٔیِّ  ٤َٔس ِٟ ا ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا٢َ  َٗ  ٔ اهَّلل ِبس  ًَ ُو  ا٢َ أَب َٗ ُُط  أ٧ِ

ٔض  ا َّ٨ اٟ َي ٩ِ٣ٔ  ل ًِ َ َاَ٪ أ ٥َ ک َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ِزُت أَ٪َّ  ََر ا أ ٤ََّ إ٧ٔ َٓ  ٢َ ا َٗ ٔث  َحٔسی ِٟ ا ا  ٩ِ َصَذ َِض ًَ ًَل بَأ َٓ ا٦ُ   ِْل٣َٔ ا ُوَ٪  یَٜ أَِ٪ 

 َٓ ا  ٔیّر ث َٛ ا  ٩ِ َصَذ ًَ  ٢َُ َاَ٪ ُيِشأ َة ک ٨َ َیاَ٪ ب٩َِ ًَُيِي ِٔ ُس ُت إٔ٪َّ  ٠ِ ُ٘ َٓ  ٢َ ا َٗ ٔث  ی َحٔس ِٟ ا ا  َٔضَذ أض ب ا٨َّٟ َي ٩ِ٣ٔ  ل ًِ َ ا٢َ َِل أ َٗ ُط  ٨ِ طُ ٣ٔ ٌِ َتِش٤َ  ٥ِ٠َ 

اہلل اعتٰیل ہنع  ے وپاھچ ہک ربنم )وبنی( سک زیچ  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، اوباحزؾ رفاتی رکےت ںیہ ہک ولوگں ےن لہس  ن دعس ریض 

ں اک اھت، فہ وبےل اس ابت وک اجےنن فاال ولوگں ںیم ھجم  ے زایدہ )اب( وکیئ ابیق ںیہن )رتا ےہ( ، فہ اقمؾ )اغہب( ےک اھجؤ اک اھت، الف

رک راھک ایگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  وعرت ےک الفں الغؾ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل انبای اھت،  ب فہ انب

اس رپ ڑھک  وہےئ، رھپ آپ ےن آرات یک افر روکع رفامای، افر ولوگں ےن آپ ےک ےھچیپ روکع ایک، رھپ آپ ےن اانپ ےر ااھٹای، اس 

 اامؾ ادمح  ن  لبن ےن ھجم  ے ہی ےک دعب ےھچیپ ےٹ، اہیں کت ہک زنیم رپ دجسہ ایک، اامؾ اخبری ےتہک ںیہ  یل  ن دبعاہلل ےن اہک ہک

دحثی وپیھچ افر اہک ہک ےریا وصقمد ہی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں  ے افرپ ےھت، وت ہی دحثی اس یک دلیل ےہ ہک ھچک 

ہنییع  ے وت ہی دحثی اضمہقئ ںیہن، ارگ اامؾ ولوگں  ے افرپ وہ،  یل  ن دبعاہلل ےتہک ںیہ ںیم ےن اہک ہک )اہمتر  ااتسذ(  نایؿ  ن 

 وپیھچ اجیت یھت، ایک مت ےن اؿ  ے ںیہن انس فہ وبےل ہک ںیہن۔



 

 

  یل  ن دبعاہلل ،  نای ؿ، اوباحزؾ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ای اس ں رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ، اامؾ اخبری ےتہک ںیہ ہک ب ن ) یری( ےن ربػ رپ افر ولپں رپ امنز ڑپےنھ وک اجزئ اھجمس ےہ، ارگہچ ولپں ےک  ےچوتھچں رپ افر ربنم افر ڑکلوی

 وہ رک امنز ڑپیھ، ا ن رمع ےن افرپ ای اس ےک آےگ اشیپب ہہب رتا وہ،  ب ہک اؿ دفونں ےک درایمؿ ںیم وکیئ احلئ وہ، اوبرہریہ ےن دجسم یک  تھ رپ اامؾ ےک اس ھ رشکی

 ربػ رپ امنز ڑپیھ
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٟ ٣ا ص ب٩  ا٧  ، كوی١ ، ح٤یس  رو٪ ہا ، یزیس ب٩  ٟزحی٥ ا ًبس  ٣ح٤س ب٩ 

یَ  ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اٟزَّحٔی٥ٔ  ِبسٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث و٢َ َحسَّ َرُس أٟٕک أَ٪َّ  ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ ٔی١ُ  و لَّ اٟ ٤َِیْس  ٧َا حُ بََر ا٢َ أَِخ َٗ ُروَ٪  ا ٔیُس ب٩ُِ َص ز

ّزا ِض ٔ َط ائٔط نَٔش لَي ٩ِ٣ٔ  آ ُط َو ُٔ ٔ ت َٛ طُ أَِو  ُٗ ا َس ُحٔحَظِت  َٓ  ٔ ط ٔس ََفَ  ٩ِ ًَ َم  َ٘ َس  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل طُ  اهَّللٔ  َٟ َٕة  ب رِشُ ٔي ٣َ َص ف َح٠َ َٓ

َر  ٤ََّ َز ٢َ إ٧ٔ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ا٦ْ  ا َوص٥ُِ َٗٔی أّٟش ٔض٥ِٔ َج َّي ب َؼل َٓ َُط  زُو٧ و ٌُ ُُط َي اب َِػَح ُظ أ ا أََت َٓ  َٕ َضا ٩ِ٣ٔ ُجُذو ٔطٔ َجُت ِْل٣َٔا٦ُ ُٟٔیِؤَت٥َّ ب ا  ١َ ٌٔ ا ُج

 َّ َػل ا َوإِٔ٪  ِسحُُسو ا َٓ َسَحَس  ا  ا َوإَٔذ و ٌُ َٛ ِر ا َٓ  ٍَ َٛ َر َٔذا  ِّرُوا َوإ ب َٜ َٓ ََّر  ب َٛ ا  َٔذ إ َا َٓ ا ی اُٟو َ٘ َٓ ی٩َ  رِٔشٔ ٍٕ َوً ٔتِٔش ٟ ٢ََ ٧َز ا َو ا٣ّ وا َٗٔی َؼ٠  َٓ ا  ائ٤ّٔ َٗ ي 

وَ٪  ٍْ َوًرِٔشُ تِٔش ِضَز  اٟظَّ ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ ا  ِضّز َط َت  ِی َٟ آ ََّک  ٧ٔ اهَّللٔ إ  ٢َ ُسو  َر

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم  ن دبعارلمیح، سیدی  ن تارفؿ، دیمح وطلی، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روس

فملس )اکی رمہبت( اےنپ وھگڑ   ے رگ ڑپ ، وت آپ یک ڈنپیل ای آپ اک اشہن لھچ ایگ، افر )ایس زامہن ںیم( آپ ےن اینپ ویبیبں  ے 

پ ےک ااحصب اکی ہنیہم اک االیء رکایل اھت،انچہچن آپ اےنپ اکی ابالاخہن ںیم ھٹیب ےئگ، سج اک زہنی وجھکرفں یک اشوخں اک اھت، سپ آ

آپ یک ایعدت ےئلیک آپ ےک اپس آےئ، آپ ےن ےھٹیب ےھٹیب، اںیہن امنز ڑپاھیئ افر فہ ڑھک  وہےت ےھت،  ب آپ ےن السؾ ریھپا، 

وت مت یھب وت رفامای ہک اامؾ ایس ےئل انبای ےہ ہک اس یک ادتقاء یک اجےئ، ذہلا  ب فہ ریبکت ےہک، وت مت یھب ریبکت وہک افر  ب فہ روکع رک ، وت 

روکع رکف افر  ب فہ دجسہ رک ، وت مت یھب دجسہ رکف افر ڑھک  وہ رک امنز ڑپےھ، وت مت یھب ڑھک  وہ رک امنز ڑپوھ، افر آپ اوسیتنںی 

ہنیہم اترخی وک ارت آےئ، ولوگں ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےن اکی ہنیہم اک االی رفامای اھت، وت آپ ےن رفامای ہک )ہی( 



 

 

 اسیتن دؿ اک ےہ۔

 دمحم  ن دبعارلمیح، سیدی  ن تارفؿ، دیمح وطلی، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... ب امنز ڑپےنھ فاےل اک ڑپکا اس یک وعرت وک دجسہ رکےت فتق وھچ اجےئ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ب امنز ڑپےنھ فاےل اک ڑپکا اس یک وعرت وک دجسہ رکےت فتق وھچ اجےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      370    حس

ا :  راوی ٨ًہ لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ہ  ٣ی٤و٧ رضت  ، ح ز ا اهَّلل ب٩ طس ًبس  ، ني يبا ٟس، س٠امی٪ ط ، خا ز شس ٣ 

 ًَ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث َرُس َحسَّ َاَ٪  ک ِت  َٟ ا َٗ ََة  و٧ ٤ُ ٩ِ ٣َِی ًَ  ٕ ز ا َطسَّ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٔي   َبان ِي اٟظَّ  ٪ُ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أٟٕس  َّي ٩ِ َخ َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ و

َسَحَس  َٔذا  َِوبُطُ إ َىٔی ث اب ََػ ا أ ٤ََّ ُرب ائْٔف َو ٧ََا َح َُط َوأ ائ َا حَٔذ يي َوأ٧َ ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ٔ  اهَّللُ  َزة ٤ِ ُد ِٟ ا َي  ل ًَ يي  َاَ٪ ُيَؼل ک ِت َو َٟ ا َٗ 

دسمد، اخدل، امیلسؿ ابیشین، دبعاہلل  ن دشاد، رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

، افر ارثک  ب آپ دجسہ رکےت، فملس امنز ڑپےتھ )وہےت( ےھت افر ںیم آپ ےک اقملب یھٹیب وہیت یھت، احالہکن ںیم احہضئ وہیت یھت

 وت آپ اک ڑپکا ھجم رپ اجات اھت، ومیمہن یتہک ںیہ ہک رمخہ رپامنز ڑپےتھ ےھت۔

 دسمد، اخدل، امیلسؿ ابیشین، دبعاہلل  ن دشاد، رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ... اٹچیئ رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ افر اجرب  ن دبعاہلل افر اوب دیعس )ادری( ےن  یتش ںیم



 

 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ڑھک  وہ رک امنز ڑپھ ےتکس  ںیماٹچیئ رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ افر اجرب  ن دبعاہلل افر اوب دیعس )ادری( ےن  یتش ںیم ڑھک  وہ رک امنز ڑپیھ، ب ن  یری ےن اہک ےہ ہک  یتش

 وہ، اتفہکیتق اہمتر  اسویھتں رپ اشؼ ہن وہ،  یتش ےک اس ھ وھگےتم اجؤ، فرہن ھٹیب رک ڑپوھ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      371    حس

رضی اهَّلل :  راوی ک  ص ب٩ ٣اٟ ہ، ا٧ ابي ك٠ح ک، اسحاٚ ب٩ ًبساهَّلل ب٩  ٣اٟ  ،ٕ ٨ًہًبس اهَّلل ب٩ یوس لٰي  تٌا   

 ٩ِ ًَ َة  ٔي ك٠ََِح اهَّللٔ ب٩ِٔ أَب ِبٔس  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ا ٩ِ إِٔسَح ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ُط َحسَّ َت ٕٔک أَ٪َّ َجسَّ اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٧َ أ

 َ٨ ٕ َػ ا٦ ٌَ ٥َ َٟٔل َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  ِت َر ًَ َز َة  َٜ َْص ٠َ٣ُِی ا٢َ أ٧َ َٗ  ٥ُِٜ َُػ١ِّ َل ْٔل َٓ وا  و٣ُ ُٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ ث٥َُّ  َک١ََ ٣ٔ أ َٓ طُ  َٟ ِتطُ  ٌَ

َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َر ا٦َ  َ٘ َٓ إئ  ُتطُ ب٤َٔ ِح ـَ ٨َ َٓ ُبَٔص  ُو٢ٔ ٣َا ٟ َوزَّ ٩ِ٣ٔ ك اِس ِس  َٗ ٨َا  َٟ  ٕ یر ٔلَي َحٔؼ ٤ُِت إ ُ٘ ُت َٓ ِٔ َٔ َػ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ

َطُ  ائ َر َيتٔی٥َ َو ِٟ ا َٖ  َو ِنََّصَ یِٔن ث٥َُّ ا َت ٌَ ِٛ ٥َ َر َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس ٨َا  َٟ َّي  َؼل َٓ ا  ائ٨َٔ َر ُحوُز ٩ِ٣ٔ َو ٌَ ِٟ ا  َو

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ااحسؼ  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اؿ یک دادی ےن 

اہلل ہیلع فآہل فملس وک اھکےن ےئلیک البای، وج )اخص( آپ ےئلیک اوہنں ےن ایتر ایک اھت،  ب آپ ونش رفام ےکچ، وت آپ ےن روسؽ اہلل یلص 

 رفامای اوھٹ ںیم اہمتر  رھگ ںیم امنز ڑپوھں اگ، اسن ےتہک ںیہ ںیم اینپ اکی اٹچیئ یک رطػ وتمہج وہا، وج رثکت اامعتسؽ  ے ایسہ وہیئگ

ین  ے دوھای، رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ ڑھک  وہ ےئگ، ںیم ےن افر اکی میتی ےن آپ ےک یھت، ںیم ےن ا ے اپ

ےھچیپ فص ابدنھ یل افر ڑبایھ امہر  ےھچیپ ڑھکی وہ ںیئگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ بس ےک رمہاہ دف رتعک ادا 

 ۔رفامیئ، اس ےک دعب آپ فاسپ رشتفی ےل ےئگ

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ااحسؼ  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...رمخہ رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ



 

 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ رمخہ رپ امنز ڑپےنھ
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٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ہ  ٣ی٤و٧ رضت  ، ح ز ا اهَّلل ب٩ طس ًبس  ، ني يبا ، س٠امی٪ ط ہ ، طٌب ٟیس ٟو ا  ابو

 ٔ ن َبا ِي اٟظَّ  ٪ُ ُس٠َامِیَ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  َب ٌِ ُط ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ َؤٟیٔس  ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٔيی  َحسَّ ا٨َّٟ َاَ٪  ک ِت  َٟ ا َٗ ََة  و٧ ٩ِ ٣َِی٤ُ ًَ  ٕ از َطسَّ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ي  

 ٔ َزة ٤ِ ُد ِٟ ا َي  ل ًَ يي  ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

ہلل ہیلع فآہل اوباولدیل، ہبعش، امیلسؿ ابیشین، دبعاہلل  ن دشاد، رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص ا

 فملس رمخہ رپ امنز ادا رفامای رکےت ےھت۔

 اوباولدیل، ہبعش، امیلسؿ ابیشین، دبعاہلل  ن دشاد، رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ... ؿ افر اسن  ن امکل ےن وھچب ےن رپ امنز ڑپیھ افر اہک ہک مہرفش رپ امنز ڑپےنھ اک ایب

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےھت، وت مہ ںیم  ے وکیئ اےنپ ڑپک  رپ رفش رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ افر اسن  ن امکل ےن وھچب ےن رپ امنز ڑپیھ افر اہک ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ امنز ڑپےتھ

 ایل رکات اھت یھب دجسہ رک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      373    حس

ہ رضی اهَّلل  :  راوی اٟزح٩٤، حرضت ًائظ ہ ب٩ ًبس آزاز ْکزہ ًُل٦( ابوس٤٠ ٨ٟرض )٤ًز ب٩ ًبیس اهَّلل ٛے  اس٤ٌی١، ٣اٟک، ابوا

٨ًہا لٰي   تٌا



 

 

 ٔ ٩ِ أَب ًَ ْٔک  اٟ َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ٨ََا إ ث ائَٔظَة َحسَّ ًَ  ٩ِ ًَ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ ٤ََة ب٩ِٔ  َس٠َ ٩ِ أَبٔي  ًَ  ٔ اهَّلل ٤ََز ب٩ِٔ ًُبَِیسٔ  لَي ًُ رِضٔ ٣َِو َّ٨ اٟ ي 

اهَّللُ َّي  اهَّللٔ َػل  ٢ٔ و َرُس ِی  یََس َیَِن  ٧ََا٦ُ ب ُت أ ٨ِ ُٛ ِت  َٟ ا َٗ ا  ََّض ٧َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ ٔد  ٥َ َزِو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ تٔطٔ   ِٔب٠َ ٔي ٗ َی ف رِٔجًَل َو

ا ا ٣ََؼ َض ِیَص ٓٔی َٟ ئٕٔذ  ِو٣َ َی وُت  بُُی ِٟ ا ِت َو َٟ ا َٗ ا  ُض٤َ ا٦َ َبَشِلُت َٗ ا  إَٔذ َٓ َيَّ  ُت رِٔجل ـِ َب َ٘ َٓ َنٔي  ٤َز َُ َسَحَس  ا  َٔذ إ  بٔیُح َٓ

 اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت الیعمس، امکل، اوبارضنل )رمع  ن دیبعاہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ( اوبہملس  ن دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل

ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آےگ یٹیل وہیئ یھت افر ےری  دفونں ریپ آپ ےک ہلبق )یک اجبن( ںیم وہےت 

ےھت،  ب آپ دجسہ رکےت ےھت، وت ےھجم داب دےتی ےھت، ںیم اےنپ ریپ ڑیکس یتیل یھت،  ب آپ ڑھک  وہاجےت ےھت، ںیم اںیہن الیھپ 

 دیتی یھت، اعہشئ یتہک ںیہ ہک اس فتق کت رھگفں ںیم رچاغ ہن ےھت۔

 الیعمس، امکل، اوبارضنل )رمع  ن دیبع اہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ( اوبہملس  ن دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےھت، وت مہ ںیم  ے وکیئ اےنپ ڑپک  رپ رفش رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ افر اسن  ن امکل ےن وھچب ےن رپ امنز ڑپیھ افر اہک ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ امنز ڑپےتھ

 یھب دجسہ رک ایل رکات اھت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      374    حس

٨ًہا :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ظہ  ئ ًا رضت  ، ح ، رعوہ اب٩ طہاب  ، ً٘ی١  ، ٟیث  ، ر ی ٜ  یحٌی ب٩ ب

َوةُ  نٔي رُعِ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ْ  َ٘ َىٔی ًُ ث ُث َحسَّ ِی ا٠َّٟ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ٨ََا  ث َ  َحسَّ ائَٔظَة أ ًَ بََرِتطُ أَ٪َّ أَ٪َّ  ِخ

 ٔ ٔط ٔغ أَص٠ِ ا َٔفَ لَي  ًَ ِٔب٠َةٔ  ٘ ِٟ ا َیَِن  ُط َوب َٔي بَِي٨َ يي َوه َاَ٪ ُيَؼل ٥َ ک َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ٔ َر اَزة ٨َ َح ِٟ ا اَق  َر
ٔ

َ ًِ  ا

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک

 امنز ڑپےتھ وہےت ےھت افر فہ آپ ےک افر ہلبق ےک درایمؿ آپ ےک رھگ ےک رفش رپ انجزہ یک لثم یٹیل وہیت ںیھت۔



 

 

 ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےھت، وت مہ ںیم  ے وکیئ اےنپ ڑپک  رپ رفش رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ افر اسن  ن امکل ےن وھچب ےن رپ امنز ڑپیھ افر اہک ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ امنز ڑپےتھ

 اھت یھب دجسہ رک ایل رکات

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      375    حس

، رعوہ :  راوی یث، یزیس، رعاَ  ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ، ٟ

َػ  ٔيیَّ  َّ٨ َوَة أَ٪َّ اٟ ٩ِ رُعِ ًَ  َٕ ا ٩ِ رٔعَ ًَ زٔیَس  َی  ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  َٕ ُس ُو اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٠َ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  يي ل َاَ٪ ُيَؼل ک  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ِی

 ٔ ٠َِیط ًَ أ٪  ا٣َ ٨ََ ی ی ٔذ َّٟ ا أغ  َٔفَ ِٟ ا لَي  ًَ ِٔب٠َةٔ  ٘ ِٟ ا ٨َطُ َوبَیَِن  ْة بَِي ََرَٔؿ ٌِ ُة ٣ُ ائَٔظ ًَ  َو

دبعاہلل  ن ویفس، ثیل، سیدی، رعاک، رعفہ رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ڑپےتھ وہےت ےھت، افر اعہشئ ریض 

 اعتٰیل اہنع آپ ےک افر ہلبق ےک درایمؿ ںیم اےسی رفش رپ سج رپ دفونں وسےت ےھت، اجببن رعض یٹیل وہیئ ںیھت۔اہلل 

 دبع اہلل  ن ویفس، ثیل، سیدی، رعاک، رعفہ :  رافی

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

  

 ...رپ دجسہ رک ےن اک ایبؿ، ب ن  یری ےن اہک ےہ ہک ولگ امعہم افر ڑگپتخس رگیم ںیم ڑپک  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 آنیتس ںیم وہےت ےھت تخس رگیم ںیم ڑپک  رپ دجسہ رک ےن اک ایبؿ، ب ن  یری ےن اہک ےہ ہک ولگ امعہم افر ڑگپی رپ دجسہ رکایل رکےت ےھت افر اؿ ےک تا ھ اؿ یک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      376    حس



 

 

٣اٟک :  راوی ، بَک ب٩ ًبساهَّلل ، ا٧ص ب٩  ٟب ٗلا٪ ک، برشب٩ ٣ٔـ١، ُا ا٠٤ٟ  ابوٟوٟیس، ہظا٦ ب٩ ًبس

َأْٟب  َىٔی ُ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ا رِٔشُ ب٩ُِ  ث٨ََا ب ا٢َ َحسَّ َٗ ٠٤َٔٔک  ِٟ ا ِبسٔ  ًَ َؤٟیسٔ صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث َ٘ َحسَّ ِٟ ِبسٔ اهَّللٔ ا ًَ ٩ِ بََِکٔ ب٩ِٔ  ًَ اُ٪  لَّ

اٟ  َٖ َا ََطَ ٧ ٍُ أََحُس ـَ َی َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٍَ يي ٣َ نَُؼل ا  َّ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ ٕٔک  اٟ ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ رَِحِّ فٔي ًَ ِٟ ا  ٔ ة ٔطسَّ ِؤب ٩ِ٣ٔ  ثَّ

 ٔ ُحوز اٟش  َأ٪  ک ٣َ 

، اغبل اطقؿ، رکب  ن دبعاہلل ، اسن  ن امکل رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع اوباولدیل، اشہؾ  ن دبعاکلمل، رشب ن لضفم

 فآہل فملس ےک رمہاہ امنز ڑپےتھ ےھت، وت مہ ںیم  ے ضعب ولگ رگیم یک دشت  ے دجسہ یک ہگج ڑپک  اک انکرہ اھچب ایل رکےت ےھت۔

 رکب  ن دبعاہلل ، اسن  ن امکلاوبولدیل، اشہؾ  ن دبعاکلمل، رشب ن لضفم، اغبل اطقؿ،  :  رافی

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

  

 ...وجویتں ےک اس ھ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وجویتں ےک اس ھ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      377    حس

زی :  راوی از ہ، سٌیس ب٩ یزیس  ابوس٤٠  ، ہ ، طٌب ایاض بي  ا ز٦ ب٩   ٓا

ِْلَِز  ا ٔیَس  ز َی یُس ب٩ُِ  ٌٔ ٤ََة َس ٧َا أَبُو ٣َِش٠َ ا٢َ أَِخبََر َٗ َبُة  ٌِ ُط ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َإض  َبٔي إٔی َز٦ُ ب٩ُِ أ ٨ََا آ ث ٧َََص ب٩َِ َحسَّ ُت أ ِٟ َ َسأ ا٢َ  َٗ زٔی  

ئ  َّ٨ اٟ َاَ٪  ٕٔک أَک اٟ ٣َ ٔ ط ٠َِی ٌِ َن ٔي  يي ف ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٥ِ  ی   ٌَ َن  ٢َ ا َٗ 

آدؾ  ن ایب اایس، ہبعش، اوبہملس، دیعس  ن سیدی ازدی رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اسن  ن امکل  ے وپاھچ ہک ایک روسؽ ادا یلص اہلل 

 وجاب دای تاں۔ ہیلع فآہل فملس اینپ وجویتں ےک اس ھ امنز ڑپےتھ ےھت؟ اوہنں ےن



 

 

 آدؾ  ن ایب اایس، ہبعش، اوبہملس، دیعس  ن سیدی ازدی :  رافی

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

  

 ...ومز  ےنہپ وہےئ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ومز  ےنہپ وہےئ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

سج یث                               ج٠س او٢  :  ٠      378    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رث رضی  ہ٤ا٦ ب٩ حا  ، ہی٥ ابزا  ، ٤ًع ا ہ،  ز٦، طٌب  آ

رٔ ا َح ِٟ ا ٔ ب٩ِٔ  ا٦ ٩ِ َص٤َّ ًَ ُث  یَُحسِّ اصٔی٥َ  ُت إٔبَِز ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ ٤َٔع  ًِ َ ِْل ا  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث ا٢َ َحسَّ َٗ َز٦ُ  ٨ََا آ ث َز ب٩َِ ٔث َحسَّ زٔی ُِت َج َرأَی ا٢َ  َٗ

 َّ َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َیُِت  َرأ  ٢َ ا َ٘ َٓ ئ١َٔ  ُش َٓ َّي  َؼل َٓ ا٦َ  َٗ ٔ ث٥َُّ  ِیط َّٔ لَي ُخ ًَ َح  َ َو٣ََش أ ؿَّ َا٢َ ث٥َُّ َتَو ٔ ب اهَّلل ِبٔس  ٍَ ٣ِٔث١َ َصَذا ًَ ٨َ ٥َ َػ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ي اهَّللُ 

زّ  ٔی ز ْٔلَ٪َّ َج حٔبُُض٥ِ  ٌِ َاَ٪ يُ ک َٓ اصٔی٥ُ  ٢َ إٔبَِز ا َِس٥َ٠َ َٗ آْٔخٔ ٩ِ٣َ أ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ   ا 

آدؾ، ہبعش، اشمع، اربامیہ، امہؾ  ن احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رجری  ن دبعاہلل وک داھکی اوہنں ےن 

ےن اہک ںیم ےن  اشیپب ایک، اس ےک دعب فوض ایک افر اےنپ ومزفں رپ حسم ایک، رھپ امنز ڑپےنھ ڑھک  وہےئگ، وت اؿ  ے وپاھچ، اوہنں

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یہی رکےت داھکی ےہ )اربامیہ ےتہک ںیہ ولوگں وک ہی دحثی اقلب لمع ولعمؾ وہیت یھت ویکہکن رجری

 بس  ے آرخ ںیم االسؾ الےئ ےھت( ۔

 آدؾ، ہبعش، اشمع، اربامیہ، امہؾ  ن احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ومز  ےنہپ وہےئ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      379    حس

ہ، :  راوی ٣ِیرہ ب٩ طٌب ٣ہ، ا٤ًع، ٣ش٥٠، ٣ْسوٚ،   اسحٙ ب٩ نَّص، ابواسا

ٔیرَ حَ  ِ٤ُ ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ ٩ِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ًَ ٔع  ٤َ ًِ َ ِْل ا  ٩ِ ًَ ا٣ََة  َُس ُو أ ا أَب ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ َِّص َن ُٚ ب٩ُِ  ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث ا٢َ سَّ َٗ َة  َب ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ة

َّي َػل ٔ َو ط ِی َّٔ لَي ُخ ًَ ٤ََشَح  َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ أُِت  ؿَّ  َو

اسہم، اشمع، ملسم، رسمفؼ، ریغمہ  ن ہبعش، رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ااحسؼ  ن رصن، اوبا

 فوض رکاای وت آپ ےن ومزفں رپ حسم ایک افر امنز ڑپھ یل۔

 اقحس  ن رصن، اوبااسہم، اشمع، ملسم، رسمفؼ، ریغمہ  ن ہبعش، :  رافی

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

  

 ... ب وکیئ صخش دجسہ وپرا ہن رک 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ب وکیئ صخش دجسہ وپرا ہن رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      380    حس

رضی اهَّلل تٌ :  راوی ہ  ئ ائ١، حذ ، واػ١، ابوو ت ب٩ ٣ح٤س، ٣ہسی ٨ًہػ٠ لٰي   ا

ًّل  َی َرُج َرأ َة  َٔ ٩ِ حَُذِي ًَ ائ١ٕٔ  َبٔي َو ٩ِ أ ًَ ٩ِ َوأػ١ٕ  ًَ یٌّ  ِضسٔ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ ٕس  َّ٤ ُت ب٩ُِ ٣َُح ٠ِ اٟؼَّ ا  ٨ََ ث وَزُظ  َحسَّ ُسُح ُط َوَِل  ًَ و ُٛ ُر ُت٥ٔ   ی َِل 

ا َٗ ُُط  ب ٢َ َوأَِحٔش ا َٗ ِیَت  َػ٠َّ ُة ٣َا  َٔ ُط حَُذِي َٟ ا٢َ  َٗ ُط  ًَلَت َضی َػ َٗ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٕس  َّ٤ ٔة ٣َُح َّ٨ ٔ ُس یِر َُ َي  ل ًَ تَّ  تَّ ٣ُ ِو ٣ُ َٟ  ٢َ 

تلص  ن دمحم، دہمی، فالص، اوبفالئ، ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اکی صخش وک داھکی ہک فہ اانپ روکع 



 

 

، وت اس  ے ذحہفی ےن اہک وت ےن امنز ںیہن ڑپیھ )رسمفؼ ےتہک ںیہ ںیم اتھجمس وہں افر دجسہ لمکم ہن رکات اھت،  ب فہ اینپ امنز متخ رک اکچ

 ہک اوہنں ےن ہی یھب اہک ہک( ارگ وت رم اجےئ اگ، وت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رطہقی رپ ہن رم  اگ۔

 تلص  ن دمحم، دہمی، فالص، اوبفالئ، ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...دجسہ ںیم اےنپ اشونں وک وھکؽ د  افر اےنپ دفونں ولہپ دحیلعہ رےھک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ ںیم اےنپ اشونں وک وھکؽ د  افر اےنپ دفونں ولہپ دحیلعہ رےھک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      381    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ہ رضی  ي٨ ک ب٩ بح ٟ ٣ا اهَّلل ب٩  ًبس  ، ٣ز ہز اب٩   ، رض، جٌَف ٣ ، بَک ب٩  ر ی ٜ  یحٌی ب٩ ب

ا ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  َ ُز٣ُِز اب٩ِٔ ص  ٩ِ ًَ َة  ٌَ َربٔی ََفٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ِ َج ًَ ٨ََا بََِکُ ب٩ُِ ٣ُرَضَ  ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ٨ََا  ث َة أَ٪َّ َحسَّ ٨َ اب٩ِٔ بَُحِي أٟٕک  ٔ ب٩ِٔ ٣َ هَّلل

 ٔ َِلِیط َِبُسَو بََیاُق إٔب َّی ی ً یِطٔ َح یََس َیَِن  َد ب َّي ََفَّ َٔذا َػل َاَ٪ إ ک  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨  اٟ

ۃ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفا

 

 ی
خ ی
ت 

تی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل ییحی  ن ریکب، رکب  ن رضم، رفعج، ا ن رہزم، دبعاہلل  ن امکل  ن 

 فملس  ب امنز ڑپےتھ وت اےنپ دفونں تاوھتں ےک درایمؿ ںیم اینت اشکدیگ رےتھک ہک آپ یک ولغبں یک دیفسی اظرہ وہیت یھت۔

ۃ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

 ی
خ ی
ت 

 ییحی  ن ریکب، رکب  ن رضم، رفعج، ا ن رہزم، دبعاہلل  ن امکل  ن 

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

  

 ... اابقتسؽ ہلبق یک تلیضف اک ایبؿ، اےنپ ریپفں یک اویلگنں وک یھب ہلبق رخ رانھک اچےئہ



 

 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اچےئہ اس وک اوب دیمح ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے لقن ایک ےہاابقتسؽ ہلبق یک تلیضف اک ایبؿ، اےنپ ریپفں یک اویلگنں وک یھب ہلبق رخ رانھک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      382    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٣اٟ ص ب٩  ا٧  ، ، ٣ی٤وں ب٩ سیاہ ر ب٩ سٌس ؼو ٨٣  ، ی ٣ہس اب٩   ، ًباض  ٤ًزو ب٩ 

 َٗ إض  بَّ ًَ زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث َٔص ب٩ِٔ َحسَّ ٧َ ٩ِ أ ًَ  ٕ ظ ا ٔسَی ؤ٪ ب٩ِٔ  ٤ُ ٩ِ ٣َِی ًَ ٕس  ٌِ ُر ب٩ُِ َس و ٨ُِؼ ا ٣َ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ یِّ  ِضسٔ ٤َ ِٟ ا اب٩ُِ  ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا

 َ َک ا َوأ ٨ََ ِٔب٠َت َب١َ ٗ ِ٘ َت اِس ا َو ٨َ ًَلَت َّي َػ َػل  ٥َ ٩ِ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  َرُسو  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ٕٔک  اٟ ٨ََ ٣َ َذبٔیَحت ٤ُِش٥ُٔ٠ ١َ  ِٟ ا َٔک  َذٟ َٓ ا 

 ٔ تٔط ذ٣َّٔ ٔي  َ ف اهَّلل وا  ًَل تُِدَٔفُ َٓ  ٔ ؤٟط ُس ُة َر ذ٣َّٔ ُة اهَّللٔ َو ذ٣َّٔ طُ  َٟ ی  ٔذ َّٟ  ا

رمعف  ن سابس، ا ن دہمی، وصنمر  ن دعس، ومیمں  ن ایسہ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ای ہک وج وکیئ امہری )یسیج( امنز ڑپےھ افر امہر  ہلبق یک رطػ ہنم رک  افر امہرا ذہحیب اھک ےل، وت فیہ ہیلع فآہل فملس ےن رفام

 املسمؿ ےہ، سج ےک ےئل اہلل افر اہلل ےک روسؽ اک ذہم ےہ، وت مت اہلل یک ذہم داری ںیم ایختن ہن رکف۔

   ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمعف  ن سابس، ا ن دہمی، وصنمر  ن دعس، ومیمں  ن ایسہ، اسن :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فآہل فملس  ے لقن ایک ےہاابقتسؽ ہلبق یک تلیضف اک ایبؿ، اےنپ ریپفں یک اویلگنں وک یھب ہلبق رخ رانھک اچےئہ اس وک اوب دیمح ےن یبن یلص اہلل ہیلع 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      383    حس

ک :  راوی ، كوی١، ا٧ص ب٩ ٣اٟ  نٌی٥، اب٩ ٣بارَ، ح٤یس

ُس  َر  ٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٕٔک  اٟ ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ ٔی١ٔ  و لَّ اٟ ٤َُِیٕس  ٩ِ ح ًَ  َٔ اَر َب ٤ُ ِٟ ا ا اب٩ُِ  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ْ  ٌَ ُ ٨ََا ن ث طٔ َحسَّ ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ 



 

 

ا ًَلَت٨َ ِوا َػ ا َوَػ٠َّ ُوَص اٟ َٗ ا  َٔذ إ َٓ اهَّللُ  َط إِٔلَّ  َٟ ٔ ُوا َِل إ وٟ ُ٘ َّی َي ً َض َح ا َّ٨ اٟ ات١َٔ  َٗ ُ زُِت أَِ٪ أ ٥َ أ٣ُٔ َس٠َّ ٨ََا  َو َذبٔیَحت وا  َذبَُح ا َو ِٔب٠َت٨ََ ُوا ٗ َب٠ ِ٘ ِسَت ا َو

 َ اُؤص٥ُِ َوأ ز٣َٔ ا  ٠َِي٨َ ًَ ِت  ٣َ ِس َِحُ َ٘ َٓ َ ث ٌَی ب٩ُِ أَی وَب َحسَّ یَِح َا  بََر٧ َی٥َ أَِخ زِ َبٔي ٣َ اب٩ُِ أ  ٢َ ا َٗ َي اهَّللٔ  ل ًَ ُُض٥ِ  اب ا َوحَٔش َض ِّ٘ ُض٥ِ إِٔلَّ بَٔح اُٟ َو ا ٣ِ ٨َ

ا َخ  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ  ٢َ ا َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ َْص  ا أ٧َ ث٨ََ ٤َِیْس َحسَّ ٨ََا حُ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ رٔٔث  َحا ِٟ ا أُٟس ب٩ُِ 

 َٟ ا ِبسٔ َو٣َ ٌَ ِٟ ٦ُ َز٦َ ا یرَُِحِّ زََة ٣َا  ٤ِ یَا أَبَا َح  ٢َ ا َٗ أٟٕک  ٕ أ٧َََص ب٩َِ ٣َ ٔسَیاظ وُ٪ ب٩ُِ  َسأ٢ََ ٣َِی٤ُ ا٢َ  َٗ ٤َِیْس  َط حُ َٟ ٔ َطضَٔس أَِ٪ َِل إ ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ طُ 

َّي َػ  َػل ا َو ِٔب٠َت٨ََ َب١َ ٗ ِ٘ ِسَت اهَّللُ َوا اب٩ُ إِٔلَّ   ٢َ ا َٗ ٤ُِش٥ٔٔ٠ َو ِٟ ا َي  ل ًَ ٔ ٣َا  ط ٠َِی ًَ ٤ُِش٥ٔٔ٠ َو طُ ٣َا ٠ِٟٔ َٟ ٤ُِش٥ُٔ٠  ِٟ ا ُضَو  َٓ ا  ٨ََ َذبٔیَحت َک١ََ  ا َوأ ًَلَت٨َ

اهَّللُ َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ٔ ًَ َْص  ٧َا أ٧َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ ٤َِیٕس  َا حُ بَر٧ َا٢َ أِخ وَب ٗ اب٩ُِ أ یٌّ َِهَي  ٧َا ی بََر َی٥َ أِخ زِ بِٔي ٣َ ٔ أ ٠َِیط ًَ    ٥َ َس٠َّ  َو

میعن، ا ن ابمرک، دیمح، وطلی، اسن  ن امکل رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجم اس فتق کت 

 ولوگں  ے گنج رکےن اک مکح دای ایگ ےہ،  ب کت فہ ال اہل اال اہلل ہن ہہک دںی رھپ  ب فہ ہی ہہک دںی افر امہری یسیج امنز ڑپےنھ ںیگل،

ؾ فر امہر  ہلبق یک رطػ ہنم رکےن ںیگل افر امہر ذہحیب اھک ںیل وت انیقی اؿ ےک وخؿ افر امؽ رحاؾ وہ ےئگ، رگم اس قح یک انبء رپ وج االسا

ےن اؿ رپ رقمر رکدای ےہ، ابیق اؿ اک اسحب اہلل ےک وحاےل ےہ افر  یل  ن دبعاہلل ےن اہک ےہ ہک مہ  ے اخدل  ن احرث ےن ایبؿ ایک، 

ںیہ ہک مہ  ے دیمح وطلی ےن ایبؿ ایک ہک ومیمؿ  ن ایسہ ےن اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے وپاھچ ہک ا  اوبزمحہ! فہ وکؿ  فہ ےتہک

یس زیچ ےہ، سج  ے آدیم اک اجؿ فامؽ دفونں دتس درازی  ے ظوفحظ وہ اجےت ںیہ؟ وت اوہنں ےن اہک وج صخش اس ابت یک وگایہ 

د ںیہن افر امہر  ہلبق یک رطػ ہنم رک  افر امہری یسیج امنز ڑپےھ افر امہرا ذہحیب اھک ےل وت فہ د  ہک ادا ےک وسا وکیئ وبعم

املسمؿ ےہ، اس ےک فیہ وقحؼ ںیہ، وج املسمؿ ےک وہےت ںیہ افر اس ےک ذہم فیہ ابںیت فا ب ںیہ، وج املسمؿ ےک ذہم وہیت ںیہ 

 ؿ  ے اسن ےن اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایک۔افر ا ن ایب رمص  ےن اہک ہک ھجم  ے دیمح ےن ایبؿ ایک ا

 میعن، ا ن ابمرک، دیمح، وطلی، اسن  ن امکل :  رافی

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

  

 ...  دفےری وتمسں ںیم ےہ سجدمہنی افر اشؾ فاولں اک ہلبق رشمؼ ںیم ےہ ہن رغمب ںیم، ہکلب

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ےہ ہک تیب االخلء ںیم ہلبق یک رطػ  دمہنی افر اشؾ فاولں اک ہلبق رشمؼ ںیم ےہ ہن رغمب ںیم، ہکلب دفےری وتمسں ںیم ےہ سج یک دلیل یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی وقؽ



 

 

  رطػہنم ہن رکف، نکیل رشمؼ یک رطػ ہنم رکول ای رغمب یک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      384    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ی  ر ؼا ان ایوب  ابو  ، ٟیثی ًلاب٩ یزیس   ، ہزی ، ز ، سٔیا ٪ اهَّلل  ًبس  ًلي ب٩ 

 ًَ ٔی   ز صِز اٟ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث یِّ أَ٪َّ َحسَّ رٔ ا اِْلَِنَؼ وَب  َبٔي أَی  ٩ِ أ ًَ ثٔیِّ  ِی ا٠َّٟ َزٔیَس  ٔئ ب٩ِٔ ی ا َل ًَ  ٩ِ

َتِس  ِٔب٠ََة َوَِل َتِش ٘ ِٟ ا ُوا  ب٠ٔ ِ٘ َتِشَت ًَل  َٓ ائَٔم  َِ ِٟ ا ُت٥ِ  َٔذا أََتِي ٢َ إ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ ا٢َ اٟ َٗ ُوا  ب وا أَِو َُغِّ ُٗ َْشِّ  ٩ِ ٜٔ ٔزُوَصا َوَل ب

 َ ٌَ أ َ َت اهَّلل َٔفُ  ِِ َت َنِش ُٖ َو ٨ِرَِحٔ ٨َ َٓ ِٔب٠َةٔ  ٘ ِٟ ا َٔب١َ  ِت ٗ ٨َُٔی َزاحٔیَف ب ٧َا ٣َ َوَجِس َٓ أ٦َِ  اٟظَّ ٔس٨َ٣ِا  َ٘ َٓ وَب  َی  ُو أ ٕئ ب َلا ًَ  ٩ِ ًَ ز صِزٔیِّ  اٟ  ٩ِ ًَ لَي َو ا

طُ  ٥َ ٣ِٔث٠َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ وَب  َی  َا أ ُت أَب ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ 

   ن دبعاہلل ،  نایؿ، زرہی، اطع ن سیدی یثیل، اوباویب ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یل

ےن رفامای،  ب تیب االخلء ںیم آؤ، وت ہلبق یک رطػ ہنم ہن رکف افر ہن اس یک رطػ تشپ رکف، ہکلب رشمؼ یک رطػ ہنم رکول ای رغمب یک 

اویب ےتہک ںیہ،  ب مہ اشؾ ںیم آےئ وت مہ ےن دنچتیب االخلء اےسی اپےئ، وج ہلبق یک رطػ انبےئ ےئگ ےھت، وت مہ وبجمرا رطػ، اوب

 احتج رضفری رکےن اجےت ےھت افر اہلل زبرگ فربرت  ے اافغتسر ایک رکےت ےھت۔

 ہلل اعتٰیل ہنع یل  ن دبعاہلل ،  نای ؿ، زرہی، اطع ن سیدی یثیل، اوباویب ااصنری ریض ا :  رافی

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

  

 ...اہلل اعتیل اک رفامؿ ہک اقمؾ اربامیہ وک یلصم انبف

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل اک رفامؿ ہک اقمؾ اربامیہ وک یلصم انبف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      385    حس

ر، :  راوی ی، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ا  ح٤یس



 

 

 ٩ِ ًَ ٤ََز  اب٩َِ ًُ ٨َا  ِٟ َ َسأ ا٢َ  َٗ إر  ٨َ زٔی ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َِیٔسی   ُح ِٟ ا ٨ََا  ث َزَة  َحسَّ ٤ِ ٌُ ِٟ ا ٔت  بَِی ِٟ ٔا َٖ ب َا َرُج١ٕ ك

اٟؼَّ  َیَِن  ِٕ ب یَُل  ٥ِ َٟ ٌّ َو َسِب بَِیٔت  ِٟ ٔا َٖ ب َلا َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٔس٦َ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َزأََتطُ  ا٣ِ ِتٔي  ََیأ ٔ أ ٤َزَِوة ِٟ ا ا َو َٔ َٕ َّي َخ٠ِ ا َوَػل

َوةْ  ٔ أُِس اهَّلل و٢ٔ  َرُس ٥ُِٜ فٔي  َاَ٪ َل ِس ک َٗ ٔ َو زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َٖ بَیَِن  یِٔن َوكَا َت ٌَ ِٛ َر  ٔ ا٦ َ٘ ٤َ ِٟ ٢َ َِل  ا ا َ٘ َٓ اهَّللٔ  ِبسٔ  ًَ ابَٔز ب٩َِ  ٨َا َج ِٟ َ َسأ ٨َْة َو َحَش

 ٔ زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  َٖ ب یَُلو َّی  ً َضا َح َّ٨َ ب  َيِْقَ

دیمحی،  نایؿ، رمعف  ن دانیر، رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اکی صخش ےک ابر  ںیم وپاھچ، سج 

اک وطاػ ایک افر افص افر رمفہ ےک درایمؿ ںیم وطاػ ہن ایک ہک آای فہ اینپ وعرت ےک اپس آےئ ای ںیہن؟ اوہنں  ےن رمعہ ےک ےئل ہبعک

ز ےن اہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )دمہنی  ے( رشتفی الےئ، وت است رمہبت ہبعک اک وطاػ ایک افر اقمؾ اربامیہ ےک ےھچیپ دف رتعک امن

ؿ ںیم وطاػ رفامای، سپ اب رصػ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ذات ںیم اہمتر  ےئل دمعہ ڑپیھ افر افص ف رمفہ ےک درایم

ریپفی ےہ افر مہ ےن اجرب  ن دبعاہلل  ے )یہی ہلئسم( وپاھچ وت اوہنں ےن اہک، اتفہکیتق افص ف رمفہ ےک درایمؿ وطاػ ہن رک ، اس 

 فتق کت وعرت ےک زندکی ہن اجےئ۔

 ؿ، رمعف  ن دانیر،دیمحی،  نای :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل اک رفامؿ ہک اقمؾ اربامیہ وک یلصم انبف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      386    حس

ز،  :  راوی ابي س٠امی٪، ٣حاہس٣شس ٕ ب٩  ، سی  یحٌی 

 ِ اب ُتَٔي  ا٢َ أ َٗ ا  اصّٔس ُت ٣َُح ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ  ٪َ ُس٠َامِیَ اب٩َِ  ىٔی  ٌِ ٕٕ َي َسِی  ٩ِ ًَ ٌَی  َیِح ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ُط َصَذا َحسَّ َٟ ٘ٔی١َ  َٓ َز  ٤َُ ً ٩ُ

َبَة  ٌِ َٜ اِل َزَخ١َ   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َد َوأَٔجُس َر ِس َْخَ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َب٠ُِت َو ِٗ َ أ َٓ ٤ََز  اب٩ُِ ًُ  ٢َ ا َ٘ َٓ

٥َ فٔي  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ َّي اٟ ََػل ٠ُِت أ ُ٘ َٓ ًَٔلِّل  ُت ب ِٟ َ َشأ َٓ َیِٔن  اب َب ِٟ ا َیَِن  ٤ّٔا ب ائ َٗ ًَٔلِّل  ِٛ ب َر  ٥ِ ٌَ َن ا٢َ  َٗ َبةٔ  ٌِ َٜ َیَِن اِل یِٔن ب َت ٌَ



 

 

َتیِٔن  ٌَ ِٛ َر ٔة  َب ٌِ َٜ اِل  ٔ َّي فٔي َوِجط َؼل َٓ َد  َزَخ٠َِت ث٥َُّ َْخَ ا  ٔ إَٔذ رٔظ ا لَي َيَش ًَ یِٔن  َت ا٠َّٟ یِٔن  ََت رٔی ا  اٟشَّ

اہلل دسمد، ییحی ، فیس  ن ایب امیلسؿ، اجمدہ رفاتی رکےت ںیہ ہک ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس وکیئ آای افر اؿ  ے اہک ہک روسؽ 

ےھت، یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبعک ںیم دالخ وہےئ ںیہ، ا ن رمع ےتہک ںیہ ںیم یھب فتاں اچنہپ، رگم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لکن ےکچ 

یھ ںیم ےن البؽ وک دفونں درفازفں ےک درایمؿ ڑھک  وہےئ اپای وت اؿ  ے وپاھچ، ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہبعک ںیم امنز ڑپ

یھت؟ اوہنں ےن اہک ہک تاں، اؿ دفونں وتسونں ےک درایمؿ ںیم دف رتعک امنز ڑپیھ، وج ہبعک ںیم آےت فتق ابںیئ اجبن ڑپےت ںیہ، 

 رھپ آپ ابرہ لکن آےئ افر آپ ےن ہبعک ےک اسےنم دف رتعک امنز ڑپیھ۔

 دسمد، ییحی ، فیس  ن ایب امیلسؿ، اجمدہ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل اک رفامؿ ہک اقمؾ اربامیہ وک یلصم انبف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      387    حس

رضی اهَّلل :  راوی ، ًلاء، اب٩ ًباض  ٟززاٚ، اب٩ جزیخ ہاسحٙ ب٩ نَّص، ًبسا ٨ً لٰي  تٌا   

ا ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ٕئ  َلا ًَ  ٩ِ ًَ یِٕخ  َز اب٩ُِ ُج َا  ٧ بََر ٚٔ أَِخ ا زَّزَّ اٟ ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ َِّص َن ُٚ ب٩ُِ  ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث َزَخ١َ َحسَّ ا  َّ٤ َٟ  ٢َ ا َٗ ٕض  ا بَّ ًَ ب٩َِ 

ضَ  ک٠ُِّ  ٔ احٔیط ََو ٔي ٧ ا ف ًَ َز َت  بَِی ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ب١ُٔ اٟ ُٗ ٔي  َتیِٔن ف ٌَ ِٛ َر  ٍَ َٛ َر َد  ا َْخَ َّ٤٠َ َٓ ُط  ٨ِ َد ٣ٔ َّی َْخَ ً ٥ِ ُيَؼ١ِّ َح َٟ ا َو

ِٔب٠َةُ  ٘ ِٟ ا  ٔ ظ ٢َ صَٔذ ا َٗ َبةٔ َو ٌِ َٜ  اِل

ااحسؼ  ن رصن، دبعارلزاؼ، ا ن رججی، اطعء، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک  ب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

وہےئ، وت آپ ےن اس ےک امتؾ وگوشں ںیم داع یک، افر امنز ںیہن ڑپیھ، اہیں کت ہک آپ ہبعک  ے لکن آےئ، وت  ہبعک ںیم دالخ

 آپ ےن ہبعک ےک اسےنم دف رتعک امنز ڑپیھ افر رفامای ہک ہی ہلبق ےہ۔



 

 

 اقحس  ن رصن، دبعارلزاؼ، ا ن رججی، اطعء، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اہجں یھب وہ، ہلبق یک رطػ ہنم رکےن اک ایبؿ، افر اوبرہریہ ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ہک ہلبق یک رطػ ہنم رک افر ریبکت ہہکاہجں یھب وہ، ہلبق یک رطػ ہنم رکےن اک ایبؿ، افر اوبرہریہ ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      388    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًازب  ء ب٩  ، بزا اسحٙ ابو  ، ئی١ ا ، اَ ء رجا اهَّلل ب٩   ًبس 

٢َ َحسَّ  ا َٗ إئ  َرَج ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ ا  ٨ََ ث ٢ُ َحسَّ ُسو َاَ٪ َر ٢َ ک ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ازٕٔب  ًَ ٔئ ب٩ِٔ  بََرا ِٟ ا  ٩ِ ًَ  َٚ ا ِٔسَح ٔي إ ٩ِ أَب ًَ ائٔی١ُ  َ َِ ٔ ٨ََا إ ث

َاَ٪  ک ا َو ِضّز رَشَ َط ًَ َة  ٌَ َسِب رَشَ أَِو  ًَ َة  تَّ ٔسٔض ٔس ِ٘ ٤َ ِٟ ا ٔت  َو بَِی ٧َِح َّي  َػل  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔاهَّللٔ َػل  ٢ُ و َرُس    ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل

ا ٧َِحَو  َط  َوجَّ َت َٓ أئ  ٤َ اٟشَّ ضَٔک فٔي  َب َوِج  ٠ َ٘ ََزی َت ٧ ِس  َٗ ِز٢ََ اهَّللُ  ٧َ أ َٓ َبةٔ  ٌِ َٜ اِل ٔلَي  َط إ َُوجَّ ب  أَِ٪ ی أض یُٔح َّ٨ اٟ اُئ ٩ِ٣ٔ  َض َٔ اٟش  ا٢َ  َٗ َبةٔ َو ٌِ َٜ ِل

ٔض٥ِٔ  ِٔب٠َت ٗ ٩ِ ًَ ص٥ُِ  ُ ٣َا َوِلَّ وز َیُض ِٟ ا ٘ٔی٥ٕ  َوص٥ُِ  إن ٣ُِشَت َي َٔصَ ٔل ُئ إ ی ٩ِ٣َ َيَظا َِضٔس زُٔب ی ِِ ٤َ ِٟ ا ُٚ َو رِشٔ ٤َ ِٟ ا ١ِ ِهَّلِل  ُٗ َضا  ٠َِی ًَ ا  ٧ُو کَا ًٔی  َّٟ ا

 َ ِْل ا  ٩ِ٣ٔ ٕ ِو٦ َٗ َي  ل ًَ زَّ  ٤َ َٓ َّي  َػل ا  َس ٣َ ٌِ َد َب َرُج١ْ ث٥َُّ َْخَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٍَ َّي ٣َ َؼل ًَل َٓ رٔ فٔي َػ ا َو بَِیٔت ِنَؼ ٧َِح َِّصٔ  ٌَ ِٟ ا  ٔ ة

 َ ٧ َط  َُّط َتَوجَّ ٥َ َوأ٧َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ٔ  َرُس  ٍَ َّي ٣َ َػل َُّط  ٧َ َضُس أ َُو َيِظ ٢َ ص ا َ٘ َٓ سٔٔض  ِ٘ ٤َ ِٟ َّی ا ِو٦ُ َحً َ٘ ِٟ ا  َٖ َترَِحَّ َٓ ٔة  َب ٌِ َٜ اِل َو  ِح

َبةٔ  ٌِ َٜ ٧َِحَو اِل ا  ُضو َوجَّ  َت

، اوب ااحسؼ ، رباء  ن اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دبعاہلل  ن راجء، اےرالیئ

تیب ادقملس یک رطػ وسہل ےنیہم ای رتسہ ےنیہم امنز ڑپیھ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اچےتہ ےھت ہک ہبعک یک رطػ ہنم ایک 

مَا ئِ﴾، سپ آپ ہلبق دجدی یک رطػ رھپ ےئگ، ضعب ولوگں ےن اجےئ، وت اہلل زع فلج ےن مکح ان
َ
ّ
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 ف
َ
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زؽ رفامای ﴿دَقْ ن

وج ہک وہید ےھت، اہک ہک املسمونں وک اؿ ےک ہلبق  ے سج رپ فہ اب کت ےھت، سک ےن ریھپ دای؟ بت اہلل اعتیل ےن رفامای ہک ہہک دف 

اتہ ےہ راہ راتس یک رطػ دہاتی داتی ےہ، رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ اکی صخش رشمؼ فرغمب اہلل یہ اک ےہ فہ ےسج اچ



 

 

ےن امنز ڑپیھ افر امنز ڑپےنھ ےک دعب فہ الچ افر ااصنر ےک ھچک ولوگں رپ رصع یک امنز ںیم ذگرا، فہ تیب ادقملس یک رطػ )ہنم رک ےک( 

فہ وگایہ داتی ےہ ہک اس ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ امنز ڑپیھ امنز ڑپھ رےہ ےھت، وت اس ےن )اینپ ةسن( اہک ہک 

 ےہ افر آپ ےن ہبعک یک رطػ ہنم رکایل ےہ، بت بس ولگ ہبعک یک رطػ رھپ ےئگ۔

 دبع اہلل  ن راجء، اےرالیئ، اوباقحس، رباء  ن اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  رک افر ریبکت ہہکاہجں یھب وہ، ہلبق یک رطػ ہنم رکےن اک ایبؿ، افر اوبرہریہ ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ہک ہلبق یک رطػ ہنم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      389    حس

اٟزح٩٤، حرضت جابز ب٩ ًبساهَّلل رضی اهَّلل  :  راوی ابزاہی٥، ہظا٦ ب٩ ًبساهَّلل ، یحٌی ب٩ ابي ٛیثر، ٣ح٤س ب٩ ًبس ٣ش٥٠ ب٩ 

٨ًہ لٰي   تٌا

ث٨ََ  ٢َ َحسَّ ا َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ٔي  ا٦ُ ب٩ُِ أَب ا صَٔظ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اصٔی٥َ  َِز ا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔب ٨ََ ث ٩ٔ٤َ َحسَّ ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ ٔي  َب ٌَی ب٩ُِ أ َیِح ا 

ٔ َحیِ  ٔط َراح٠َٔت لَي  ًَ يي  ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َاَ٪ َر ا٢َ ک َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب ٩ِ َج َة ًَ ـَ ي ََفٔ ِٟ َز ا ََرا ا أ َٔذ إ َٓ ِت  َض َوجَّ ُث َت

بَ  ِ٘ َت اِس َٓ َز٢ََ  ِ٘ٔب٠َةَ ٧ ِٟ ا  ١َ 

 ، دمحم  ن دبعارلنمح، رضحت اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ

 

 
 ملسم  ن اربامیہ، اشہؾ  ن دبعاہلل ، ییحی  ن ایب ک

( ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ وساری رپ سج رطػ فہ آپ وک ےل رک یتلچ )ایس رطػ امنز ڑپےتھ( افر  ب رفض )امنز ڑپےنھ

 اک ارادہ رکےت وت وساری  ے ارت ڑپےت افر ہلبق یک رطػ ہنم رکےتیل۔

 ، دمحم  ن دبعارلنمح، رضحت اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

 
 ملسم  ن اربامیہ، اشہؾ  ن دبعاہلل ، ییحی  ن ایب ک

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

  



 

 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  رک افر ریبکت ہہکاہجں یھب وہ، ہلبق یک رطػ ہنم رکےن اک ایبؿ، افر اوبرہریہ ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ہک ہلبق یک رطػ ہنم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      390    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ز  شٌو ٣ اهَّلل ب٩  ًبس ہ،  ٤٘٠ً  ، ہی٥ ا ابز  ، ر ؼو ٨٣  ، ، جزیز ث٤ا٪ ً 

 َّ َػل  ٔ اهَّلل ِبُس  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ وٕر  ٨ُِؼ ٩ِ ٣َ ًَ ٔیْز  ز ث٨ََا َج ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  ٨ََا ًُِث٤َ ث ٥َ َحسَّ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ي 

 ٔ ٢َ إ ا َٗ ٢َ ا َٗ ْئ  َطِی  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔي  اهَّللٔ أََحَسَث ف  ٢َ و َرُس َا  ُط ی َٟ ٥َ ٗٔی١َ  َس٠َّ ا  َّ٤٠َ َٓ َؽ  َ٘ َن َز أَِو  ٔی َزا َِزر اصٔی٥ُ َِل أ َِز َت  ب ِی َػ٠َّ ا  ُو اٟ َٗ  ََ ا َذ ا  َو٣َ

 َّ٤٠َ َٓ  ٥َ َس٠َّ یِٔن ث٥َُّ  َسَحَس َسِحَسَت َة َو ِ٘ٔب٠َ ِٟ ا َب١َ  ِ٘ َت ِس ٔ َوا ط رِٔج٠َِی ىَی  َث َٓ ا  َذ َٛ ا َو َذ ِو َحَسَث فٔي َٛ َٟ َّطُ  ٧ٔ ا٢َ إ َٗ  ٔ ضٔط َٔوِج ا ب ٨َ ٠َِي ًَ َب١َ  ِٗ َ ا أ

َذ  َٓ ُت  ا َنٔشی إَٔذ َٓ ِوَ٪  ٨َِش ٤َا َت َٛ ٥ُِٜ أ٧ََِسی  َا َبرَشْ ٣ِٔث٠ُ ٤ََّا أ٧َ ٩ِ إ٧ٔ ٜٔ ٔ َوَل ٥ُُِٜ بٔط أِت بَّ ٨َ َٟ َطِیْئ  ًَلةٔ  ًَلتٔطٔ اٟؼَّ َػ ٔي  ٥ِ ف ُٛ کَّ أََحُس َط ا  ٔي َوإَٔذ ن و ُ
ْکِّ

اٟؼَّ  َترَِحَّ  ٠َِي یِٔن َٓ ٥ِ ث٥َُّ َيِشُحُس َسِحَسَت ٔ ث٥َُّ ُٟٔیَش٠ِّ ط ٠َِی ًَ ُت٥َّٔ  ٠ِي َٓ اَب   َو

ز امثعؿ، رجری، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امن

ںیم ھچک( زایدہ رکدای اھت، ای مک رکدای اھت، ارغلض!  ب آپ السؾ ریھپ ےکچ، وت  ڑپیھ، اربامیہ ےتہک ںیہ ہی ےھجم اید ںیہن ہک آپ ےن )امنز

ہک  آپ  ے رعض ایک ایگ ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک وکیئ ابت امنز ںیم یئن وہ یئگ؟ آپ ےن رفامای فہ ایک؟ ولوگں ےن اہک

ٹیمس ایل افر ہلبق یک رطػ ہنم رکےک دف دجس  ےئک، اس ےک دعب  آپ ےن اس دقر امنز ڑپیھ، سپ آپ ےن اےنپ دفونں ریپفں وک

ںیم  السؾ ریھپا رھپ  ب امہری رطػ اانپ ہنم ایک وت رفامای ہک ارگ امنز ںیم وکیئ این مکح وہ اجات، وت ںیم ںیہمت ےلہپ  ے علطم رکات، نکیل

ں، ذہلا  ب ںیم وھبؽ اجؤں وت ےھجم اید دالؤ، افر  ب اہمتری یہ رطح اکی رشب وہں، سج رطح مت وھبےتل وہ، ںیم یھب وھبؽ اجات وہ

ح احتل ےک ولعمؾ رکےن یک وک شش رک  افر ایس رپ امنز 

ح
طی 

مت ںیم  ے ےسک صخش وک اینپ امنز ںیم کش وہ اجےئ وت ا ے اچےئہ ہک 

 امتؾ رکد ، رھپ السؾ ریھپ رک دف دجس  رک ۔

   ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنعامثعؿ، رجری، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل :  رافی

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

  



 

 

 ...ہلبق ےک قلعتم وج وقنمؽ ےہ افر وہنجں ےن وھبؽ رک ریغ ہلبق یک رطػ امنز ڑپےنھ فاےل ک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ں ےن وھبؽ رک ریغ ہلبق یک رطػ امنز ڑپےنھ فاےل ےک ےئل ااعدہ رضفی ایخؽ ںیہن ایک افر ےب کش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلبق ےک قلعتم وج وقنمؽ ےہ افر وہنج

 رہظ یک دف روتعکں ںیم السؾ ریھپ رک ولوگں یک رطػ اانپ ہنم رک ایل اس ےک دعب وج ابیق اھت ا ے وپرا ایک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      391    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٣اٟ ص ب٩  ا٧  ، ، ح٤یس ظی٥ ہ  ، ًو٪  ٤ًزو ب٩ 

دَ  ِٟ ا ُ ب٩ُِ  ز ا٢َ ٤ًَُ َٗ  ٢َ ا َٗ أٟٕک  ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ ٤َُِیٕس  ٩ِ ح ًَ ا صَُظِی٥ْ  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ِوٕ٪  ًَ زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث ُت َحسَّ ِ٘ َٓ ا ُط َو ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر أب  لَّ

ا ٩ِ٣ٔ َر  دُٔذو ِت َواتَّ َٟ َ ز ٨َ َٓ ًّي  اصٔی٥َ ٣َُؼل َِز ٔ إٔب ا٦ َ٘ َا ٩ِ٣ٔ ٣َ ٧ َدِذ اتَّ ِو  َٟ اهَّللٔ   ٢َ َرُسو َا  ُت ی ٠ِ ُ٘ َٓ ًََلٕث  ٔي ث يي ف یَُة ب آ ًّي َو َِزاصٔی٥َ ٣َُؼل ٔ إٔب ا٦ َ٘ ٣َ 

 ُ ی َّطُ  ٧ٔ إ َٓ ٔبَِن  َتح یَِح ََک أَِ٪  ائ نَٔش زَِت  ِو أ٣ََ َٟ ٢َ اهَّللٔ  و َرُس ا  َی ُت  ٠ِ ُٗ أب  ٔحَح ِٟ ٍَ ا َت٤َ اِج ٔحَحأب َو ِٟ ا ُة  َی آ ِت  َٟ َ ز ٨َ َٓ  ُ ز أج َٔ ِٟ ا بَر  َو ِٟ ا ُض٩َّ  ٤ُ ک٠َِّ

 َّ٩ُٜ َ٘ َرب ُط إِٔ٪ ك٠ََّ َسی  ًَ ُض٩َّ  َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٔ ٠َِیط ًَ  ٔ یَِرة َِ ِٟ ا ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ اُئ  ٩َُّٜ نَٔش ٨ِ ا ٣ٔ یِّر ا َخ اّج طُ أَِزَو َٟ َُبسِّ  أَِ٪ ی

 َٟ َ ز ٨َ ا٢َ َٓ َٗ وَب  َی  ٌَی ب٩ُِ أ َیِح بََر٧َا  ا٢َ أَِخ َٗ َی٥َ  زِ اب٩ُِ أَبٔي ٣َ ٨ََا  ث ٔ و َحسَّ اهَّلل ِبس  ًَ ُو  ا٢َ أَب َٗ َُة  اِْلی  ٔ ُت ِت َصٔذظ ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ٤َُِیْس  َىٔی ح ث َحسَّ

َٔضَذا ََنّشا ب  أ

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ںیم ےن اےنپ رمعف  ن وعؿ، میشہ، دیمح، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک رمع 

رپفداگر  ے نیت ابوتں ںیم وماتقف یک )اکی رمہبت( ںیم ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکش! مہ اقمؾ اربامیہ وک 

ذف نم اقمؾ اربامیہ یلصم( افر اجحب یک آتی یھب ےریی وخا

 

د

 

خ

 

ت

شہ ےک اطمقب انزؽ وہیئ یلصم انب ےت، سپ اس رپ ہی انزؽ وہا )فا

ویکہکن ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکش آپ اینپ ویبویں وک رپدہ رکےن اک مکح دںی، اس ےئل ہک اؿ  ے رہ 

وجش ںیم  کین فدب وگتفگ رکات ےہ، سپ اجحب یک آتی انزؽ وہیئ افر اکی رمہبت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویبایں آپ رپ وسناین

آرک عمج وہںیئ، وت ںیم ےن اؿ  ے اہک ہک آپ مت وک الطؼ د  دںی ےگ، وت رقنعبی آپ اک رپفرداگر مت  ے ایھچ ویبایں آپ وک دبےل 

ںیم د  اگ، وج املسمؿ وہں یگ، بت ہی آتی انزؽ وہیئ، ا ن ایب رمص  ےن اس دحثی وک ویں رفاتی ایک ہک ںیم مہ  ے ییحی  ن 

  ےن اہک ہک ںیم اس دحثی وک رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے انس۔اویب ےن، اؿ  ے دیمح



 

 

 رمعف  ن وعؿ، میشہ، دیمح، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فملس ےن وقنمؽ ےہ افر وہنجں ےن وھبؽ رک ریغ ہلبق یک رطػ امنز ڑپےنھ فاےل ےک ےئل ااعدہ رضفی ایخؽ ںیہن ایک افر ےب کش یبن یلص اہلل ہیلع فآہلہلبق ےک قلعتم وج 

 رہظ یک دف روتعکں ںیم السؾ ریھپ رک ولوگں یک رطػ اانپ ہنم رک ایل اس ےک دعب وج ابیق اھت ا ے وپرا ایک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      392    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ر زی٨ا اهَّلل ب٩  ًبس ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

اهَّللٔ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ إر  ٔی٨َ ز ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ َٕص  ُٔک ب٩ُِ أ٧َ اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ِ َحسَّ اُض  ب ا٨َّٟ ا  ٨َ ا٢َ بَِي َٗ ٤ََز  ًُ ٩ٔ

 ٔ ٧ُِز ِس أ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢َ اهَّللٔ  َرُس ٢َ إٔ٪َّ  ا َ٘ َٓ إٓت  َُض٥ِ  ائ ٔذِ َج ِبٔح إ اٟؼ  ًَلةٔ  ٕئ فٔي َػ َبا ُ٘ ٔ َز أَِ٪ ب ِس أ٣ُٔ َٗ آْ٪ َو ِی٠ََة ُْقِ ا٠َّٟ طٔ  ٠َِی ًَ  ٢َ

ُوَصا َو  ب٠ٔ ِ٘ َت اِس َٓ َبَة  ٌِ َٜ ب١َٔ اِل ِ٘ َت َبةٔ َيِش ٌِ َٜ اِل َي  ٔل ا إ ُرو ا َتَس اِس َٓ  ٔ أ٦ِ اٟظَّ َي  ٔل ُض٥ِ إ وص ٧َِت ُوُج  کَا

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، دبعاہلل  ن دانیر، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک )اکی رمہبت( ولگ اقمؾ ابق ںیم 

ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ آج یک رات حبص یک امنز ڑپھ رےہ ےھت، ہک اکیکی اؿ ےک اپس اکی آےن فاال آای، اس 

اکی آتی انزؽ یک یئگ ےہ، آپ وک مکح دای ایگ ہک ہبعک یک رطػ ہنم رکںیل، ہی نس رک بس ولوگں ےن ہبعک یک رطػ ہنم رک ےئل، اس 

  ے لبق اؿ ےک ہنم اشؾ یک رطػ ےھت۔

 دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل  ن ویفس، امکل، دبعاہلل  ن دانیر،  :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

افر ےب کش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلبق ےک قلعتم وج وقنمؽ ےہ افر وہنجں ےن وھبؽ رک ریغ ہلبق یک رطػ امنز ڑپےنھ فاےل ےک ےئل ااعدہ رضفی ایخؽ ںیہن ایک 



 

 

 رہظ یک دف روتعکں ںیم السؾ ریھپ رک ولوگں یک رطػ اانپ ہنم رک ایل اس ےک دعب وج ابیق اھت ا ے وپرا ایک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      393    حس

ہ، ح٥ٜ، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبساهَّلل :  راوی ، طٌب ز، یحٌی  ٨ًہ ٣شس لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ز(  شٌو ٣  )ب٩ 

 ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ  ٥َٜٔ َح ِٟ ا  ٩ِ ًَ َبَة  ٌِ ُط  ٩ِ ًَ ٌَی  َیِح ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َّي  َػل ا٢َ  َٗ  

 ٔ ٔیَس ف وا أَز اُٟ َ٘ َٓ ٤ِّشا  َز َخ ِض اٟو   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی یِٔن ًَ َسِحَسَت َسَحَس  ٔ َو ط رِٔج٠َِی ىَی  َث َٓ ٤ِّشا  ِیَت َخ َػ٠َّ ُوا  اٟ َٗ  ََ ا ا َذ ٢َ َو٣َ ا َٗ  ٔ ًَلة اٟؼَّ  ي 

ےن دسمد، ییحی ، ہبعش، مکح، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل ) ن وعسمد( ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ڑپںیھ، احصہب ےن رعض ایک ہک امنز ںیم )ھچک( زایدیت رکدی یئگ؟ آپ ےن رفامای فہ ایک؟ ولوگں )اکی رمہبت( رہظ ںیم اپچن رںیتعک

 ےن رعض ایک ہک آپ ےن اپچن رںیتعک ڑپںیھ، دبعاہلل ےتہک ںیہ سپ آپ ےن ریپ ومڑ رک دف دجس  ےئک۔

 ٰیل ہنعدسمد، ییحی ، ہبعش، مکح، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل ) ن وعسمد( ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 ...وھتک اکتا ھ ےک ذرےعی دجسم  ے اصػ رک دےنی اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وھتک اکتا ھ ےک ذرےعی دجسم  ے اصػ رک دےنی اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      394    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٣اٟ ا٧ص ب٩   ، ، ح٤یس اس٤ٌی١ ب٩ جٌَف ہ،  يب  ٗت

 َّ َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ أٟٕک أَ٪َّ  ٩ِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ًَ ٤َُِیٕس  ٩ِ ح ًَ ََفٕ  ٌِ أًی١ُ ب٩ُِ َج ٤َ ِٔس ٨ََا إ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َبُة  تَِي ُٗ ٨ََا  ث َرأَیَحسَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل  ي 

 ُٛ ا٢َ إٔ٪َّ أََحَس َ٘ َٓ  ٔ ظ طُ بَٔیٔس َّٜ َح َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ  ٔ ضٔط ُرئَٔي فٔي َوِج َّی  ٔ َحً ٠َِیط ًَ َٔک  ذَٟ  َّٙ َظ َٓ ٔة  ِٔب٠َ ٘ ِٟ ا ا٣َّة فٔي  ي ٧َُد اظٔ ی٨َُ َُّط  ٧ٔ إ َٓ  ٔ ًَلتٔط َػ ٔي  ا٦َ ف َٗ َٔذا  ٥ِ إ



 

 

٩َّ أََحُس  َٗ ُ ز َِب ًَل ی َٓ ٔة  ِ٘ٔب٠َ ِٟ ا َیَِن  ُط َوب ٨َ َّطُ بَِي َرب َُّط أَِو إٔ٪َّ  َٖ َرب ٔ ث٥َُّ أََخَذ ََطَ ط َس٣َِی َٗ ٔ أَِو َتِحَت  رٔظ ا ٩ِ َيَش ًَ  ٩ِ ٜٔ ٔ َوَل تٔط ِٔب٠َ َٔب١َ ٗ ٗ ٥ِ ُٛ

َذا َٜ ١ُ َص ٌَ ِٔ ٢َ أَِو َي ا َ٘ َٓ ٕف  ٌِ َي َب ل ًَ ُط  ـَ ٌِ زَّ َب ٔ ث٥َُّ َر َٙ ٓٔیط َبَؼ َٓ  ٔ ٔط ائ َز  رٔ

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلبق یک اجبن ںیم ہبیتق، اامسلیع  ن رفعج، دیمح، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ 

ھچک وھتک داھکی، آپ وک انوگار وہا، اہیں کت ہک ہصغ اک ارث آپ ےک رہچ  ںیم اظرہ وہ ا،انچہچن آپ ڑھک  وہ ےئگ افر اس وک اےنپ 

 رپفداگر  ے انماجت رکات ےہ، ای آپ تا ھ  ے اصػ رکدای، رھپ رفامای ہک مت ںیم  ے وکیئ  ب اینپ امنز ںیم ڑھکا وہات ےہ، وت فہ اےنپ

ےن ہی رفامای ہک اس اک رپفداگر اس ےک افر ہلبق ےک درایمؿ ںیم ےہ ذہلا ا ے ہلبق ےک اسےنم ہن وھتانک اچےئہ، رھپ آپ ےن اینپ اچدر اک 

 انکرہ ایل افر اس ںیم وھتک رک ا ے  ل ڈاال افر رفامای ہک ای اس رطح رک ۔

 رفعج، دیمح، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق، الیعمس  ن  :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وھتک اکتا ھ ےک ذرےعی دجسم  ے اصػ رک دےنی اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      395    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ٍ ک، ٧آ ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

ا  ٢َ ُسو َر ٤ََز أَ٪َّ  اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ أْٟک  َا ٣َ بََر٧ ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َی َحسَّ َرأ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ هَّلل

 ُ ُٙ ب َِبُؼ ًَل ی َٓ يي  ٥ِ ُيَؼل ُٛ َاَ٪ أََحُس َٔذا ک ا٢َ إ َ٘ َٓ أض  َّ٨ اٟ لَي  ًَ َب١َ  ِٗ َ ُط ث٥َُّ أ َّٜ َح َٓ ِٔب٠َةٔ  ٘ ِٟ ا رٔ  ا فٔي ٔجَسا ّٗ ا َٔب١َ  َؼ إٔ٪َّ اهَّلَل ٗ َٓ  ٔ ٔط َٔب١َ َوِجض ٗ

َّي َػل ا  َٔذ ٔ إ ٔط ض  َوِج

رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )اکی  دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی

رمہبت( ہلبق یک دویار ںیم ھچک وھتک داھکی، وت آپ ےن ا ے اصػ رک ےک ولوگں یک رطػ ہنم ایک افر رفامای ہک  ب مت ںیم  ے وکیئ 



 

 

 احبسہن اس ےک اسےنم وہات ےہ۔امنز ڑپےھ، وت فہ اےنپ ہنم ےک اسےنم ہن وھتےک، اس ےئل ہک  ب فہ امنز ڑپاتھ ےہ، وت اہلل 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ؿوھتک اکتا ھ ےک ذرےعی دجسم  ے اصػ رک دےنی اک ایب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      396    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ظہ رضی  ئ ًا رضت  ین ح ٨٣ ٤ٟو ا٦ ا  ، ، رعوہ ظا٦ ب٩ رعوہ ک ہ ٟ ٕ ٣ا اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

 ٩ِ ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُس یُو ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللٔ  َحسَّ و٢َ  ُس ٔیَن أَ٪َّ َر ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا َة أ٦ُِّ  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ أَبٔیط

َحَّٜطُ  َٓ ّة  ا٣َ ٧َُد ا أَِو  ّٗ ا اكّا أَِو بَُؼ ِٔب٠َةٔ ٣َُد ٘ ِٟ ا رٔ  ٔي ٔجَسا َرأَی ف  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

 اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن اکی دبعاہلل  ن ویفس امکل اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل

 رمہبت ہلبق یک دویار ںیم ھچک انک اک اعلب ای مغلب ای وھتک داھکی، وت آپ ےن ا ے اصػ رک دای۔

 دبع اہلل  ن ویفس امکل اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ... رٹنی وک رکنکویں ےک ذرہعی دجسم  ے اصػ رک دےنی اک ایبؿ، ا ن سابس ےن اہک ےہ ہک ارگ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

   ےل وت ا ے دوھ ڈاؽ افر ارگ کشخ وہ وت تم دوھرٹنی وک رکنکویں ےک ذرہعی دجسم  ے اصػ رک دےنی اک ایبؿ، ا ن سابس ےن اہک ےہ ہک ارگ وت رت اجنتس رپ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      397    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ٟزح٩٤  ا ًبس ، ح٤یس ب٩  اب٩ طہاب  ، ہی٥ ب٩ سٌس ا ابز  ، اس٤ٌی١ سی ب٩   ٣و

ِزَ  ٧َا إٔب بََر ا٢َ أَِخ َٗ أًی١َ  ِٔس٤َ وَسی ب٩ُِ إ ٨ََا ٣ُ ث یِزََة َحسَّ َُز ٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَا ص ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ ٤َِیسٔ ب٩ِٔ  ٩ِ حُ ًَ إب  َض اب٩ُِ ٔط َا  بََر٧ ٕس أَِخ ٌِ َس اصٔی٥ُ ب٩ُِ 

 َٓ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا  ٔ ار ّة فٔي ٔجَس ا٣َ ٧َُد َی  َرأ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو َاُظ أَ٪َّ َر ث یٕس َحسَّ ٌٔ َس َا  َحَّٜ َوأَب َٓ اّة  ٢َ َحَؼ اَو ٨ََ َٔذا ت ٢َ إ ا َ٘ َٓ ا  َض

َس٣ٔ  َٗ ٔ أَِو َتِحَت  رٔظ ٩ِ َيَشا ًَ  ِٙ ِبُؼ َي ِٟ ٔ َو ٨ٔط ٤َٔي ٩ِ ی ًَ ٔ َوَِل  ضٔط َٔب١َ َوِج ٗ َّ٩٤َ ٨ََدَّ یَت ًَل  َٓ  ٥ِ ُٛ ٥َ أََحُس ٨َدَّ یَت ُیِْسَ ِٟ ا  ٔ  ط

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ومیس  ن اامسلیع، اربامیہ  ن دعس، ا ن اہشب، دیمح  ن دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک 

 ہنع افر اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ  ے ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رمہبت دجسم یک دویارا ںیم

اےنپ ہنم ےک اسےنم ھچک مغلب داھکی وت آپ ےن رکنکایں ےل رک ا ے رزگ دای افر رفامای ہک  ب مت ںیم  ے وکیئ صخش مغلب وھتےک وت ہن 

 وھتےک ہن اینپ داینہ اجبن، ہکلب ابںیئ اجبن ای اےنپ ابںیئ دقؾ ےک ےچین وھتےک۔

 ومیس  ن الیعمس، اربامیہ  ن دعس، ا ن اہشب، دیمح  ن دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...امنز ںیم داںیئ رطػ ہن وھتےک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم داںیئ رطػ ہن وھتےک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      398    حس

٨ًہ :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ٟزح٩٤  ا ًبس ، ح٤یس ب٩  اب٩ طہاب  ، ً٘ی١  ، ٟیث  ، ر ی ٜ  یحٌی ب٩ ب

ٌَی  َیِح ٨ََا  ث ُ َحسَّ َا ص ٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَب ِح زَّ اٟ ِبسٔ  ًَ ٩ِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ یِر َٜ ُ َِزَة َوأَبَا ب٩ُِ ب ی َز

 ٔ ٤َِشح ِٟ ا ائٔٔم  ا٣َّة فٔي َح ٧َُد َی  ٥َ َرأ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٢َ اهَّللٔ َػل َرُسو اُظ أَ٪َّ  بََر یٕس أَِخ ٌٔ ٠َِیطٔ َس ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو اَو٢َ َر ٨ََ ت َٓ ٔس 



 

 

ٔ َو  ٨ٔط ٤ٔي َی  ٩ِ ًَ ٔ َوَِل  ضٔط َٔب١َ َوِج ٗ ٥ِ ٨ََدَّ یَت ًَل  َٓ  ٥ِ ُٛ ٥َ أََحُس ٨َدَّ ا َت َٔذ ا٢َ إ َٗ ا ث٥َُّ  َض تَّ َح َٓ اّة  ٥َ َحَؼ َس٠َّ طٔ َو َس٣ٔ َٗ َت  ٔ أَِو َتِح ٔظ ار ٩ِ َيَش ًَ  ِٙ ِبُؼ َي ِٟ

ی ِْسَ ُی ِٟ  ا

لیقع، ا ن اہشب، دیمح  ن دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ییحی  ن ریکب، ثیل،

 اگل افر اوبدیعس ےن ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ  ے ایبؿ ایک ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسم یک دویار ںیم ھچک مغلب

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رکنکایں ےل رک ا ے رزگ دای افر رفامای ہک  ب مت ںیم  ے وکیئ صخش مغلب وھتےک وت وہا داھکی، وت روسؽ ا

 ہن اےنپ ہنم ےک اسےنم وھتےک افر ہن اینپ داںیئ اجبن، ہکلب اینپ ابںیئ اجبن وھتےک ای اےنپ ریپ ےک ےچین۔

 دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، دیمح  ن :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم داںیئ رطػ ہن وھتےک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      399    حس

، طٌبہ، :  راوی ٨ًہ حٔؽ ب٩ ٤ًز لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ا٧ص  رضت  ، ح زہ  ٗتا

 ٢َ ا َٗ ٕٔک  اٟ ََص ب٩َِ ٣َ ٧َ ُت أ ٌِ ٔ ٤ َس  ٢َ ا َٗ َزةُ  َتا َٗ نٔي  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ُة  َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َز  ٤َُ ُؽ ب٩ُِ ً ِٔ ا َح ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ

 ٔ ِط ی یََس ٥ِ بَیَِن  ُٛ ٩٠ََّ أََحُس ٔٔ َِت ٥َ َِل ی َس٠َّ یَو ِْسَ اٟیُ  ٔ ٔط رِٔج٠ َت  ٔ أَِو َتِح رٔظ ٩ِ َيَشا ًَ  ٩ِ ٜٔ ٔ َوَل ٔط ٤ٔي٨ َی  ٩ِ ًَ  َوَِل 

صفح  ن رمع، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ںیم  ے 

  اجبن ای اےنپ ابںیئ ریپ ےک ےچین وھتےک۔وکیئ اےنپ آےگ افر اےنپ داںیئ اجبن ہن وھتےک، ہکلب اےنپ ابںیئ

 صفح  ن رمع، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 ... ری ےتہک ںیہ ہکدجسم ںیم یسک زیچ اک میسقت رکان افر وخہش اکٹل ےن اک ایبؿ، اامؾ اخب

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم یسک زیچ اک میسقت رکان افر وخہش اکٹل ےن اک ایبؿ، اامؾ اخبری ےتہک ںیہ ہک ونق )افر( دغؼ )اکی زیچ( ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      400    حس

ٟک :  راوی ٣ا ص ب٩  ا٧ رضت  زہ ح ٗتا ہ،  ز٦، طٌب  ٓا

َػ َحسَّ  ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ أٟٕک  ٧َََص ب٩َِ ٣َ ُت أ ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ  ُ َزة ا َت َٗ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث ٢َ َحسَّ ا َٗ آَز٦ُ  ا  ٨ََ ٥َ ث َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ل

َیَِن  ٩َّ ب َٗ ُ ز َِب ًَل ی َٓ َُّط  َرب اظٔي  ی٨َُ ا  ٤ََّ ٧ٔ إ َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ َاَ٪ فٔي  ک َٔذا  ٤ُِؤ٩َ٣ٔ إ ِٟ ا ٔ  إٔ٪َّ  ط َس٣ٔ َٗ َت  ٔ أَِو َتِح ٔظ ار ٩ِ َيَش ًَ  ٩ِ ٜٔ ٨ٔطٔ َوَل ٤َٔي ٩ِ ی ًَ ٔ َوَِل  یِط  یََس

آدؾ، ہبعش، اتقدہ رضحت اسن  ن امکل رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع ےن رفامای ہک ومنم امنز ںیم اےنپ رپفرداگر  ے 

 ، ہکلب اینپ ابںیئ اجبن اےنپ ریپ ےک ےچین )وھتےک( ۔انماجت رکات ےہ اس ےئل ہن فہ اےنپ آےگ وھتےک افر ہن اینپ داینہ اجبن

 آدؾ، ہبعش، اتقدہ رضحت اسن  ن امکل :  رافی

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

  

 ...ابںیئ پامنز یک احتل ںیم ارگ وھتےنک یک رضفرت وہ وت ، ا ے اینپ ابںیئ اجبن ای اےنپ 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےچین وھتانک اچےئہ امنز یک احتل ںیم ارگ وھتےنک یک رضفرت وہ وت ، ا ے اینپ ابںیئ اجبن ای اےنپ ابںیئ ریپ ےک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      401    حس

ٟزح٩٤، ابوسٌیس )خسر :  راوی ، سٔیا ٪، زہزی، ح٤یس ب٩ ًبسا ہًلي ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی   (ی 



 

 

 َ٤ ِح زَّ اٟ ِبسٔ  ًَ ٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ٩ِ ح ًَ ٔی   ز ز صِ اٟ ا  ث٨ََ اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ث٨ََا  ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ا  ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ یٕس أَ٪َّ  ٌٔ َس ٔي  ٩ِ أَب ًَ  ٩ٔ

 ِٟ ا ٔة  ِٔب٠َ ٔي ٗ ّة ف ٧َُدا٣َ ََّصَ  ٥َ أَبِ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٩ِ اهَّللُ  ٜٔ ٔ َوَل ٔط ٨ ٤ٔي َی  ٩ِ ًَ ٔ أَِو  ِط ی یََس َیَِن  ُج١ُ ب زَّ َٚ اٟ ُ ز َِب ي أَِ٪ ی ََ َ ٧ ٕ ث٥َُّ  اة ا بَٔحَؼ َحََّٜض َٓ ٤َِشحٔٔس 

رٔیِّ  اُٟدِس یٕس  ٌٔ َس ٔي  ٩ِ أَب ًَ ا  ٤َِیّس ٍَ حُ ٔ َس٤ زٔیِّ  اٟز صِ  ٩ِ ًَ ی َو ِْسَ ُی ِٟ ا َس٣ٔطٔ  َٗ َت  ٔ أَِو َتِح ٔظ ار ٩ِ َيَش  ٧َِحَوظُ  ًَ

  ن دبعارلنمح، اوبدیعس )ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع(  ے رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  یل،  نایؿ، زرہی، دیمح

دجسم ےک ہلبق )یک اجبن( ںیم ھچک مغلب اگل وہا داھکی، وت اکی رکنکی  ے آپ ےن ا ے رزگ دای، رھپ آپ ےن عنم رکدای ہک وکیئ صخش 

اینپ ابںیئ اجبن ای اےنپ ابںیئ ریپ ےک ےچین وھتےک افر زرہی  ے رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن  اےنپ آےگ ای اینپ داںیئ اجبن ہن وھتےک ہکلب

 دیمح  ے اوہنں ےن اوبدیعس ادری  ے ایس رطح انس۔

 ( یل،  نای ؿ، زرہی، دیمح  ن دبعارلنمح، اوبدیعس )ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...دجسم ںیم وھتےنک ےک یافرہ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم وھتےنک ےک یافرہ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      402    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٣اٟ ص ب٩  ا٧ رضت  ، ح زہ ٗتا ہ،  ز٦، طٌب  آ

ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ أٟٕک  ٧َََص ب٩َِ ٣َ ُت أ ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ  ُ َزة ا َت َٗ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث ٢َ َحسَّ ا َٗ آَز٦ُ  ا  ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  

َُضا ٨ ِٓ َز َُضا  َرت ا َّٔ َٛ َئْة َو ٔلی ٤َِشحٔٔس َخ ِٟ ا ُٚ فٔي  ُزَا ب ِٟ  ا

امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دجسم ںیم آدؾ، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن  ن 

 وھتانک انگہ ےہ افر اس اک یافرہ ہی ےہ ہک اس وک دنف رک د ۔



 

 

 آدؾ، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...دجسم ںیم مغلب ےک دنف رک دےنی اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم مغلب ےک دنف رک دےنی اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      403    حس

٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، ابوہزی :  راوی ٟززاٚ،  ٨ًہاسحٙ ب٩ نَّص، ًبسا لٰي  تٌا اهَّلل  رضی   زہ 

 ٩ِ ًَ َِزَة  ی َُز ٍَ أَبَا ص ٔ َس٤  ٕ ا٦ ٩ِ َص٤َّ ًَ  ٕ ز ٤َ ٌِ ٩ِ ٣َ ًَ  ٔٚ ا زَّ زَّ اٟ ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ َِّص ُٚ ب٩ُِ َن ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث ٥َ  َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ

 َ ِٙ أ ِبُؼ َی ًَل  َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔلَي  ٥ِ إ ُٛ ا٦َ أََحُس َٗ َٔذا  ا٢َ إ کّا َٗ ٠َ٣َ ٔ ٔط ٨ ٩ِ ی٤َٔي ًَ إٔ٪َّ  َٓ  ٔ ٨ٔط ٤َٔي ٩ِ ی ًَ ُظ َوَِل  ا٦َ فٔي ٣َُؼًلَّ َ ٣َا َز اهَّلل ٔي  اظ ٨َُ ی ٤ََّا  إ٧ٔ َٓ ا٣َطُ  ٣َ

٨َُٔضا َیِسٓ َٓ  ٔ ط َس٣ٔ َٗ َت  ٔ أَِو َتِح ٔظ ار ٩ِ َيَش ًَ  ِٙ ِبُؼ َي ِٟ  َو

ہیلع فآہل فملس  ے لقن رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ااحسؼ  ن رصن، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل 

ہک  ب مت ںیم  ے وکیئ امنز ےک ےئل ڑھکا وہ وت فہ اےنپ آےگ ہن وھتےک ویکہکن فہ  ب کت اےنپ یلصم ںیم ےہ اہلل  ے انماجت رک رتا 

ای اےنپ ریپ ےک ےچین وھتک ےل رھپ ےہ افر ہن اینپ داںیئ اجبن، اس ےئل ہک اس یک داںیئ اجبن اکی رفہتش ےہ، ہکلب اینپ ابںیئ اجبن 

 ا ے دنف رک د ۔

 اقحس  ن رصن، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... ےل انیل اچےیہ ب وھتےنک رپ وبجمر وہ اجےئ وت اس وک اےنپ ڑپک  ںیم



 

 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ب وھتےنک رپ وبجمر وہ اجےئ وت اس وک اےنپ ڑپک  ںیم ےل انیل اچےیہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      404    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٣اٟ ص ب٩  ا٧  ، ر، ح٤یس ی ہ ، ز اس٤ٌی١ ٟک ب٩   ٣ا

 ِ ُٔک ب اٟ ا ٣َ ٨ََ ث ُ َحسَّ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ٕٔک أَ٪َّ  اٟ ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ ٤َُِیْس  ا ح ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ یِْر  ٨ََا ُزَص ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١َ  ٤َ ٥َ ٩ُ إِٔس َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ

 ٔ ُط َٟٔذٟ ُت اصَٔي َْکَ َي  ُرئٔ ْة أَِو  اصَٔی ُط َْکَ َٔي ٨ِ٣ٔ ُرئ ٔ َو ظ ا بَٔیٔس َض َحَّٜ َٓ ٔة  ِٔب٠َ ٘ ِٟ ا ّة فٔي  ا٣َ ٧َُد َی  ا٦َ َرأ َٗ ا  َٔذ ٥ِ إ ُٛ ٢َ إٔ٪َّ أََحَس ا َٗ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ُُط  ت ٔطسَّ َک َو

 ٩ِ ٜٔ ٔ َوَل ٔط ت ِٔب٠َ ٔي ٗ ٩َّ ف َٗ ُ ز یَِب ًَل  َٓ  ٔ تٔط ِٔب٠َ َیَِن ٗ ُط َوب ٨َ َرب طُ بَِي َّطُ أَِو  َرب ٔي  اظ ٨َُ ا ی ٤ََّ ٧ٔ إ َٓ  ٔ ٔط ًَلت ٔي َػ ٔ ث٥َُّ أََخَذ  ف ط َس٣ٔ َٗ َت  ٔ أَِو َتِح ٔظ ار ٩ِ َيَش ًَ

بَ  َٓ  ٔ ائٔط رَٔز  َٖ ََٜذاََطَ ١ُ َص ٌَ ِٔ ا٢َ أَِو َي َٗ ٕف  ٌِ لَي َب ًَ طُ  ـَ ٌِ ٔ َوَرزَّ َب ط َٚ ٓٔی َ  ز

 امکل  ن اامسلیع، زریہ، دیمح، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلبق یک اجبن ںیم

انوگاری ولعمؾ وہیئ )ای ہی ہک اس ےک ببس  ے آپ رپ اس یک  ھچک مغلب داھکی اس وک آپ ےن اےنپ تا ھ  ے اصػ رکدای افر آپ یک

یتخس ولعمؾ وہیئ( افر آپ ےن رفامای ہک  ب مت ںیم  ے وکیئ صخش اینپ امنز ںیم ڑھکا وہات ےہ، وت فہ اےنپ رپفداگر اس ےک افر ہلبق ےک 

 ای اےنپ ریپ ےک ےچین، رھپ آپ ےن اینپ اچدر اک انکرہ درایمؿ ںیم وہات ےہ، ذہلا فہ اےنپ ہلبق )یک اجبن( ہن وھتےک، ہکلب اینپ ابںیئ اجبن

 ایل افر اس ںیم وھتاک افر اس وک  ل دای افر رفامای ہک ای اس رطح رک ۔

 امکل  ن الیعمس، زریہ، دیمح، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رکان ہک فہ اینپ امنز وک لمکم رکںی افر ہلبق اک ذرک

 

حی ب
ص

 

ن

 ...اامؾ اک ولوگں وک 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رکان ہک فہ اینپ امنز وک لمکم رکںی افر ہلبق اک ذرک

 

ی ب
ح
ص

 

ن

 اامؾ اک ولوگں وک 



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      405    حس

٨ًہ :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو رضت  ، ح ارعد  ، ز ٟز٧ا ا ابو ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

َِزةَ  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔد  اِْلرَِعَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٧َِّاز اٟز َبٔي  ٩ِ أ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُوُس ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ًَ ٨ََا  ث ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  أَ٪َّ َر

َس٠َّ  ٥ِ ٣ٔ َو ُٛ ََرا َْل يي  ٔن ٥ُُِٜ إ وً ُٛ ُر ٥ُِٜ َوَِل  وًُ َيَّ ُخُظ ل ًَ َي  َیِدف ٔ ٣َا  اهَّلل َو َٓ ٨َُا  ِٔب٠ًَٔی َصا ص َزِوَ٪ ٗ ٢َ ص١َِ َت ا َٗ زٔی٥َ  ِض ٔئ َه َرا  ٩ِ َو

 ہیلع فآہل دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

، ہکلب فملس ےن رفامای ہک مت ےریا ہنم اس رطػ ےتھجمس وہ، احالہکن اہلل یک  مس! ھجم رپ ہن اہمترا وشخع افر اہمترا روکع ھچک یھب وپدیشہ ںیہن

 ںیم انیقی ںیہمت اینپ ھٹیپ ےک ےھچیپ  ے داتھکی وہں۔

 ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل  ن ویفس، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہری :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رکان ہک فہ اینپ امنز وک لمکم رکںی افر ہلبق اک ذرک

 

ی ب
ح
ص

 

ن

 اامؾ اک ولوگں وک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      406    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ک  ٟ ٣ا ص ب٩  ا٧ رضت  ، ح ًلي ہًل٢ ب٩   ، ح ب٩ س٠امی٪ ، ٠ٓی ح ٟ  یحٌی ب٩ ػا

ٕٔک  اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ لٓٔيٕ  ًَ ٢ٔ ب٩ِٔ  ًَٔل ٩ِ ص ًَ  ٪َ ُح ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٠َِی ُٓ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕٔح  اٟ َػ َیِحٌَی ب٩ُِ  ا  ٨ََ ث ٔيی  َػ  َحسَّ ا٨َّٟ ا  َّي ب٨َٔ َػل  ٢َ ا َّي َٗ ل

٥ِ ٩ِ٣ٔ َو  ُٛ ََرا َْل يي  ٔن َٔ إ و ُٛ
ز  اٟ ٔ َوفٔي  ًَلة اٟؼَّ ٔي  ا٢َ ف َ٘ َٓ بََر  ٨ِٔ٤ ِٟ ا َٔي  َرق ًَلّة ث٥َُّ  ٥َ َػ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ٥ِ اهَّللُ  ُٛ ََرا ا أ ٤َ َٛ ٔي  ائ  َر

ح  ن امیلسؿ، الہؽ  ن  یل، رضحت اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن

فلی 

یلص اہلل ہیلع فآہل  ییحی  ن اصحل، 

فملس ےن امنز ڑپیھ اس ےک دعب ربنم رپ ڑچھ ےئگ افر امنز ےک روکع )یک لیمکت( ےک ابر  ںیم رفامای ہک ںیم انیقی ںیہمت ےھچیپ  ے یھب 



 

 

 ااسی یہ داتھکی وہں،  اسی ںیہمت آےگ  ے داتھکی وہں۔

ح  ن امیلسؿ، الہؽ  ن  یل، رضحت اسن  ن  :  رافی

فلی 

 امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی  ن اصحل، 

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

  

 ...ایک ینب الفں یک دجسم )انہک اجزئ ےہ( ای ںیہن ؟

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ایک ینب الفں یک دجسم )انہک اجزئ ےہ( ای ںیہن ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      407    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ٍ ک، ٧آ ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

٢َ ا ُسو ٤ََز أَ٪َّ َر ٔ ب٩ِٔ ًُ اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ُ َحسَّ اهَّلل َّي  َػل ٥َ هَّللٔ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ

 َّٟ ا َدِی١ٔ  ِٟ ا َیَِن  َٙ ب َ اب َٔ َوَس ا َوَز ِٟ ا ُة  ٨َٔیَّ ا ث أئ َوأ٣ََُسَص َی ِٔ َح ِٟ ا َٔزِت ٩ِ٣ٔ  ٤ ًٔی أُِؿ َّٟ ا َدِی١ٔ  ِٟ ا َیَِن  َٙ ب َ اب َي َس ٔل ةٔ إ ٨ٔیَّ ِ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ ٤َز ـِ ُت  ٥ِ َٟ ًٔی 

 َ٤ َاَ٪ ٓٔی ک ٤ََز  اهَّللٔ ب٩َِ ًُ ِبَس  ًَ ٕٙ َوأَ٪َّ  ِ ی ًَ َىٔی ُز َٔضا٣َِشحٔٔس ب َٙ ب َ  ٩ِ َساب

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک )اکی رمہبت( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ی ا ء  ے وھگڑ دفڑ رکایئ افر اس یک ااہتن ہینث اولداع رقمر 
یک، فملس ےن اؿ وھگڑفں ےک درایمؿ ںیم وج دساھےئ ےئگ ےھت، )اقمؾ( حف

افر وج وھگڑ  دس اھےئ وہےئ ہن ےھت، اؿ ےک درایمؿ ںیم ہینث افر یبن زرقی یک دجسم کت وھگڑ دفڑ رکایئ، افر دبعاہلل  ن رمع یھب اؿ 

 ولوگں ںیم ےھت، وہنجں ےن ہی وھگڑ دفڑ یک یھت۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ...ںیم دی اجےئ افر سج صخش ےن ا ے وبقؽ رکایل سج وک اھکےن یک دوعت دجسم

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 سج وک اھکےن یک دوعت دجسم ںیم دی اجےئ افر سج صخش ےن ا ے وبقؽ رکایل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      408    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧ رضت  ، ح اهَّلل  ًبس اسحٙ ب٩  ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

َنَ  ٍَ أ ٔ ٤ َس َة  ٔي ك٠ََِح ٔ ب٩ِٔ أَب اهَّلل ِبٔس  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ا ِٔسَح ٩ِ إ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ َٕ أَِخ ُوُس ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ َوجَ َحسَّ ا َٗ َّي ّشا  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ِسُت 

 ٔ ٟ ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ َن ُت  ٠ِ ُٗ َة  ُو ك٠ََِح َک أَب َس٠َ آِر ٔي  ٢َ ل ا َ٘ َٓ ُت  ٤ِ ُ٘ َٓ ْض  َا ُط ٧ ٌَ ٤َِشحٔٔس ٣َ ِٟ ا ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٩ِ٤َٔ اهَّللُ  ٟ ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ُت َن ٠ِ ُٗ  ٕ ا٦ ٌَ َل

ض٥ِٔ  ی َیِسٔ َیَِن أ ُت ب ِ٘ ٧َِل٠َ ا َٙ َو َِل٠َ ٧ ا َٓ وا  و٣ُ ُٗ ُط  ٌَ ٣َ 

ویفس، امکل، ااحسؼ  ن دبعاہلل ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل  دبعاہلل  ن

 فملس وک دجسم ںیم اپای آپ ےک رمہاہ ھچک ولگ افر یھب ےھت، ںیم ڑھکا وہ ایگ، آپ ےن ھجم  ے رفامای ہک مت وک اوبہحلط ےن اجیھب ےہ؟ ںیم

ای، ایک اھکےن ےئلیک؟ ںیم ےن رعض ایک تاں، رھپ آپ ےن اےنپ اپس فاولں  ے رفامای ہک اوھٹ افر آپ  ےل افر ےن اہک تاں آپ ےن رفام

 ںیم آپ ےک آےگ لچ دای۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اقحس  ن دبعاہلل ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...دجسم ںیم دقمامت اک ہلصیف افر رمدفں افر وعروتں ےک درایمؿ اعلؿ رکاےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم دقمامت اک ہلصیف افر رمدفں افر وعروتں ےک درایمؿ اعلؿ رکاےن اک ایبؿ



 

 

     409    ثحسی                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ، سہ١ ب٩ سٌس  اب٩ طہاب  ، خ ، اب٩ جزی اٚ ٟزز ا ًبس  ،  یحٌی 

اب٩ُِ  ٔي  ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ِٕخ  ی َز اب٩ُِ ُج َا  ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٔٚ ا زَّزَّ اٟ ِبُس  ًَ َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ وَسی  ٌَی ب٩ُِ ٣ُ یَِح ا  ٨ََ ث ٕس أَ٪َّ َحسَّ ٌِ َس ِض١ٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ إب  ٔطَض

٤َِشحٔٔس َو َرجُ  ِٟ ا ٨َا فٔي  ًَ ًَل َت َٓ ُت٠ُطُ  ِ٘ ًّل أََي َرُج ٔطٔ  َزأَت ا٣ِ  ٍَ ًّل َوَجَس ٣َ َرُج َِت  َی ََرأ اهَّللٔ أ  ٢َ ُسو َا َر ا٢َ ی َٗ اصْٔس ًّل  َط َا   أ٧َ

ییحی ، دبعارلزاؼ، ا ن رججی، ا ن اہشب، لہس  ن دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اتبےیئ ارگ وکیئ صخش اینپ ویبی ےک اس ھ یسک )ریغ( رمد وک اپےئ، ایک )ا ے اجزئ ےہ( ہک فہ اس وک لتق رک اہلل

 د ؟ رھپ اؿ دفونں )زفنیج ےک درایمؿ( دجسم ںیم المہنع ایک ایگ، ںیم )اس فتق( وموجد اھت۔

   ن دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی ، دبعارلزاؼ، ا ن رججی، ا ن اہشب، لہس :  رافی

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

  

 ...یسک ےک رھگ ںیم دالخ وہ، وت اہجں اچےہ، امنز ڑپھ ےل، ای اہجں اس  ے اہک اجےئ، زایدہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اچےہ، امنز ڑپھ ےل، ای اہجں اس  ے اہک اجےئ، زایدہ اھچؿ نیب ہن رک یسک ےک رھگ ںیم دالخ وہ، وت اہجں 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      410    حس

ہ :  راوی لٰي ٨ً تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٟ ٣ا تبا٪ ب٩  ً  ، ٍ ٟزبی ز ب٩ ا ٣ح٤و  ، اب٩ طہاب  ، ہی٥ ب٩ سٌس ابزا  ، ش٤٠ہ ٣ اهَّلل ب٩   ًبس 

 ٔ اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ِ  َحسَّ اَ٪ ب ٩ِ ًٔتَِب ًَ  ٍٔ بٔی زَّ اٟ ٔ ب٩ِٔ  ٤ُوز ٩ِ ٣َِح ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ٕس  ٌِ اصٔی٥ُ ب٩ُِ َس َِز ٨ََا إٔب ث ا٢َ َحسَّ َٗ َة  أٟٕک ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ٩ٔ ٣َ

َک ٣ٔ  َٟ يَي  َُػل ب  أَِ٪ أ ٢َ أَی٩َِ تُٔح ا َ٘ َٓ  ٔ ٔط زٟٔ ٔي ٨ِ٣َ ُظ ف ٥َ أََتا َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َّرَ أَ٪َّ  ب َٜ َٓ َإ٪  ک َي ٣َ ٔل ُط إ َٟ ُت  ََْشِ أ َٓ  ٢َ ا َٗ َٔک  ت ٩ِ بَِي

یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر َّي  َؼل َٓ ُط  َٔ ا َخ٠ِ ٨َ ِٔ َٔ َػ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨  اٟ



 

 

ہک یبن یلص اہلل دبعاہلل  ن ہملسم، اربامیہ  ن دعس، ا ن اہشب، ومحمد  ن ارلعیب،  نابؿ  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ 

ہیلع فآہل فملس اس ےک اکمؿ ںیم آےئ افر رفامای ہک مت اےنپ رھگ ںیم سک ہگج اچےتہ وہ ہک ںیم اہمتر  ےئل امنز ڑپھ دفں؟ ےتہک ںیہ 

 ہک ںیم ےن اکی اقمؾ یک رطػ ااشرہ رک دای یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریبکت یہک افر مہ ےن آپ ےک ےھچیپ فص ابدنیھ، رھپ آپ

 ےن دف رںیتعک ڑپںیھ۔

 دبع اہلل  ن ہملسم، اربامیہ  ن دعس، ا ن اہشب، ومحمد  ن ارلعیب،  نابؿ  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اعزب ےن اےنپ رھگ یک دجسم ںیم امجتع  ے رھگفں ںیم دجسمںی انبےن اک ایبؿ افر رباء  ن

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رھگفں ںیم دجسمںی انبےن اک ایبؿ افر رباء  ن اعزب ےن اےنپ رھگ یک دجسم ںیم امجتع  ے امنز ڑپیھ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      411    حس

، ً٘ی١ اب٩ طہاب :  راوی ٟیث ر،  ًٔی ہسٌیس ب٩  ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ی  ر ؼا ان  ٍ ربی ز ب٩  ٣ح٤و  ، 

ٔي ٣َ  ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ْ  َ٘ َىٔی ًُ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ُث  ِی ا٠َّٟ َا  ٨َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ یِر َٔ یُس ب٩ُِ ًُ ٌٔ ا َس ٨ََ ث ٍٔ َحسَّ بٔی زَّ اٟ زُ ب٩ُِ  ٤ُو ِح

ا َِػَح َُو ٩ِ٣ٔ أ ٕٔک َوص اٟ اَ٪ ب٩َِ ٣َ َِب ی  أَ٪َّ ًٔت رٔ ا َِنَؼ ِْل َّطُ ا ٧َ رٔ أ ا َِنَؼ ِْل ا ا ٩ِ٣ٔ  ّر ضَٔس بَِس ٩ِ َط َّ٤ ٥َ ٣ٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ و ُس ٔب َر

يي  َُػل ٧ََا أ ی َوأ ََّصٔ ُت َب ََِکِ ِس أ٧َ َٗ ُسو٢َ اهَّللٔ  یَا َر ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢َ اهَّللٔ  َرُس َي  َ أَت اِْل ٧َِت  کَا إٔذَا  َٓ مٔي  ِو َ٘ ٔ ا٢َ ٟ اُر َس َل ٣ِ

 ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو ا َر َی ِٔزُت  ٔض٥ِٔ َوَوز يَي ب َُػل أ َٓ آتَٔي ٣َِشحَٔسص٥ُِ  ٍِ أَِ٪  ٔل َِسَت ٥ِ أ َٟ ٨َُض٥ِ  ىٔی َوبَِي ی بَِی ٔذ َّٟ ا ٔی  ز َوا ِٟ يَي فٔي ا ُتَؼل َٓ ىٔی  ََّک َتأِتٔی  أ٧َ

َّي اهَّللُ َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس طُ  َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٢َ ا َٗ ًّي  ُظ ٣َُؼل دَٔذ أَتَّ َٓ ًٔی  اهَّللٔ بَِی و٢ُ  َرُس َسا  َِ َٓ اُ٪  ٢َ ًٔتَِب ا َٗ  ُ اهَّلل اَئ  َط ١ُ إِٔ٪  ٌَ ِٓ َ َسأ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  

 َ٠ ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َِذَ٪  َتأ ِس ا َٓ ُر  ا َض َّ٨ اٟ  ٍَ َٔ َت ِر ا ٔیَن  ٕ ح ََِک ُو ب ٥َ َوأَب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٥ِ٠َ َػل َٓ طُ  َٟ ُِت  َذ٧ٔ أ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط َیِح٠ِٔص  ِی

 ِٟ ا ٕة ٩ِ٣ٔ  َاحَٔی ٔلَي ٧ ُط إ َٟ ُت  ََْشِ أ َٓ ا٢َ  َٗ َٔک  يَي ٩ِ٣ٔ بَِيت َُػل َی٩َِ تُٔحب  أَِ٪ أ ا٢َ أ َٗ بَِیَت ث٥َُّ  ِٟ ا َزَخ١َ  َّی  ً َّي َح َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس ا٦َ  َ٘ َٓ بَِیٔت 

 ُ یِٔن ث َت ٌَ ِٛ َر َّي  َؼل َٓ ا  ٨َ َّٔ َؼ َٓ ا  ٨َ٤ِ ُ٘ َٓ ََّر  ب َٜ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٔت اهَّللُ  بَِی ِٟ ا آَب فٔي  َٓ ا٢َ  َٗ طُ  َٟ اصَا  ٨َ ٌِ ٨َ ٕ َػ َزة ٔی ز َي َخ ل ًَ اُظ  َبِش٨َ ا٢َ َوَح َٗ  ٥َ َس٠َّ  َّ٥



 

 

اب٩ُِ   ٔ َخِیٔظ٩ٔ أَو أُٟک ب٩ُِ اٟس  َی٩َِ ٣َ ُض٥ِ أ ٨ِ ائ١ْٔ ٣ٔ َٗ  ٢َ ا َ٘ َٓ ا  و ٌُ َت٤َ اِج َٓ  ٕ َسز ًَ ذَُوو  رٔ  ا اٟسَّ ا٢ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  ا٢َ  رَٔج َ٘ َٓ ِخُظ٩ٔ  اٟس 

َذَٟٔک  ُض٥ِ  ـُ ٌِ َٔک أََِل تَ َب ذَٟ  ١ِ ُ٘ َت ٥َ َِل  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو ا٢َ  َ٘ َٓ طُ  َٟ و َرُس َ َو اهَّلل ب   یُحٔ ْٙ َِل  ٔ آ ٨َ َط إِٔلَّ ٣ُ َٟ ٔ ا٢َ َِل إ َٗ ِس  َٗ َزاُظ 

ی ََز ٧ َّا  ٧ٔ إ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠َ ًِ َ ُُط أ وٟ ُس اهَّللُ َوَر  ٢َ ا َٗ  ٔ اهَّلل َٔک َوِجَط  ٔیُس بَٔذٟ ُز ی َّي  اهَّللُ  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو ٢َ َر ا َٗ ٔیَن  ٘ٔ آ ٨َ٤ُ ِٟ ا َي  ٔل َتطُ إ َنٔؼیَح َضطُ َو َوِج

َٔک  َِتغٔي بَٔذٟ یَب  ُ اهَّلل َط إِٔلَّ  َٟ ٔ ٢َ َِل إ ا َٗ رٔ ٩ِ٣َ  ا َّ٨ اٟ لَي  ًَ  ٦َ ِس َِحَّ َٗ  َ اهَّلل إٔ٪َّ  َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ ُت اهَّللُ  ِٟ َ َسأ ٔطَضإب ث٥َُّ  اب٩ُِ  ا٢َ  َٗ  ٔ اهَّلل  َوِجَط 

حُ  ِٟ ٔ ا ب زَّ اٟ ٔ ب٩ِٔ  ز ٤ُو ٔث ٣َِح ٩ِ َحٔسی ًَ ٔض٥ِٔ  ات َ ََ ا٥ٕٟٔ َوصَُو ٩ِ٣ٔ  َىٔی َس َُو أََحُس ب یَّ َوص رٔ َِنَؼا ِْل ا ٕس  َّ٤ یَِن ب٩َِ ٣َُح ُط َؼ َٗ َؼسَّ َٓ ٔیِّ  ار َِنَؼ اِْل  ٍٔ ی

َٔک   بَٔذٟ

 ر ، ثیل، لیقع ا ن اہشب، ومحمد  ن رعیب ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ
عفب

ہک  نابؿ  ن امکل وج دبر ںیم  دیعس  ن 

رشکی وہےن فاےل ااصنری احصیب ےھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ؿ وج ےری  افر اؿ فملس ںیم اینپ انیبیئ وک رخاب اپات وہں افر ںیم اینپ وقؾ وک امنز ڑپاھات وہں، سج فتق ابرش وہیت ےہ، وت فہ دیما

ےک درایمؿ ںیم ےہ، ےنہب اتگل ےہ، اس فہج  ے ںیم اؿ یک دجسم ںیم اج ںیہن اتکس، اتہک ںیم اںیہن ڑپاھفں وت ای روسؽ اہلل ںیم اچاتہ 

وہں ہک آپ ےری  اپس رشتفی الںیئ افر ےری  رھگ ںیم امنز ڑپںیھ اتہک ںیم ایس اقمؾ وک یلصم انبولں  نابؿ ےتہک ںیہ ہک اؿ  ے 

روسؽ اہلل ےن رفامای ااشنء اہلل رقنعبی )ااسی یہ( وہاگ  نابؿ ےتہک ںیہ ہک )دفےر  دؿ(  ب دؿ ڑچھ ایگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

وہےئ ےھٹیب یھب ںیہن افر  فملس ےن )ادنر آےن یک( ااجزت بلط رفامیئ ںیم ےن آپ وک ااجزت دی سج فتق آپ رھگ ںیم دالخ

 ے سک اقمؾ ںیم اچےتہ وہ ہک ںیم امنز ڑپوھں؟  نابؿ ےتہک ںیہ ںیم ےن رھگ ےک اکی اقمؾ یک رطػ ااشرہ  رفامای ہک مت اےنپ رھگ ںیم

ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس )فتاں( ڑھک  وہ ےئگ افر ریبکت یہک افر مہ ےنآپ ےک ےھچیپ فص ابدنیھ آپ ےن دف رتعک امنز 

 ےن آپ وک زخریہ )اکی  مس اک اھکان( اھکےن ےک ےیل رفک ایل وج آپ ےک ےیل مہ ڑپیھ اس ےک دعب السؾ ریھپ دای  نابؿ ےتہک ںیہ مہ

ےن ایتر ایک اھت۔ نابؿ ےتہک ںیہ ہک ےلحم فاولں ںیم  ے ھچک ولگ رھگ ںیم عمج وہ ےئگ افر اؿ ںیم  ے اکی ک ےن فاےل ےن اہک ہک امکل 

 )اہکں ےہ( ؟ وت اؿ ںیم

 

 
 

 اہکں ےہ؟ ای )ہی اہک ہک( اؿ دخ

 

 

 

 س
ی

 

چ

 ے یسک ےن اہک ہک فہ انمقف ےہ اہلل افر اس ےک روسؽ وک   ن 

دفتس ںیہن راتھک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ہی ہن وہک ایک مت ےن ا ے ںیہن داھکی ہک اس ےن اہلل یک وخونشدی احلص 

ملع ےہ اس ےن اہک ہک مہ ےن اس یک وتہج افر  رکےن ےک ےیل ﴿ال اہل اال اہلل﴾ اہک ےہ فہ صخش وبال ہک اہلل افر اس ےک روسؽ وک زایدہ

اس ریخوخایہ انموقفں ےک قح ںیم دیھکی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل زبرگ فربرت ےن اس صخش رپ آگ وک 

 ںیہ ہک رھپ ںیم رحاؾ رکدای ےہ وج﴿ال اہل اال اہلل﴾ ہہک د  افر اس  ے اہلل یک راضدنمی ا ے وصقمد وہ۔ ا ن اہشب )زرہی( ےتہک

ےن نیصح  ن دمحم ااصنری وج ینب اسمل ںیم  ے اکی صخش ہکلب اؿ ےک ےردارفں ںیم  ے ںیہ، ومحمد ن رعیب یک دحثی ےک قلعتم 



 

 

 وپاھچ اوہنں ےن اس دحثی یک دصتقی یک

 ر ، ثیل، لیقع ا ن اہشب، ومحمد  ن رعیب ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
عفب

 دیعس  ن 

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

  

 ...دجسم ےک ادنر دالخ وہےن افر دفےر  اکومں ںیم داںیئ رطػ  ے ادتباء رک ےن اک ایبؿ افر

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ے وت اانپ دجسم ےک ادنر دالخ وہےن افر دفےر  اکومں ںیم داںیئ رطػ  ے ادتباء رک ےن اک

 

کلی

 

ن
 ایبؿ افر ا ن رمع ) ب دجسم ںیم اجےت وت( اانپ داایئں ریپ ےلہپ رےتھک افر  ب 

 ابایں ریپ ےلہپ اکنےتل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      412    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ظہ  ئ ًا رضت  ، ح ٣ْسوٚ  ، اطٌث ب٩ س٠ی٥  ، ہ ، طٌب ِحب  س٠امی٪ ب٩ 

ًَ حَ   ٩ِ ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ُس٠َِی٥ٕ  ٔث ب٩ِٔ  ٌَ ِْلَِط ا  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث ٔيی  سَّ َّ٨ اٟ َاَ٪  ک ِت  َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ

 ُ ٔ فٔي ك ط ک٠ُِّ  ٔ ٔط َطأ٧ِ ٔي  ََ ف ا َتَل اِس ا  ٩َ ٣َ  ٤ ََّی اٟت ب   یُٔح  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل ٠ٔط  ٌ ٔ َوَت٨َ ٠ٔط َزج  ٔ َوَت رٔظ و  ُض

امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، اثعش  ن میلس، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 یھگنک رکےن ںیم اہجں کت رک ےتکس ےھت، اےنپ اکومں ںیم داںیئ اجبن  ے ادتبا رکےن وک دنسپ رکےت ےھت، اینپ اہطرت ںیم افر اینپ

 افر اینپ وجایتں ےننہپ ںیم۔

 امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، اثعش  ن میلس، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...، افر اؿ یک ہگج دجسم انبان اجزئ ےہ، اس ؽایک اجتیلہ ےک رشموکں یک ربقںی وھکد ڈاانل



 

 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ہلل وہید رپ تنعل رک  ہک اوہنں ےن اےنپ ایک اجتیلہ ےک رشموکں یک ربقںی وھکد ڈاانل، افر اؿ یک ہگج دجسم انبان اجزئ ےہ، اس ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ا

س امنز ڑپےتھ ایل افر ) ایک( ربقفں ںیم امنز رکمفہ ےہ افر رمع  ن اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اکی ربق ےک اپاایبنء یک ربقفں وک دجسم انب 

 داھکی، وت رفامای ہک ربق، ربق افر اںیہن امنز ولاٹےن اک مکح ںیہن دای

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      413    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ، رعوہ ظا٦ ہ  ، ، یحٌی  ثىی ٣  ٣ح٤س ب٩ 

 ُ٤ ِٟ ا َة أ٦ُِّ  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٔي  ٔي أَب بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ َیِحٌَی  ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َّی  ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث َة َوأ٦َُّ َحسَّ َب ٔیَن أَ٪َّ أ٦َُّ َحبٔي ٨ ِؤ٣ٔ

 َ٤ ٥َ َس٠َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َتا ٨٠َّٟٔ َْکَ َذ َٓ  ُ ٔیز او َتَؼ َضا  َبَظةٔ ٓٔی َح ِٟ ٔا َضا ب َی٨َِ َرأ ّة  ٨ٔیَش َٛ َتا  َْکَ َذ َاَ٪ َة  ک َٔذا  َٔک إ ئ َٟ ا٢َ إٔ٪َّ أُو َ٘ َٓ

َک  ٔ ت٠ِٔ ط ا ٓٔی ُرو َػوَّ ٔ ٣َِشحّٔسا َو بِرٔظ َٗ لَي  ًَ ِوا  ٨ََ ٤َاَت ب َٓ ُٔح  اٟ اٟؼَّ ُج١ُ  زَّ اٟ ض٥ِٔ  َِو٦َ  ٓٔی اهَّللٔ ی ٙٔ ٨ًَِٔس  َد٠ِ ِٟ ا اُر  ْٔشَ َٔک  ئ َٟ أُو َٓ َوَر  اٟؼ 

ا٣َةٔ  َ٘ٔی ِٟ  ا

 دمحم  ن ینثم، ییحی ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک اؾ ہبیبح افر اؾ ہملس ےن اکی رگاج، شبح داھکی

آہل فملس  ے اس اک ذرک ایک آپ ےن رفامای ہک اؿ ولوگں ںیم  ب وکیئ کین اھت، اںیمس وصتریںی ںیھت، اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع ف

 رمد وہات افر فہ رم اجات وت اس یک ربق رپ دجسم انب ےتیل افر اس ںیم ہی وصتریںی انب دےتی، ہی ولگ اہلل ےک زندکی ایقتم ےک دؿ دبرتنی

 قلخ وہں ےگ۔

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع دمحم  ن ینثم، ییحی ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

اہلل وہید رپ تنعل رک  ہک اوہنں ےن اےنپ ایک اجتیلہ ےک رشموکں یک ربقںی وھکد ڈاانل، افر اؿ یک ہگج دجسم انبان اجزئ ےہ، اس ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 اعتٰیل ہنع وک اکی ربق ےک اپس امنز ڑپےتھ اایبنء یک ربقفں وک دجسم انب ایل افر ) ایک( ربقفں ںیم امنز رکمفہ ےہ افر رمع  ن اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اسن  ن امکل ریض اہلل



 

 

 اک مکح ںیہن دای داھکی، وت رفامای ہک ربق، ربق افر اںیہن امنز ولاٹےن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      414    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٟک  ٣ا ص ب٩  ا٧ تیا ح،  اٟ ابو  ، رث ا ٟو ا ًبس  ، ز شس ٣ 

 ٢َ ا َٗ ٕٔک  اٟ ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ احٔ  َّیَّ اٟت ٔي  ٩ِ أَب ًَ رٔٔث  َوا ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث ٥َ  َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٔس٦َ  َٗ

 ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ا٦َ  َٗ َ أ َٓ  ٕٖ ِو ًَ زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ ٨َُو  ُض٥ِ ب َٟ  ٢ُ ا َ٘ ٔة فٔي وَٓيٕ يُ ٤َٔسی٨َ ِٟ ا َي  ل ًِ َ ز٢ََ أ ٨َ َٓ َة  ی٨َ ٤َٔس ِٟ َة ا رِشَ ًَ  ٍَ َ ض٥ِٔ أَِرب ٥َ ٓٔی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  

 َ ٔل َس١َ إ َِر ّة ث٥َُّ أ ِی٠َ َٟ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ ٔلَي  ُ إ ز ٧َُِو يي أ َن أ َٛ  ٖٔ و ُی اٟش  سٔی  ِّ٠ َ٘ َت ا ٣ُ اُؤ َح َٓ  ٔ ار حَّ ا٨َّٟ َىٔی  ٔ َوأَبُو ي ب تٔط لَي َراح٠َٔ

ب   یُٔح َاَ٪  ک وَب َو ٔي أَی  أئ أَب ٨َ ٔٔ ٔ ي ب َق ِٟ َ َّی أ ً ُط َح َٟ ِو رٔ َح ا حَّ َّ٨ اٟ َىٔی  ُ ب طُ َو٣ََْل ُٓ ِز رٔ  ٕ ََِک يي فٔي  ب ًَلةُ َوُيَؼل اٟؼَّ ِتطُ  َٛ َر يَي َحِیُث أَِز أَِ٪ يَُؼل

ا َىٔی  ٢َ یَا ب ا َ٘ َٓ رٔ  ا حَّ َّ٨ اٟ ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔی  ََل ٔلَي ٣َ َس١َ إ َِر أ َٓ ٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا أئ  َز بٔب٨َٔ َُّط أ٣ََ ٥ٔ٨َ َوأ٧َ َِ ِٟ ا ابٔٔف  َز ا ٣َ ٥ُِٜ َصَذ ٔٔل ائ ُونٔي بَٔح َا٨٣ٔ ٔ ث ار حَّ َّ٨ ٟ

اهَّللٔ َِل  وا َِل َو اُٟ ْب  َٗ ٔ َْخٔ ط ٔیَن َوٓٔی ٛ رِشٔ ٤ُ ِٟ ا ُر  ُو ب ُٗ  ٥ُِٜ ٢ُ َل و ُٗ َ ا أ ٣َ ٔ ط َاَ٪ ٓٔی ک َٓ َْص  ا٢َ أ٧َ َ٘ َٓ اهَّللٔ  َي  ٔل ُط إِٔلَّ إ ٨َ ُب ث٤ََ َِل٠ُ َز ٧ أ٣ََ َٓ ٔ ٧َِد١ْ  ط َوٓٔی

وِّ  ُش َٓ ٔب  َْخٔ ِٟ ٔا ِت ث٥َُّ ب ٨ُبَٔظ َٓ ٔیَن  ٛ رِشٔ ٤ُ ِٟ ا رٔ  ُو ب ُ٘ ٔ ٥َ ب ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ َة اٟ ِٔب٠َ ِد١َ ٗ ا٨َّٟ ا  و  ٔ َؼ َٓ  ٍَ ٔل ُ٘ َٓ ِد١ٔ  َّ٨ ٔاٟ یَِت َوب

ا َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ٔزُوَ٪ َواٟ زَِتح َی ِْخَ َوص٥ُِ  اٟؼَّ ٠ُوَ٪  ُ٘ ی٨َِ ا  ُو ٠ ٌَ َرَة َوَج ٔحَحا ِٟ ا  ٔ ط َزَتِی ا ـَ ٔ ا ً ُو ٠ ٌَ ٤َِشحٔٔس َوَج ِٟ ُض٥ِ َوصَُو ا ٌَ ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ هَّللُ 

 ٔ یَِر إ ُض٥َّ َِل َخ ا٠َّٟ  ٢ُ و ُ٘ أجزَظِ َي َض ٤ُ ِٟ ا ٔ َو ار ِنَؼ أَُِفِ ِْٟٔلَ َٓ ِظ  ُ اِْلْٔخَ یِر  ِلَّ َخ

دسمد، دبعاولارث، اوباایتل ح، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی )رجہت رک 

وعػ ےتہک ںیہ ارت ، افر اؿ ولوگں ںیم یبن یلص اہلل ہیلع ےک( رشتفی الےئ ، وت دمہنی یک دنلبی رپ اکی ہلیبق ںیم سج وک ینب رمعف  ن 

 اہلل فآہل فملس ےن وچسیب راںیت ایقؾ رفامای، رھپ آپ ےن ینب اجنر وک اغیپؾ اجیھب، وت فہ اولارںی اکٹلےئ وہےئ آےچنہپ، اب وگای ںیم یبن یلص

آپ ےک مہ ردفی ںیہ افر ینب اجنر یک امجتع آپ ےک ہیلع فآہل فملس یک رطػ دھکی رتا وہں ہک آپ اینپ وساری رپ ںیہ افر اوبرکب 

رگد ےہ، ارغلض! آپ ےن اوباویب ےک اکمؿ ںیم اانپ اسامؿ ااترا، آپ ہی ااھچ ےتھجمس ےھت ہک سج ہگج امنز اک فتق آاجےئ فںیہ امنز 

مکح دای بت یبن اجنر ےک ولوگں ڑپھ ںیل افر آپ رکبویں ہک رےنہ ہک ہگج ںیم یھب امنز ڑپھ ےتیل،  ب آپ ےن دجسم یک ریمعت رکےن اک 

تمیق وک آپ ےن اغیپؾ اجیھب افر رفامای ہک ا  ینب اجن ر، اانپ ہی ابغ مت ےری  تا ھ چیب ڈاول، اوہنں ےن رعض ایک ہک ادا یک  مس! مہ اس یک 

وہں، ینعی رشموکں یک ربقںی  ہن ںیل ےگ، رگم اہلل زبرگ ف ربرت  ے، اسن ےتہک ںیہ ہک اس )ابغ( ںیم فہ زیچںی ںیھت، وج ںیم مت  ے اتہک

افر اس ںیم فریاہن اھت افر اس ںیم وجھکر ےک درتخ ےھت، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رشموکں یک ربقفں ےک قلعتم مکح دای ہک فہ 



 

 

 ںیم بصن رکدای ایگ افر وھکد ڈایل اجںیئ، رھپ فریاےن وک ربارب رکدای ایگ افر دروتخں وک اکٹ ڈاال ایگ، افر اؿ دروتخں وک دجسم یک اجبن ہلبق

اؿ یک دنبش رھتپفں  ے رکدی یئگ، احصہب رھتپ الےن ےگل افر فہ رزج ڑپےتھ اجےت ےھت، افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک رمہاہ 

 رفامےت اجےت ےھت، ہک ا  ےری  اہلل الھبیئ وت رصػ آرخت یک الھبیئ ےہ، اس ےیل ااصنر افر اہمرجنی وک شخب د ۔

 دسمد، دبعاولارث، اوباایتل ح، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...رکبویں ےک ابڑہ ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رکبویں ےک ابڑہ ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      415    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٣اٟ ص ب٩  ا٧  ، تیا ح ابوٟ  ، ہ ، طٌب ِحب  س٠امی٪ ب٩ 

 َّ٨ اٟ َاَ٪  ٢َ ک ا َٗ ٕٔک  اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ ٔح  ا َّیَّ اٟت ٔي  ٩ِ أَب ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث ٥َ ئ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ی  

ا ُِبىَی  ی ِب١َ أَِ٪  َٗ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ا ابٔٔف  َز ٔي ٣َ يي ف َاَ٪ ُيَؼل ٢ُ ک و ُ٘ ُس َي ٌِ ُتطُ َب ٌِ ٔ ٤ َس ٥ٔ٨َ ث٥َُّ  َِ ِٟ ا ابٔٔف  َز يي فٔي ٣َ ٤َِشحُٔس ُيَؼل ِٟ 

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رکبویں ےک ابڑہ امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، اوبایتلح، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک 

ںیم امنز ڑپھ ےتیل ےھت، اوباایتلح )رافی دحثی( ےتہک ںیہ، رھپ ںیم ےن اںیہن )اسن وک( ہی ےتہک وہےئ انس ہک آپ رکبویں ےک ابدنےنھ 

 یک ہگج ںیم دجسم یک ریمعت  ے ےلہپ امنز ڑپےتھ ےھت۔

   ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعامیلسؿ  ن رحب، ہبعش، اوبایتل ح، اسن :  رافی

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

  



 

 

 ...افوٹنں ےک ابدنےنھ یک ہگج ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 افوٹنں ےک ابدنےنھ یک ہگج ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      416    حس

، س٠امی٪ ب٩ حبا ٪، ًبیس اهَّلل ، ٧آٍ :  راوی ہ ب٩ ٓـ١  ػسٗ

 ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ  ٔ اهَّلل ٨ََا ًُبَِیُس  ث ا٢َ َحسَّ َٗ اَ٪  ُ٪ ب٩ُِ َحیَّ ُس٠َامِیَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ ـِ َٔ ِٟ ا ُة ب٩ُِ  َٗ َػَس ٨ََا  ث َز ُيَؼ َحسَّ اب٩َِ ٤ًَُ َیُِت  ا٢َ َرأ ٔلَي َٗ يي إ ل

٠ُطُ  ٌَ ِٔ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ ُِت  َرأَی ا٢َ  َٗ ٔ َو ٔظ یر ٌٔ  َب

دصہق  ن لضف، امیلسؿ  ن ةحؿ، دیبعاہلل ، انعف رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن ا ن رمع وک اےنپ افٹن یک رطػ امنز ڑپےتھ وہےئ 

 ہیلع فآہل فملس وک یھب ااسی رکےت وہےئ داھکی ےہ۔داھکی، افر اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل 

 دصہق  ن لضف، امیلسؿ  ن ةح ؿ، دیبع اہلل ، انعف :  رافی

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

  

 ...۔۔سج صخش ےن ونتر، ای آگ ای وکیئ ایسی زیچ سج یک رپشتس یک اجیت ےہ۔ اخل

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 سج صخش ےن ونتر، ای آگ ای وکیئ ایسی زیچ سج یک رپشتس یک اجیت ےہ۔ اخل۔۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      417    حس

ر، ًبساهَّلل ب٩ ًباض :  راوی ، ًلاء ب٩ يشا ک، زیس ب٩ اس٥٠ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟ  ًبس اهَّلل ب٩ 

اهَّللٔ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ اَحسَّ ا َٗ إض  بَّ ًَ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ إر  أئ ب٩ِٔ َيَش َل ًَ  ٩ِ ًَ َِس٥َ٠َ  یِٔس ب٩ِٔ أ ٩ِ َز ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ َة  ِت  ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ َٔ ٧َِدَش



 

 

َوزّ  ٨ِ ٥ِ٠َ أََر ٣َ َٓ َر  ا ا٨َّٟ ُت  ٔی ٢َ أُر ا َٗ ٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس َّي  َؼل َٓ ٤ُِص  ٍَ اٟظَّ َو ِٓ َ م  أ َٗ  ٔ ِو٦ َی ِٟ َا ک  ا 

دبعاہلل  ن ہملسم، امکل، زدی  ن املس، اطعء  ن اسیر، دبعاہلل  ن سابس رفاتی رکےت ےھت )اکی رمہبت( آاتفب ںیم رگنہ ڑپا وت 

 ربا رظن روسؽ ادایلص اہلل ہیلع فملس ےن امنز ڑپیھ رھپ رفامای ہک ےھجم )اس فتق( دفزخ داھکیئ یئگ ںیم ےن لثم آج ےک یھبک وکیئ

 ںیہن داھکی۔

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، زدی  ن املس، اطعء  ن اسیر، دبعاہلل  ن سابس :  رافی

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

  

 ...ربقمفں ںیم امنز ڑپےنھ یک رکاتہ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ں ںیم امنز ڑپےنھ یک رکاتہ اک ایبؿربقمف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      418    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ، ٍ ، ٧آ ٤ًز اهَّلل ب٩  ًبیس   ، ، یحٌی  ز شس ٣ 

 َ ا٢َ أ َٗ َز  اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ٌَی  َیِح ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َز  ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َآ ٧ ٔي  بََرن ِخ

ّرا بُو ُٗ ا  دُٔذوَص تَّ ٥ُِٜٔ َوَِل َت ًَلت َػ  ٥ُِٜٔ ٩ِ٣ٔ وت ُوا فٔي بُُی ٠ ٌَ اِج  ٢َ ا َٗ 

 ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک  دسمد، ییحی ، دیبعاہلل  ن رمع، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ھچک امنز اےنپ رھگفں ںیم ادا ایک رکف افر اںیہن ربقںی ہن انبؤ۔

 دسمد، ییحی ، دیبع اہلل  ن رمع، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ...وخػ افر ذعاب ےک اقمامت امنز ںیم ڑپےنھ اک ایبؿ افر ایبؿ ایک اجات ےہ ہک  یل ریض اؽ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

سف ابلب ںیم امنز ڑپانھ رکمف

 

ح
 ہ اھجمسوخػ افر ذعاب ےک اقمامت امنز ںیم ڑپےنھ اک ایبؿ افر ایبؿ ایک اجات ےہ ہک  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

یث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س      419    حس

٨ًہ :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ر  زی٨ا اهَّلل ب٩  ًبس  ، ک ٣اٟ  ، اهَّلل  ًبس  اس٤ٌی١ ب٩ 

 ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٕر  ا ٔی٨َ ز ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َىٔی ٣َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ أًی١ُ ب٩ُِ  ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث ا أَ٪َّ َحسَّ ُض٤َ ٨ِ ًَ َرضَٔی اهَّللُ  ٤ََز   ب٩ِٔ ًُ

ُوا  ُو٧ ٔیَن إِٔلَّ أَِ٪ َتٜ ب ذَّ ٌَ ٤ُ ِٟ ا ٔئ  لَي َصُؤَِل ًَ ا  ا٢َ َِل َتِسُخ٠ُو َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  ًَل َر َٓ ٔیَن  َاٛ ُوا ب ُٜو٧ ٥ِ َت َٟ إِٔ٪  َٓ ٔیَن  َاٛ ب

 ٥ُُِٜ ب ض٥ِٔ َِل ُئؼي ٠َِی ًَ ا  و َُض٥ِ َتِسُخ٠ُ اب ا أََػ ٣َ 

فملس  الیعمس  ن دبعاہلل ، امکل، دبعاہلل  ن دانیر، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

بی ہن ےن رفامای ہک اؿ ذعمب ولوگں ےک اقمامت ےک اپس تم اجؤ ریغب اس ےک ہک رفےن فاےل وہ افر ارگ رف ہن رےہ وہ وت اؿ ےک آر

 اجؤ )ںیہک ااسی( ہن وہ ہک چنہپ اجےئ ںیہمت )یھب( وج اںیہن اچنہپ۔

 الیعمس  ن دبعاہلل ، امکل، دبعاہلل  ن دانیر ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...امنز ڑپےنھ اک ایبؿ افر رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک مہ اہمتر  گرگاج ںیم 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

وصتریںی وہیت ںیہ، ا ن سابس اےسی رگاج ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ افر رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک مہ اہمتر  رگ اجرھگفں ںیم اس ےئل ںیہن اجںیئ ےگ ہک اؿ ںیم 

  ںیم امنز ڑپھ ےتیل ےھت، سج ںیم وصتریںی )ومرایتں( ہن وہںیترگےج



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      420    حس

٨ًہا :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ظہ  ئ ًا رضت  ، ح ، رعوہ ظا٦ ب٩ رعوہ ہ  ، ًبسہ  ،  ٣ح٤س ب٩ سًل٦

بِ  ًَ ٧َا  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ ًَل٦ ُس ب٩ُِ َس َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث اهَّللٔ َحسَّ و٢ٔ  ُس ِت َٟٔز َْکَ ٤ََة َذ َس٠َ َة أَ٪َّ أ٦َُّ  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ َسةُ 

َرأَِت  طُ ٣َا  َٟ ِت  َذَْکَ َٓ یَُة  رٔ َضا ٣َا َٟ ا٢ُ  َ٘ َبَظةٔ ُي َح ِٟ ا َِرٔق  َضا بٔأ َرأَِت ّة  ٨ٔیَش َٛ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  رٔ َػل َو اٟؼ  َضا ٩ِ٣ٔ  ٢َ  ٓٔی ا َ٘ َٓ

اٟ اٟزَُّج١ُ  أُٟح أَِو  اٟؼَّ ِبُس  ٌَ ِٟ ا ض٥ِٔ  اَت ٓٔی َٔذا ٣َ ِو٦ْ إ َٗ ئَٔک  َٟ ٥َ أُو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  ا َر ٔ ٣َِشحّٔس بِرٔظ َٗ َي  ل ًَ ِوا  أُٟح ب٨ََ ؼَّ

 ٔ اهَّلل ٨َِٔس  ً ٔٙ َد٠ِ ِٟ ا اُر  ْٔشَ َٔک  ئ َٟ َر أُو َو اٟؼ  ٔ ت٠َِٔک  ط ُروا ٓٔی وَّ َػ  َو

  ن السؾ، دبعہ، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن دمحم

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکی رگےج اک ذرک ایک، وج اوہنں ےن وج اوہنں ےن ہشبح یک ےرزنیم ںیم داھکی اھت، اس وک امرای 

ں ےن وج وج وصتریںی اس ںیم دںیھکی ںیھت، آپ  ے ایبؿ ںیک، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہی ےتہک ےھت، اوہن

اؿ اےسی ولگ ںیہ ہک  ب اؿ ںیم وکیئ اکی دنبہ ای )ہی رفامای ہک( وکیئ کین رمد رم اجات ےہ، اس یک ربق رپ دجسم انب دےتی ںیہ افر اس ںیم 

 ںیہ، ہی ولگ اہلل ےک زندکی دبرتنی ولخمؼ ںیہ۔ یک وصروتں وک انب دےتی

 دمحم  ن السؾ، دبعہ، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ

 ز اک ایبؿامن :   ابب

 ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      421    حس

ض  :  راوی ًبا اهَّلل ب٩  ًبس اور  ٨ًہا  لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ظہ  ئ ًا رضت  ، ح ہ تب ً اهَّلل ب٩  ًبس اهَّلل ب٩  ًبیس   ، ی ہز ب، ز ، طٌی ٟامی٪ ا ابو



 

 

٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل   رضی 

 ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث اَحسَّ ًَ َِبَة أَ٪َّ  ٔ ب٩ِٔ ًُت اهَّلل ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل نٔي ًُبَِیُس  ِزٔیِّ أَِخبََر ز ص اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ُط ٧َا  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٪ٔ ٔ ب٩َِ امَیَ اهَّلل ِبَس  ًَ ئَٔظَة َو

 ٔ ٤ ُح َخ َیِْطَ  َٙ ٔٔ َ ٥َ ك َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢ٔ ُسو ٢ََ بَٔز َز ا ٧ َّ٤ َٟ اَِل  َٗ ٕض  ا بَّ ٔطٔ ًَ ض ٩ِ َوِج ًَ َضا  َٔ َظ َٛ َٔضا  َِت٥َّ ب اُ ا  إَٔذ َٓ  ٔ ٔط ض َي َوِج ل ًَ ُط  َٟ ّة  یَؼ

ُر  یَُحذِّ أجَس  ٔض٥ِٔ ٣ََش ٧َِبَٔیائ َر أ ُو ب ُٗ ا  َدُذو اتَّ َری  َؼا َّ٨ اٟ ٔ َو ز ُضو َی ِٟ ا َي  ل ًَ اهَّللٔ  ٨َُة  ٌِ َٟ َٔک  َذٟ َٛ ا٢َ َوصَُو  َ٘ وآَ ٌُ َػ٨َ ا  ٣َ  

 ن ہبتع، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع افر دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیبعاہلل  ن دبعاہلل

دفونں رفاتی رکےت ںیہ ہک  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک )فافت یک( ںوراری القح وہیئ، وت آپ اینپ اچدر ابر ابر اےنپ ہنم 

اس وک اےنپ رہچ   ے اٹہ دےتی، ایس احتل ںیم آپ ےن رفامای ہک وہید رپ ڈاےتل ےھت،  ب اس  ے آپ وک رگیم ولعمؾ وہیت، وت 

 فاصنری رپ ادا یک تنعل وہ، اوہنں ےن اےنپ ویبنں یک ربقفں وک دجسہ اگہ انب ایل، آپ اؿ ےک ااعفؽ  ے اممتعن رفامےت ےھت۔

اعتٰیل اہنع افر دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل  اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، رضحت اعہشئ ریض اہلل :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      422    حس

٨ًہ :  اویر لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو رضت  ، ح ب شی ٣ ، سٌیس ب٩  اب٩ طہاب  ، ش٤٠ہ ٣ اهَّلل ب٩   ًبس 

َِزةَ  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔب  ٤َُشیَّ ِٟ ا یٔس ب٩ِٔ  ٌٔ ٩ِ َس ًَ ٔطَضإب  اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ أٟٕک  ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ   أَ٪َّ َر

 ٔ ط ٠َِی أجَس  ًَ ٔض٥ِٔ ٣ََش ائ ُوَر أ٧َِبَٔی ب ُٗ ا  َدُذو اتَّ َز  ُضو َی ِٟ ا اهَّللُ  اَت١َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ  َو

دبعاہلل  ن ہملسم، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 



 

 

 رکد  ہک اوہنں ےن اےنپ وربمغیفں یک ربقفں وک دجسم انبایل۔فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل وہیدویں اک انس 

 دبع اہلل  ن ہملسم، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...  فملس اک ہی رفامؿ ہک زنیم ےری  ےئل دجسم افر اپک رکےنروس اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روس اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی رفامؿ ہک زنیم ےری  ےئل دجسم افر اپک رکےن فایل انبیئ یئگ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      423    حس

٨ًہ٣ح٤س ب٩ س :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  اهَّلل  ًبس ، جابز ب٩  ر ی ٘ٔ ، یزیساٟ ٥ٜ ٟح ا ابو ر  ، سیا ظی٥ ، ہ  ٨ا ٪

یَ  ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َٜٔ َح ِٟ ا ُو  اْر صَُو أَب َسیَّ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ إ٪  ٔس٨َ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ابٔزُ َحسَّ ا َج ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ُ ٔیر ٘ َٔ ِٟ ا ٔیُس  ز

ا ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ُِ  ٧َِب اِْل َلُض٩َّ أََحْس ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٥ِ ُي َٟ ا  ٤ِّش ُت َخ ٔلی ًِ ُ ٥َ أ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ُت هَّللٔ  َُّٔصِ ٔي ن ِبل َٗ أئ  َی

 َ ًٔی أ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ا  ٤َ َی  ا َوأ وّر َُض ا َوك ِْلَِرُق ٣َِشحّٔس ٔي ا ل ِت  ٠َ ٌٔ ٕ َوُج ز ِض یَرَة َط ٔب ٣َٔش ًِ ز  ٔاٟ ٔي ب ل ِت  ٠ُِیَؼ١ِّ َوأُح٠َّٔ َٓ ًَلةُ  اٟؼَّ ُط  ِت َٛ َر ِز

ةَ  ًَ ا َٔ اٟظَّ ُت  ٔلی ًِ ُ ّة َوأ َّٓ َا ٔض ک ا َّ٨ َي اٟ ٔل ِثُت إ ٌٔ ُ ّة َوب اػَّ ٔ َخ ط ِو٣ٔ َٗ َي  ٔل ُث إ ٌَ یُِب ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ک ائ٥ُٔ َو ٨َ َِ ِٟ  ا

 رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم  ن انسؿ، میشہ، ایسر اوبامکحل، سیدیاریقفل، اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

فملس ےن رفامای ہک ےھجم اپچن زیچںی ایسی دی یئگ ںیہ، وج ھجم  ے ےلہپ یسک یبن وک ہن دی یئگ ںیھت، اکی امہ یک راہ  ے ذبرہعی ربع ےک 

 ل یئگ ہک ےریی اتم ںیم  ے سج صخش وک  ےریی دمد یک یئگ افر زنیم ےری  ےیل دجسم افر اطرہ رکےن فایل انبیئ یئگ، افر ہی ااجزت

 ےئگ، درگی یبن اخص اینپ وقؾ یک رطػ 

ئ

اہجں امنز اک فتق آاجےئ فہ فںیہ ڑپھ ےل افر ےری  ےئل تمینغ ےک امؽ الحؽ رک دی 

 وعبمث وہےت ےھت افر ںیم امتؾ ولوگں یک رطػ وعبمث ایک ایگ وہں افر ےھجم افشتع )یک ااجزت( انعتی رفامیئ یئگ ےہ۔

 دمحم  ن انس ؿ، میشہ، ایسر اوبامکحل، سیدیاریقفل، اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  فیرا



 

 

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

  

 ...وعرت اک دجسم ںیم وسےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿوعرت اک دجسم ںیم وسےن اک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      424    حس

ا :  راوی ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ظا٦، رعوہ ہ ہ،  ٣ اسا ابو  ، ًی١ اس٤ا  ًبیس ب٩ 

٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ َة  ا٣َ ا أَبُو أَُس ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١َ  ِٔس٤َ ا ًُبَِیُس ب٩ُِ إ ٨ََ ث اَئ َحسَّ ِوَز َِت َس کَا٧ َة أَ٪َّ َؤٟیَسّة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط

 ٩ِ٣ٔ ُ ٤َز ْح أَِح ا ا ؤَط ٠َِیَض ًَ ُض٥ِ  َٟ ْة  َػبٔیَّ ِت  َج َْخَ َٓ ِت  َٟ ا َٗ ُض٥ِ  ٌَ َِت ٣َ َا٧ ک َٓ ا  وَص ُ٘ َت ًِ َ أ َٓ َزٔب  ٌَ ِٟ ا ٓيٕ ٩ِ٣ٔ  َٔه ِتطُ أَِو ٟ ٌَ َوَؿ َٓ ِت  َٟ ا َٗ ٕر  ُسُیو

 ُ َّاْة َوص ٔ حَُسی ٔط زَِّت ب ٤َ َٓ ا  ٨َِض ٣ٔ ٍَ َٗ ِت َو َٟ ا َٗ  ٔ ٔي بٔط ون َض٤ُ اتَّ َٓ ِت  َٟ ا َٗ ُظ  َیحُٔسو  ٥ِ٠َ َٓ ُظ  ٤َُشو َت ِٟ ا َٓ ِت  َٟ ا َٗ ُط  ِت َٔ ٔل َد َٓ ا  ِح٤ّ َٟ ُط  َحٔشبَِت َٓ ّقي  َو ٠ِ٣ُ

 َٓ َّاةُ  ُحَسی ِٟ ا ِت  زَّ ٔذِ ٣َ ُض٥ِ إ ٌَ ْة ٣َ ٤َٔ ائ َ٘ َٟ يي  ٔن ِت َواهَّللٔ إ َٟ ا َٗ ا  ب٠ََُض ُٗ ا  و ُظ تَّ َٓ َّی  ً وَ٪ َح ُظ تِّ َٔ ا ُي و ُ٘ ٔٔ َل طُ َٓ ِت َ٘ ِٟ َ ِت  أ َٟ ا َٗ ُض٥ِ  ٍَ بَِي٨َ َٗ َو َٓ ِت  َٟ ا َٗ

ُس  َي َر ٔل ائَِت إ َح َٓ ِت  َٟ ا َٗ َُو  ا ص ْة َوصَُو َذ ٔیَئ َز ٨ِطُ ب ٧ََا ٣ٔ ُت٥ِ َوأ ٤ِ ًَ ٔ َز ٔي بٔط ون ُت٤ُ َض٤ِ اتَّ ی  ٔذ َّٟ ا ا  ُت صََذ ٠ِ ُ٘ َٓ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ و

 ٔ ا خ َض َٟ کَاَ٪  َٓ ُة  ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َٗ ِت  ٤َ َِس٠َ أ ًَل َتِح٠ُٔص َٓ َٓ ِت  َٟ ا َٗ ی  ٨ِٔٔس ُث ً َتَحسَّ َٓ َِت َتأِتٔیىٔی  ٧ کَا َٓ ِت  َٟ ا َٗ ْع  ِٔ ٔ ٤َِشحٔٔس أَِو ح ِٟ ا ٔي  ْئ ف َبا

 ٔ ن ٧ََِحا َُِٜفٔ أ اِل  ٔ َُّط ٩ِ٣ٔ ب٠ََِسة ٧ٔ ا أََِل إ ٨َ ٔب َربِّ أجی ًَ َ ٔح ٩ِ٣ٔ أ ؤَطا ِٟ ا َِو٦َ  ِت َوی َٟ ا َٗ ا إِٔلَّ  ی ٣َِح٠ّٔش ٨ِٔٔس ً ِ٠ ُ٘ َٓ ُة  ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َٗ ا ٣َا ي  َض َٟ ُت 

یٔث  َحٔس ِٟ ا ا  َٔضَذ ىٔی ب َِت ث َحسَّ َٓ ِت  َٟ ا َٗ ا  ٔت صََذ ٠ِ ُٗ ا إِٔلَّ  ّس ٌَ ِ٘ ٔي ٣َ ی٩َ ٣َع ٔس ٌُ ِ٘ ٧ُِٔک َِل َت  َطأ

دیبع  ن اامسلیع، اوبااسہم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک رعب ےک یسک ےلیبق یک اکی یشبح 

 ے آزاد رکدای اھت، رگم فہ اؿ ےک اس ھ رتا رکیت یھت، فہ ایبؿ رکیت ےہ ہک )اکی رمہبت( ایس ےلیبق ےک ولوگں ولڈنی یھت، اوہنں ےن ا

یک ڑلیک ابرہ یلکن افر اس )ےک مسج( رپ ےرخ ڑمچ  یک اکی امحلئ یھت، یتہک ےہ ہک ا ے اس ےن وخد ااترا، ای فہ اس  ے رگ ڑپی، رھپ 

لئ ڑپی وہیئ یھت، لیچ ےن ا ے وگتش اھجمس افر  ٹپھ ےل یئگ، فہ یتہک ےہ ہک اؿ اکی لیچ اس یک رطػ  ے ذگری افر فہ امح

ولوگں ےن ایکس التش یک، رگم ا ے ہن اپای، وت ےھجم اس یک وچری  ے مہتم ایک، یتہک ےہ ہک فہ ولگ ےریی التیش ےنیل ےگل، اہیں کت ہک 



 

 

ےک اپس ڑھک  یہ یھت، ہک اناگہ فہ لیچ ذگری افر اس ےن اس تار وک اس یک رشاگمہ وک یھب داھکی، فہ یتہک ےہ ہک اہلل یک  مس ںیم اؿ 

ڈاؽ دای، فہ اؿ ےک درایمں ںیم آرک یتہک ےہ ہک ںیم ےن اہک یہی فہ تار ےہ، سج ےک اس ھ مت ےن ےھجم مہتم ایک اھت، مت ےن دبامگین یک، 

 فآہل فملس یک ادتم ںیم احرض وہ رک االسؾ ےل آیئ، احالہکن ںیم اس  ے ربی یھت، اعہشئ یتہک ںیہ رھپ فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 یھت افر اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ہک دجسم ںیم اس اک اکی ھک ہ اھت، ای )ہی اہک ہک( اکی وھچاٹ اس رجحہ اھت، فہ ےری  اپس آای رکیت

 فاال دؿ اہمتر  رپفداگر یک  بیج دقروتں ںیم  ے ھجم  ے ابںیت ایک رکیت یھت، ےری  اپس  ب فہ یتھٹیب وت ہی رضفر یتہک ہک امحلئ

ےہ، ونس! اس ےن ےھجم رفک ےک رہش  ے اجنت دی ےہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ںیم ےن اس  ے اہک ہک ہی ایک ابت 

 ہی ہصق ایبؿ ایک۔ ےہ ہک  ب یھبک مت ےری  اپس یتھٹیب وہ، وت ہی رضفر یتہک وہ، اعہشئ یتہک ںیہ، اس رپ اس ےن ھجم  ے

 دیبع  ن اامسلیع، اوبااسہم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...ےہ ہک ) ؼ دجسم ںیم رمدفں ےک وسےن اک ایبؿ افر اوب القہب ےن اسن  ن امکل  ے لقن ایک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ل ےک ھچک ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل ف
عک
ملس ےک اپس آرک ہفص ںیم رےہ، دجسم ںیم رمدفں ےک وسےن اک ایبؿ افر اوب القہب ےن اسن  ن امکل  ے لقن ایک ےہ ہک ) ہلیبق( 

 دبعارلنمح  ن اوبرکب ےتہک ںیہ ہک احصب ہفص ریقف ےھت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      425    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ،ٍ ، ٧آ اهَّلل  ًبیس   ، ، یحٌی  ز شس ٣ 

اهَّللٔ ِبُس  ًَ نٔي  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٍْ ٔ َآ َىٔی ٧ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ اهَّلل ٩ِ ًُبَِیسٔ  ًَ ٌَی  َیِح ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٤ََُز  َحسَّ ابٌّ ب٩ُِ ً َُو َط ا٦ُ َوص ٨ََ َاَ٪ ی َُّط ک أ٧َ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ طُ فٔي ٣َِشحٔٔس اٟ َٟ زَُب َِل أَص١َِ  ًِ َ  أ

وسےت  دسمد، ییحی ، دیبعاہلل ، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دجسم ںیم

 الہکن فہ ونکار  ونوجاؿ ےھت۔ےھت، اح



 

 

 دسمد، ییحی ، دیبع اہلل ، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ل ےک ھچک ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آرک ہفص ںیم رےہ، دجسم ںیم رمدفں ےک وسےن اک ایبؿ افر اوب القہب
عک
 ےن اسن  ن امکل  ے لقن ایک ےہ ہک ) ہلیبق( 

 دبعارلنمح  ن اوبرکب ےتہک ںیہ ہک احصب ہفص ریقف ےھت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      426    حس

اٌٟزیز ب :  راوی ہ ب٩ سٌیس، ًبس ہٗتيب ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ، سہ١ ب٩ سٌس  ابوحاز٦  ، بي حاز٦ ا  ٩ 

ِض١ٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ  ٕ از٦ٔ ٔي َح ٩ِ أَب ًَ  ٕ از٦ٔ ٔي َح ٔ ب٩ُِ أَب ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ یٕس  ٌٔ َبُة ب٩ُِ َس تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ  ٢ُ ُسو َر اَئ  ا٢َ َج َٗ ٕس  ٌِ َس

ا َٓ ٥َ بَِیَت  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ىٔیَػل َؿَب ا َِ َٓ ْئ  َطِی ُط  ىٔی َوبَِي٨َ َاَ٪ بَِی ک ِت  َٟ ا َٗ ٔک  ِّ٤ ًَ اب٩ُِ  َی٩َِ  ٢َ أ ا َ٘ َٓ ٔت  بَِی ِٟ ا ا فٔي  ٠ٔیًّ ًَ َیحِٔس   ٥ِ٠َ َٓ َة  ٤َ  كٔ

حَ  َٓ َُو  ِ أَی٩َِ ص ُِوز ا٧ ِٔنَشإ٪  ْٔل  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس  ٢َ ا َ٘ َٓ ٨ِٔٔسی  ً ١ِٔ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ َد  َْخَ َٓ َٓ ٔي اَئ  ٔ صَُو ف اهَّلل  ٢َ َرُسو َا  ا٢َ ی َ٘

ٔط   ٩ِ ًَ اُؤُظ  َٔز َم ر َ٘ َس ِس  َٗ  ٍْ ٔ َلح ـِ َُو ٣ُ ٥َ َوص َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ َّي اهَّلل ٔ َػل اهَّلل  ٢ُ َرُسو َئ  َحا َٓ اْٗٔس  َر ٤َِشحٔسٔ  ِٟ ١َ ا ٌَ َح َٓ َُزاْب  ابَطُ ت ٔ َوأََػ ط ِّ٘

طُ  ٤ََِشُح ٥َ ی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو إب  َر َُز َا ت ٥ِ أَب ُٗ إب  َا تَُز ٥ِ أَب ُٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ِطُ َوَي ًَ 

ہبیتق  ن دیعس، دبعازعلسی  ن ایب احزؾ، اوباحزؾ، لہس  ن دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل 

ر  اچچ ےک ےٹیب اہکں ںیہ؟ فہ وبںیل ہک ےری  افر ہیلع فآہل فملس افہمط ےک رھگ ںیم آےئ وت  یل وک رھگ ںیم ہن اپای، آپ ےن اہک ہک اہمت

اؿ ےک درایمؿ ںیم ھچک )ڑگھجا( وہایگ، فہ ھجم رپ انبضغک وہ رک  ےل ےئگ، افر ےری  تاں ںیہن وسےئ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ںیم وس رےہ ںیہ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  فملس ےن اکی صخش  ے رفامای ہک دوت و فہ اہکں ںیہ؟ فہ دھکی رک آای افر اس ےن اہک ہک فہ دجسم

فآہل فملس )دجسم ںیم( رشتفی ےل ےئگ، وت فہ ےٹیل وہےئ ےھت اؿ یک اچدر اؿ ےک ولہپ  ے رگ یئگ یھت افر اؿ ےک مسج ںیم یٹم رھب یئگ 

 ےھت ہک ا  اوبرتاب اوھٹ، یھت، )ہی دھکی رک( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ )ےک مسج(  ے یٹم اھجڑےن ےگل افر ہی رفامےت

 ا  اوبرتاب اوھٹ۔



 

 

 ہبیتق  ن دیعس، دبعازعلسی  ن ایب احزؾ، اوباحزؾ، لہس  ن دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ل ےک ھچک ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آرک ہفص دجسم ںیم رمدفں ےک
عک
ںیم رےہ،  وسےن اک ایبؿ افر اوب القہب ےن اسن  ن امکل  ے لقن ایک ےہ ہک ) ہلیبق( 

 دبعارلنمح  ن اوبرکب ےتہک ںیہ ہک احصب ہفص ریقف ےھت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      427    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ، ابو ابوحاز٦  ، ، ٓـی١ اب٩ ٓـی١ سی،  ًی ٕ ب٩   یوس

 َٟ  ٢َ ا َٗ َِزَة  َُزی ٩ِ أَبٔي ص ًَ  ٕ از٦ٔ ٔي َح ٩ِ أَب ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ ِی١ٕ  ـَ ُٓ اب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َسی  ُٕ ب٩ُِ ًٔی ُس ُو ٨ََا ی ث یَن ٩ِ٣ٔ َحسَّ ٌٔ َسِب َرأَیُِت  ِس  َ٘

ُض٥ِ  ةٔ ٣َا ٨ِ٣ٔ َّٔ
اٟؼ  أب  َِػَح َٗ أ ا َٕ اٟشَّ نِٔؼ  ُّ َِب٠ُ ٨َِٔضا ٣َا ی ٤ َٓ ٔض٥ِٔ  ٨َاٗ ًِ َ َُلوا فٔي أ َرب ِس  َٗ ا َٛٔشاْئ  اْر َوإ٣َّٔ ا إَٔز اْئ إ٣َّٔ َٔز ٔ ر ٠َِیط ًَ یِٔن َرُج١ْ 

َرتُطُ  ِو ًَ ی  اصَٔیَة أَِ٪ تَُز َْکَ  ٔ ظ طُ بَٔیٔس ٌُ ٤َ َیِح َٓ یِٔن  َب ٌِ َٜ اِل  ُّ ُ ِب٠ َی ا  َضا ٣َ ٨ِ  َو٣ٔ

احزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن ااحصب ہفص ںیم  ے رتس ویفس  ن یسیع، ا ن لیضف، لیضف، اوب

یھ آدویمں داھکی، اؿ ںیم  ے یسک اپس رداء ہن یھت، ای ازار یھت افر ای اچدر وج اےنپ ےلگ ںیم ابدنھ ایل رکات، اؿ ںیم  ے وکیئ )اچدر( آد

چنہپ اجیت یھت افر فہ ا ے اےنپ تا ھ  ے ڑکپ  راتہ اھت، ںیہک اس یک رشاگمہ یگنن ہن  ڈنپویلں کت یتچنہپ یھت افر وکیئ اؿ ںیم ونخٹں کت

 وہ اجےئ۔

 ویفس  ن یسیع، ا ن لیضف، لیضف، اوباحزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...   ے فاسپ آےن رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ، افر بعک  ن امکل ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہللرفس



 

 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ںیم آےت افر فتاں امنز ڑپےتھرفس  ے فاسپ آےن رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ، افر بعک  ن امکل ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب رفس  ے فاسپ آےت وت ےلہپ دجسم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      428    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اهَّلل  ًبس ، جابز ب٩  ر زثا رب ب٩  ٣حا  ، ٣شٌز  ، ز ب٩ یحٌی   خًل

 ٔ ٔز اب ٩ِ َج ًَ َإر  زٔث رُٔب ب٩ُِ  ا ٨ََا ٣َُح ث ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ٌَ ٨ََا ٣ِٔش ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٌَی  َیِح زُ ب٩ُِ  ا َخًلَّ ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  ٢َ أََتِی ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ب٩ِٔ 

 ًَ ٔي  َاَ٪ ل ک یِٔن َو َت ٌَ ِٛ َر َػ١ِّ  ا٢َ  َ٘ َٓ ي  ُؿّه ا٢َ  َٗ ُظ  َُرا ْز أ ٌَ ا٢َ ٣ِٔش َٗ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا ٥َ َوصَُو فٔي  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َزنٔياهَّللُ  ا ٔي َوَز ان ـَ َ٘ َٓ ی٩ِْ  َز طٔ   ٠َِی

 ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس الخد  ن ییحی ، رعسم، احمرب  ن داثر، اجرب 

آای )اس فتق( آپ دجسم ںیم ےھت، رعسم )رافی دحثی( ےتہک ںیہ ہک ںیم اتھجمس وہں ہک احمرب ےن اہک اھت ہک اچتش اک فتق اھت، وت 

 ض آپ رپ اھت فہ آپ ےن ےھجم ادا رکدای افر اینپ رطػ  ے ےھجم زایدہ دای۔آپ ےن رفامای ہک دف رتعک امنز ڑپھ ےل افر ےریا ھچک آر

 الخد  ن ییحی ، رعسم، احمرب  ن داثر، اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...لخ وہ وت  ےنھٹی  ے ےلہپ دف رتعک امنز ڑپھ ےل ب وکیئ دجسم ںیم دا

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ب وکیئ دجسم ںیم دالخ وہ وت  ےنھٹی  ے ےلہپ دف رتعک امنز ڑپھ ےل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      429    حس

ر، ٤ًزو ب :  راوی ٣ز ب٩ ًبساهَّلل ب٩ زبی ک، ًا ٣اٟ  ،ٕ ، س٠یمًبس اهَّلل ب٩ یوس  ٩ س٠ی٥ زًقي، ابوٗتازہ

 ٔ ز ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ز ا٣ٔ ًَ  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ ٧َا ٣َ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َزَة َحسَّ ا َت َٗ ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٔيِّ  ز َرق اٟ ُس٠َِی٥ٕ  و ب٩ِٔ 



 

 

 ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢َ اهَّللٔ  َرُسو یٔمِّ أَ٪َّ  ٠َ َیِح٠َٔص اٟشَّ ِب١َ أَِ٪  َٗ یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر  ٍِ َٛ ِ یَر ٠ِ َٓ ٤َِشحَٔس  ِٟ ا  ٥ِ ُٛ ا َزَخ١َ أََحُس ٢َ إَٔذ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو  ٠َِیط

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اعرم  ن دبعاہلل  ن زریب، رمعف  ن میلس زریق، اوباتقدہ، یملس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 وکیئ دجسم ںیم دالخ وہ وت ا ے اچےیہ ہک  ےنھٹی  ے ےلہپ دف رتعک امنز ڑپھ ےل۔فآہل فملس ےن رفامای ہک  ب 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اعرم  ن دبعاہلل  ن زریب، رمعف  ن میلس زریق، اوباتقدہ، یملس :  رافی

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

  

 ... ںیم ےب فوض وہاج ےن اک ایبؿدجسم

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم ےب فوض وہاج ےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      430    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ارع د، حرضت   ، ز ٟز٧ا  ابو ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

ِبُس اهَّللٔ ًَ ٨ََا  ث َّ  َحسَّ َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  َِزَة أَ٪َّ َر ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔد  اِْلرَِعَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٧َِّاز اٟز َبٔي  ٩ِ أ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُوُس ٠َِیطٔ ب٩ُِ ی ًَ  ُ اهَّلل ي 

 َٟ ٔ ٣َا  َّي ٓٔیط َػل ٔذی  َّٟ ا ُظ  ًلَّ ٔي ٣َُؼ ا٦َ ف ٥ِ ٣َا َز ُٛ َي أََحٔس ل ًَ يي  ُتَؼل ُة  َٜ ٔ ًَلئ ٤َ ِٟ ا  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ُض٥َّ َو ا٠َّٟ ُط  َٟ أَُِفِ  ُض٥َّ  ا٠َّٟ  ٢ُ و ُ٘ یُِحٔسِث َت  ٥ِ

ِرَح٤ِطُ   ا

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اوبزلان د، ارع ج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

فہ اےنپ یلصم ںیم )اھٹیب( رےہ، اہجں اس ےن امنز ڑپیھ  فملس ےن رفامای ہک مت ںیم  ے رہ اکی رپ المہکئ داع ایک رکےت ںیہ،  ب کت

 اتفہکیتق ےب فوض ہن وہ، رفےتش ےتہک ںیہ ہک ا  اہلل ا ے شخب د ، ا  اہلل اس رپ رک  رفام۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اوبزلان د، ارع ج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 ...دجسم یک ریمعت اک ایبؿ، اوبدیعس )ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع( ےن اہک ےہ، ہک دجسموبنی

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اشوخں  ے ) یٹ وہیئ( یھت افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع دجسم یک ریمعت اک ایبؿ، اوبدیعس )ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع( ےن اہک ےہ، ہک دجسموبنی یک  تھ وھچتار  یک

ؽ ہن رکان ہک ولوگں وک ہنتف ںیم ڈاےل، ےن دجسم یک ریمعت اک مکح دای، اوہنں ےن اہک ہک ںیم اچاتہ وہں ولوگں وک ابرش  ے اچبؤں، نکیل ربخ دار) دجسم ںیم( زردی ای ےریخ اک اامعتس

بلطم ہی اھت( ولگ اس ےک اس ھ رخف رکےن ںیگل ےگ افر ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک انیقی مت الگ اسمدج وک فاسی یہ آراہتس  اسن ےتہک ںیہ ہک ) رضحت افرفؼ اک

 رکف ےگ،  اسی وہید فاصنری ےن )اےنپ اعمدب وک( آراہتس ایک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      431    حس

اہی٥ ب٩ سٌیس، ابزاہی٥ ب٩ سٌیس، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪، ٧آٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ًلي ب :  راوی ٩ ًبساهَّلل ، يٌ٘وب ب٩ ابز

٨ًہ لٰي   تٌا

َػ   ٩ِ ًَ ٔي  َىٔی أَب ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕس  ٌِ اصٔی٥َ ب٩ِٔ َس َِز وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ ٨ََا َي ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث اَ٪ َحسَّ ِیَش َٛ ٨ََا  أٟٔح ب٩ِٔ  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو ِضٔس َر ًَ َي  ل ًَ َاَ٪  ٤َِشحَٔس ک ِٟ ا ُظ أَ٪َّ  بََر َز أَِخ ٤َُ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ً ًَ ٍْ أَ٪َّ  ٔ َآ طُ ٧ ُٔ ِ٘ َس بٔٔن َو ٔا٠َّٟ ا ب ٨ِٔیًّ ٥َ ٣َب َس٠َّ ٔ َو ط

ُو ٔ أَب ط ِٔز ٓٔی ز َی  ٥ِ٠َ َٓ ِد١ٔ  َّ٨ اٟ ُظ َخَظُب  ٤ُُس ٔیُس َوًُ ز َح ِٟ اهَّللُ  ا َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ و َرُس ِضٔس  ًَ ٔ فٔي  ٔط ا٧ ٨َُِی لَي ب ًَ اُظ  ُ َوب٨ََ ز ٤َُ ً ٔ ط َز ٓٔی ا َوَزا ّئ َطِی  ٕ بََِک

 ٔ ث َٛ َزّة  ٔیَا ٔ ز ط َز ٓٔی زَا َٓ اُ٪  ُظ ًُِث٤َ ََّر ی َُ ا ث٥َُّ  ّب ُظ َخَظ ٤َُُس َز ً ا ًَ َ ٔیٔس َوأ َحز ِٟ ا بٔٔن َو ٔا٠َّٟ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ُظ ًَ َر ا َىَی ٔجَس ٔ یَرّة َوب َرة ا ٔحَح ِٟ بٔا

ادٔ  ٔاٟشَّ طُ ب َٔ َ٘ َس َطٕة َو و ُ٘ ٨ِ ٣َ ٕ َرة ُظ ٩ِ٣ٔ حَٔحا ٤َُُس ً ١َ ٌَ ٔة َوَج ؼَّ َ٘ ِٟ ا َطةٔ َو و ُ٘ ٨ِ٤َ ِٟ  ا

 یل  ن دبعاہلل ، وقعیب  ن اربامیہ  ن دیعس، اربامیہ  ن دیعس، اصحل  ن شیکؿ، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامےن ںیم دجسم  یچ اٹنی  ے )ینب وہیئ( یھت افر اس یک  تھ وھچتار  یک رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص

اشوخں یک یھت، اس ےک وتسؿ وھچتار  یک ڑکلویں ےک ےھت، اوبرکب ےن اس ںیم ھچک زایدیت ںیہن یک، اہتبل رمع ےن اس ںیم زایدیت یک 

زامےن یک امعرت ےک وماقف  یچ اٹنی افر وھچتار  یک اشوخں  ے انبای، افر اس ےک  افر اس وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

وتسؿ رھپ یھب ڑکلی ےک اگلےئ، اس ےک دعب امثعؿ ےن اس وک دبؽ دای افر اس ںیم تہب  ے رتمیم رکدی، اس یک دویار نیشقن رھتپفں 



 

 

 افر چگ یک انبیئ افر اس یک  تھ اس وھک  ے انبیئ۔

 اہلل ، وقعیب  ن اربامیہ  ن دیعس، اربامیہ  ن دیعس، اصحل  ن شیکؿ، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یل  ن دبع :  رافی

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

  

 ... اراشد ےہ ہک رشموکدجسم یک ریمعت ںیم اکی دفےر  یک دمد رکےن اک ایبؿ، اہلل اعتیل اک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رکںیدجسم یک ریمعت ںیم اکی دفےر  یک دمد رکےن اک ایبؿ، اہلل اعتیل اک اراشد ےہ ہک رشموکں ےک ےئل اجرئ ںیہن ہک اہلل یک دجسمفں وک آابد 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      432    حس

اٌٟ :  راوی ز، ًبس ٨ًہ٣شس لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ٣ ، ًَک ء ا ٟس ب٩ حذ ، خا ر ٣دتا  زیز ب٩ 

 َٗ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ اُئ  َحذَّ ِٟ ا أْٟس  ا َخ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ إر  ٔ ب٩ُِ ٣ُِدَت ز زٔی ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٨ِٔطٔ َحسَّ ٕض َؤِلب ا بَّ ًَ اب٩ُِ  لٔي  ا٢َ 

 َٓ یٕس  ٌٔ َس ٔي  َي أَب ٔل ا إ َ٘ ٔ َِل٠ ٧ لٓٔيٕ ا یَُحسِّ ًَ  َ َيی ث٥َُّ أَِنَظأ اِحَت َٓ ائَطُ  َٔز أََخَذ ر َٓ ائٕٔم ُيِؼ٠ُٔحطُ  َُو فٔي َح إٔذَا ص َٓ ا  ٨َ ِ٘ َِل٠َ ا٧ َٓ  ٔ یثٔط ا ٩ِ٣ٔ َحسٔ ٌَ ٤َ ِس ا ا ث٨َُ

٨ََٔتیِٔن ََفَ  ب َٟ یِٔن  َت ب٨َٔ َٟ اْر  َّ٤ ًَ ٨َّٔة َو ب َٟ ٨َّٔة  ب َٟ  ١ُٔ٤ ٧َِح ا  َّ٨ ُٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا أئ  ذِْٔکُ ب٨َٔ َّی أَتَي  ً ٥َ َح ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ آُظ 

یَِسًُ  ٔة َو َح٨َّ ِٟ ا َي  ٔل یَِسًُوص٥ُِ إ أَُیُة  َب ِٟ َئُة ا ٔٔ ِٟ ا ُت٠ُطُ  ِ٘ إر َت َّ٤ ًَ یَِح  ٢ُ َو و ُ٘ ٨ِطُ َوَي ًَ اَب  َ َر اٟ ُف  ُٔ ٨ِ َي ْر أًَُوذُ َٓ ا َّ٤ ًَ و٢ُ  ُ٘ ٢َ َي ا َٗ  ٔ ار ا٨َّٟ َي  ٔل َُط إ و٧

ََٔن  ٔٔ ِٟ ا ٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ   ب

، دبعازعلسی  ن اتخمر، اخدل  ن ذحاء، رکعہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی دؿ ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن دسمد

 ھجم  ے افر اےنپ ےٹیب  یل  ے اہک ہک اوبدیعس )ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع( ےک اپس ولچ افر اؿ یک دحثی ونس،انچہچن مہ  ےل، وت فہ اےنپ

اس یک دریتس رک رےہ ےھت،  ب مہ ےچنہپ، وت اوہنں ےن اینپ اچدر ااھٹیئ افر اس وک افڑھ رک مہ  ے دحثی ایبؿ رکےن  ابغ ںیم ھچک

 ےگل،  ب دجسم وبنی یک ریمعت ےک ایبؿ رپ آےئ، وت ک ےن ےگل ہک مہ اکی اکی اٹنی ااھٹےت ےھت، افر امعر دف دف ااھٹےت ےھت، وت اںیہن یبن

ےن داھکی، سپ آپ اؿ )ےک مسج(  ے یٹم اھجڑےن ےگل افر ہی رفامےت اجےت ےھت ہک امعر رپ تبیصم آےئ یگ، یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اںیہن اکی ابیغ رگفہ لتق رک  اگ، ہی اؿ وک تنج یک رطػ البےت وہں ےگ افر فہ اؿ وک دفزخ یک رطػ البںیئ ےگ، اوبدیعس ےتہک ںیہ 
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لْفِی

 ا

 دسمد، دبعازعلسی  ن اتخمر، اخدل  ن ذحاء، رکعہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ربنم افر دجسم یک ڑکلویں ںیم ڑبیئھ افر اکررگیفں  ے دمد ےنیل اک ایبؿ

 اک ایبؿ امنز :   ابب

 ربنم افر دجسم یک ڑکلویں ںیم ڑبیئھ افر اکررگیفں  ے دمد ےنیل اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      433    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ، سہ١  ابوحاز٦  ، ٌٟزیز ا ًبس  ، ہ ب٩ سٌیس يب  ٗت

٨ََا ث ٢َ َحسَّ ا َٗ یٕس  ٌٔ َس َبُة ب٩ُِ  تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َث َر ٌَ ٢َ َب ا َٗ ِض١ٕ  ٩ِ َس ًَ  ٕ از٦ٔ ُو َح َىٔی أَب ث ٔ َحسَّ ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ

ض٩َّٔ  ٠َِی ًَ ُٔص  ّزا أَِج٠ َوا ًِ َ ٔي أ ١ِ٤َ ل ٌِ اَر َي حَّ َّ٨ اٟ ٔک  ًَُل٣َ زٔی ُ ٣ُ ٕ َزأَة ا٣ِ ٔلَي  ٥َ إ َس٠َّ  َو

اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی وعرت ہبیتق  ن دیعس، دبعازعلسی، اوباحزؾ، لہس ریض اہلل 

  ے ہی الہک اجیھب ہک مت اےنپ الغؾ وک وج ڑبیئھ ےہ ہی ہہک دف ہک ےری  ےئل ھچک ڑکلویں وک درتس رکد  ہک ںیم اؿ رپ وھٹیبں اگ۔

 ہنعہبیتق  ن دیعس، دبعازعلسی، اوباحزؾ، لہس ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ربنم افر دجسم یک ڑکلویں ںیم ڑبیئھ افر اکررگیفں  ے دمد ےنیل اک ایبؿ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      434    حس

ہخًلز  :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اهَّلل  ًبس ، جابز ب٩  ای٩٤  ، ای٩٤ احسب٩  ٟو ا ًبس  ،  ب٩ یحٌی 

اهَّللٔ ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب ٩ِ َج ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َی٩َ٤َِ  احٔٔس ب٩ُِ أ َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٌَی  َیِح زُ ب٩ُِ  ًلَّ ا َخ ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ  ٢َ و ُس ا َر َی ِت  َٟ ا َٗ َزأَّة  ا٣ِ  أَ٪َّ 

 ُ١ ٌَ بَرَ  أََِل أَِج ٨ِٔ ٤ ِٟ ا ِت  ٠َٔ٤ ٌَ َٓ ئِٔت  ٔط ٢َ إِٔ٪  ا َٗ ّرا  ا ٧َحَّ ا  ًَُل٣ّ ٔي ُ إٔ٪َّ ل َٓ  ٔ ط ٠َِی ًَ ُس  ٌُ ِ٘ َت ا  َطِیّئ َک  َٟ 

الخد  ن ییحی ، دبعاولادح ن انمی، انمی، اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی وعرت ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل 

آپ ےئلیک ھچک ایسی زیچ ونبا دفں سج رپ آپ اھٹیب رکںی ویکہکن ےریا اکی الغؾ ڑبیئھ ےہ، آپ ےن رفامای ہک  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم

 ارگ مت اچوہ وت ونبا دف۔

 الخد  ن ییحی ، دبعاولادح ن انمی، انمی، اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...وج صخش دجسم انبےئ اس اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش دجسم انبےئ اس اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      435    حس

ر، ًاػ٥ ب٩ ٤ًز وب٩ ٗتازہ، ًبیس :  راوی ، بٜی ب، ٤ًز و ٨ًہ یحٌی ب٩ س٠امی٪، اب٩ وہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ني  ِل  اهَّلل خو

اب٩ُِ َوصِٕب  ا  ٨ََ ث َ٪ َحسَّ ُس٠َامِیَ ٌَی ب٩ُِ  َیِح ا  ٨ََ ث َّطُ  َحسَّ َُط أ٧َ ث َزَة َحسَّ َتا َٗ َز ب٩ِٔ  ٔػ٥َ ب٩َِ ٤ًَُ ا ًَ ثَطُ أَ٪َّ  ا َحسَّ یِّر َٜ ُ ْزو أَ٪َّ ب ٤ِ ًَ ٔي  بََرن ا٢َ أَِخ َٗ

 ٔ ٤ َُّط َس نٔيَّ أ٧َ ِوَِل َد ِٟ ا  ٔ اهَّلل ٍَ ًُبَِیَس  ٔ ٤ َّي اهَّللُ َس َػل  ٢ٔ ُسو اٟزَّ َىَی ٣َِشحَٔس  ٔیَن ب ٔ ح ٔض ٓٔیط ا ا٨َّٟ  ٢ٔ ِو َٗ ٨َِٔس  ً ٢ُ و ُ٘ اَ٪ َي َّٔ ًَ اَ٪ ب٩َِ  ٍَ ًُِث٤َ

٢ُ ٩ِ٣َ بَىَی ٣َ  و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  ٌِ ٔ َس٤ يي  ٔن ثَرِت٥ُِ َوإ ِٛ َ ٥ُِ أ َّٜ ٥َ إ٧ٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ِ ی َٜ ُ ٢َ ب ا َٗ ا٢َ ِشحّٔسا  َٗ َّطُ  ٧َ ُت أ ْر َحٔشِب



 

 

ةٔ  َح٨َّ ِٟ ا ٔي  ُط ٣ِٔث٠َطُ ف َٟ اهَّللُ  َىَی  ٔ ب اهَّلل ٔ َوِجَط  ٔط َِتغٔي ب  َیب

ییحی  ن امیلسؿ، ا ن فبہ، رمع ف، ریکب، اعمص  ن رمع ف ن اتقدہ، دیبعاہلل وخالین ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک  ب رضحت 

 ریمعت رکےن( ںیم ولوگں ےن وگتفگ رشفع یک، وت رضحت امثعؿ ےن رفامای مت ولگ ےری  قح ںیم امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع )ےک دجسم

 تہب ھچک ہہک رےہ وہ، نکیل ںیم ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ےہ ہک وج صخش اہلل یک راضدنمی ےئلیک دجسم ریمعت

اکمؿ تنج ںیم ایتر رکا داتی ےہ، ریکب )اس دحثی ےک رافی( ےتہک ںیہ ہک ہی رک ، اہلل اعتیل اس ےک وعض ںیم ایس رطح اک اکی 

 اافلظ اہلل یک راضدنمی ےک ےئل ےری  ایخؽ ںیم اعمص ےن لقن ےئک ےھت، )سج ںیم ےھجم ھچک ہبش اس وہایگ ےہ( ۔

 یض اہلل اعتٰیل ہنعییحی  ن امیلسؿ، ا ن فبہ، رمع ف، ریکب، اعمص  ن رمع ف ن اتقدہ، دیبع اہلل وخالین ر :  رافی

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

  

 ... ب دجسم ںیم ذگر  وت ریت اک لھپ ڑکپ  رےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ب دجسم ںیم ذگر  وت ریت اک لھپ ڑکپ  رےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      436    حس

ہ :  راوی لٰي ٨ً تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًزو  ےن  ہ ٣یں  ہیں ٛ ےت  ْک ایت  رو ٔیا٪  ، س ہ ب٩ سٌیس يب  ٗت

ِبسٔ اهَّللٔ يَ  ًَ ابَٔز ب٩َِ  َت َج ٌِ ٔ ٤ زٕو أََس ٤ِ ٌَ ٔ ُت ٟ ٠ِ ُٗ ا٢َ  َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ یٕس  ٌٔ َبُة ب٩ُِ َس تَِي ُٗ ٨ََا  ث ٤َِشحٔسٔ َحسَّ ِٟ ا َرُج١ْ فٔي  و٢ُ ٣َزَّ  ُ٘ 

أَٟضا ٨َٔٔؼ ِک ب ٥َ أ٣َِٔش َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  َرُسو ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٦ْ  َض ُط ٔس ٌَ  َو٣َ

 ہبیتق  ن دیعس،  نایؿ رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہک ایک مت ےن اجرب  ن دبعاہلل وک ہی ےتہک وہےئ انس

را افر اس ےک رمہاہ ھچک ریت ےھت، وت اس  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ یک ناکیونں ےہ؟ ہک اکی صخش دجسم ںیم ذگ

 وک ڑکپ ول۔



 

 

 ہبیتق  ن دیعس،  نایؿ رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...دجسم ںیم سک رطح ذگران اچےیہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم سک رطح ذگران اچےیہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      437    حس

زہ :  راوی ابوبز  ، احس ٟو ا ًبس  ، اس٤ٌی١ سٰی ب٩   ٣و

ا٢َ َحسَّ  َٗ أًی١َ  ِٔس٤َ وَسی ب٩ُِ إ ا ٣ُ ٨ََ ث ٩ِ أَبٔیطٔ َحسَّ ًَ َا بُزَِزَة  ُت أَب ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ َِزَة ب٩ُِ  ُو بُز ا أَب ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ احٔسٔ  َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ

 َٓ ِب١ٕ  ٨َٔ ا٨َٔٗا ب َِسَو أجٔس٧َا أَِو أ َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ ٣ََش ٔي  ا٢َ ٩ِ٣َ ٣َزَّ ف َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ًَ ْٔقِ ٠َِیأُِخِذ  ٌِ ا َِل َي أَٟض نَٔؼ لَي 

٤ّٔا ٔ ٣ُِش٠ ط ِّٔ َٜ ٔ  ب

ومیس  ن اامسلیع، دبعاولادح، اوبربدہ اےنپ فادل  ے فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک وج 

 ڑکپ ےل، )ںیہک ااسی ہن وہ ہک( صخش امہری دجسمفں ای ابزارفں ںیم  ے یسک ںیم ریت ےل ذگر ، وت ا ے اچےئہ ہک اس یک ناکیونں وک

 اےنپ ذرہعی یسک املسمؿ وک زیمخ رک د ۔

 ومٰیس  ن الیعمس، دبعاولادح، اوبربدہ :  رافی

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

  

 ...دجسم ںیم رعش ڑپےنھ اک ایبؿ



 

 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ںیم رعش ڑپےنھ اک ایبؿ دجسم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      438    حس

اٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ :  راوی ہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبس ٍ، طٌیب، ز آ اٟامی٪، ح٥ٜ ب٩ ٧  ابو

ا َٗ ٔیِّ  ز ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ُط َا  ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٍٕ ٔ َآ ٧ ٥ُ ب٩ُِ  َٜ َح ِٟ ا  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث َّطُ َحسَّ ٧َ ٖٕ أ ِو ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ َة ب٩ُِ  ٤َ َس٠َ ُو  ٔي أَب ن بََر ٢َ أَِخ

َّي َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َت  ٌِ ٔ ٤ َ َص١ِ َس اهَّلل  ََ َِنُظُس یَِزَة أ َُز ضُٔس أَبَا ص َتِظ یَّ َيِش رٔ ا ِْلَِنَؼ ا ٕٔت  َاب اَ٪ ب٩َِ ث ٍَ َحشَّ ٔ ٤ یَا  َس  ٢ُ و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ 

 ًَ ِب  اُ٪ أَٔج ٥ِ َحشَّ ٌَ َن َِزَة  َُزی ٢َ أَبُو ص ا َٗ ٔض  ُس ُ٘ ِٟ ا ٔح  ٔزُو ُظ ب ِِّس َی ُض٥َّ أ ا٠َّٟ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢ٔ اهَّللٔ  َرُس  ٩ِ 

اوباامیلؿ، مکح  ن انعف، بیعش، زرہی، اوبہملس  ن دبعارلنمح  ن وعػ رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اسحؿ  ن اثتب ااصنری 

، فہ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک  مس د  رک ہہک رےہ ےھت، ہک ںیم ںیہمت اہلل یک  مس داتی وہں، ہی )اتبؤ( ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے انس

 ایک مت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہی انس ےہ ہک آپ )ھجم  ے( ہی رفامای رکےت ےھت ہک ا  اسحؿ! روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

وک( وجاب د ، ا  اہلل! اسحؿ یک رفح ادقلس  ے اتدیئ رک، اوبرہریہ وبےل، تاں! )ںیم ےن انس فملس یک رطػ  ے )رشموکں 

 ےہ( ۔

 اوباامیلؿ، مکح  ن انعف، بیعش، زرہی، اوبہملس  ن دبعارلنمح  ن وعػ :  رافی

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

  

 ...فاولں اک دجسم ںیم دالخ وہےن اک ایبؿ رحاب

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رحاب فاولں اک دجسم ںیم دالخ وہےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      439    حس



 

 

ر، حرضت  :  راوی زبی ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪، اب٩ طہا ب، رعوہ ب٩  اهَّلل ،  اٌٟزیز ب٩ ًبس رضی اهَّلل ًبس ہ  ًائظ

٨ًہا لٰي   تٌا

ا  ٩ِ ًَ ِیَشاَ٪  َٛ ٔٔح ب٩ِٔ  اٟ َػ  ٩ِ ًَ ٕس  ٌِ َس َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔب ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ اهَّللٔ  ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َوةُ َحسَّ نٔي رُعِ ا٢َ أَِخبََر َٗ إب  ٔطَض ب٩ِٔ 

ُسو٢َ  َر َیُِت  َرأ ِس  َ٘ َٟ ِت  َٟ ا َٗ ائَٔظَة  ًَ ٔ أَ٪َّ  َیِر ز ب اٟ ُوَ٪ فٔي  ب٩ُِ  ب ٌَ ی٠َِ ُة  َبَظ َح ِٟ ا َزتٔي َو َأب حُِح َي ب ل ًَ َِو٣ّا  ٥َ ی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل

ِزَ  ٔض٥ِٔ َزاَز إٔب ب ٌٔ َٟ ٔلَي  ُ إ ُِوز ٧َ ٔ أ ائٔط َٔز ٔز َُرُنٔي ب ٥َ َيِش َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ٤َِشحٔسٔ َو ِٟ ٔ َحسَّ ا ٨ِٔذر ٤ُ ِٟ ا اب٩ُِ َوصِٕب اصٔی٥ُ ب٩ُِ  ٨ََا  ث

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُِت  َی َرأ ِت  َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ُُص  یُو٧ نٔي  بََر ُوَ٪ أَِخ ب ٌَ ی٠َِ ُة  َحَبَظ ِٟ ا ٥َ َو

ٔض٥ِٔ  اب  برِٔٔحَ

رعفہ  ن زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، اربامیہ  ن دعس، اصحل  ن شیکؿ، ا ن اہش ب، 

ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی دؿ اےنپ رجحہ ےک درفازہ رپ داھکی، افر شبح ےک ولگ دجسم ںیم لیھک رےہ 

 داھکای، اربامیہ  ن ذنمر ےن اس رفاتی ںیم ڑپاھای، ےھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم اینپ اچدر ںیم اپھچ رک اؿ اک لیھک

اہک ہک ھجم  ے ا ن فبہ ےن وباہطس ویسن ا ن اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ  ے رفاتی ایک اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن داھکی یبن یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک افر یشبح اےنپ ایھتہرفں  ے لیھک رےہ ےھت۔

  ، اربامیہ  ن دعس، اصحل  ن شیکؿ، ا ن اہش ب، رعفہ  ن زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدبعازعلسی  ن دبعاہلل :  رافی

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

  

 ...( دجسم ےک ربنم رپ رخدی فرففتخ اک ذرک) اجزئ ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ( ےک ربنم رپ رخدی فرففتخ اک ذرک) اجزئ ےہ دجسم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      440    حس



 

 

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ٤ًزہ  ، ، یحٌی  ، سٔیا٪ اهَّلل  ًبس  ًلي ب٩ 

یَحِ   ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ا  ٨ََ ث َٔضا َحسَّ ابَت َٔت ٔي ٛ َُضا ف َتِشأَٟ  ُ َزة ٔی َز َضا ب ِت أََتِت َٟ ا َٗ ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ َزَة  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ ٌَی 

 َٗ َقَٔي َو ا ٣َا ب تَٔض َلِي ًِ َ ٔت أ ئِ َُضا إِٔ٪ ٔط ٢َ أَص٠ِ ا َٗ لٔي َو َوَِلُئ  ِٟ ا ُوُ٪  یَٜ ٔک َو َلِیُت أَص٠َِ ًِ َ ِٔت أ ٔطئ ِت إِٔ٪  َٟ ا َ٘ ٔطئِٔت َٓ اُ٪ ٣َزَّّة إِٔ٪  َی ِٔ ُس ا٢َ 

تَ  ًِ َ ا٢َ أ َ٘ َٓ َٔک  ذَٟ ِتطُ  َ
ْکَّ َذ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  اَئ َر ا َج َّ٤ ٠َ َٓ ٨َا  َٟ َوَِلُئ  ِٟ ا ُوُ٪  ا َویَٜ تَٔض ِ٘ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ  

ا و٢ُ  ُس ا٦َ َر َٗ َٙ ث٥َُّ  َت ًِ َ ٩ِ٤َٔ أ َئ ٟ َوَِل ِٟ ا إٔ٪َّ  َٓ َضا  ٔ٘ٔی ت ًِ َ أ َٓ َضا  أًی َِت زَّّة اب اُ٪ ٣َ َی ِٔ ُس ا٢َ  َٗ ٔ َو بَر ٨ِٔ ٤ ِٟ ا لَي  ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ هَّلل

 ّ وك ُْشُ ُوَ٪  ََرٔك ٕ َيِظ ا٦ َو ِٗ َ َا٢ُ أ ا٢َ ٣َا ب َ٘ َٓ  ٔ بَر ٨ِٔ ٤ ِٟ ا لَي  ًَ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس َس  ٌٔ َؼ َٓ ٩ِ٣َ ٔ اهَّلل ِیَص فٔي َٛٔتأب  َٟ ا 

َْشِ  َََرَن  ِط َوصَّ ا ِٟ ا ِبُس  ًَ ٌَی َو ا٢َ یَِح َٗ لٔيٌّ  ًَ ا٢َ  َٗ  ٕ زَّة ائََة ٣َ َن ٣ٔ َََر ِط ا طُ َوإِٔ٪  َٟ ٠َِیَص  َٓ  ٔ اهَّلل ِیَص فٔي َٛٔتأب  َٟ َزَة كّا  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ َیِحٌَی   ٩ِ ًَ أب 

ائَٔظ  ًَ ُت  ٌِ ٔ َس٤ ِت  َٟ ا َٗ َزَة  ٤ِ ًَ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ٌَی  َیِح  ٩ِ ًَ ِوٕ٪  ًَ ََفُ ب٩ُِ  ٌِ ٢َ َج ا َٗ ُظ َو َزَة ٧َِحَو ٔی َز ٤َِزَة أَ٪َّ ب ًَ  ٩ِ ًَ ٌَی  یَِح  ٩ِ ًَ أْٟک  ُظ ٣َ َرَوا َة َو

بَرَ  ٨ِٔ ٤ ِٟ ا َس  ٌٔ َػ ُْکِ  یَِذ  ٥ِ َٟ ي آْخظ َو  ال

 یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، ییحی ، رمعہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک ربریہ اینپ اتکتب ےک ابر  ںیم ھجم  ے 

وت رضحت اعہشئ ےن اہک ہک ارگ مت اچوہ وت ںیم )اہمتری تمیق( اہمتر  ولوگں وک د  دفں )افر وساؽ رکےن ےری  اپس آںیئ، 

 ںیہمت آزاد رک دفں( نکیل فالء )اک قح( ےری  ےئل وہاگ، )ربریہ  ے( اہک ارگ مت اچوہ وت وج ھچک ابیق وہ ا ے رےنہ دف، )افر  نایؿ یھبک

نکیل فالء )اکقح( ںیمہ وہاگ،  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آےئ، وت ںیم ویں( ےتہک ےھت ارگ مت اچوہ وت ا ے آزاد رکدفں، 

ےن آپ  ے اس اک ذرک ایک، آپ ےن رفامای ہک مت اںیہن رخدی رکول، رھپ اںیہن آزاد رکول، افر فالء وت ایس ےک ےئل وہیت ےہ، وج آزاد 

، رھپ رفامای ہک اؿ ولوگں اک ایک احؽ ےہ، وج ایسی رشج ں رکےت ںیہ وج رک ، رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ ڑچھ ےئگ

 اتکب اہلل ںیم ںیہن ںیہ )اید روھک( وج صخش ایسی رشط رک  ہک فہ اتکب اہلل ںیم ہن وہ وت فہ اس وک ہن ےلم یگ ارگہچ وس ابر رشط رک ۔

 ٰیل اہنع یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، ییحی ، رمعہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 ...دجسم ںیم اقتاض افر آرض دار ےک ےھچیپ ڑپےن اک ایبؿ



 

 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم اقتاض افر آرض دار ےک ےھچیپ ڑپےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      441    حس

٨ًہ :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ب  ٌٛ رضت  ، ح ٣اٟک ب ب٩  ٌٛ اهَّلل ب٩  ًبس  ، ہزی ، ز ص ، یو٧ ٤ًز ث٤ا٪ ب٩  ً  ، ٣ح٤س اهَّلل ب٩   ًبس 

ٔیِّ  ِز ز ص اٟ  ٩ِ ًَ ٧ُُص  یُو بََر٧َا  ا٢َ أَِخ َٗ ٤ََُز  اُ٪ ب٩ُِ ً ٤َ ا ًُِث ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث أٟٕک  َحسَّ ٔب ب٩ِٔ ٣َ ٌِ َٛ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ

ا حَ  ُُض٤َ ات ِت أَِػَو ٌَ َٔ َت ِر ا َٓ ٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا ٔي  ٔ ف ٠َِیط ًَ طُ  َٟ َاَ٪  ا ک ی٨ِّ ٕ َز َرز ٔي َحِس اب٩َِ أَب َضی  ا َ٘ َت َُّط  ٕب أ٧َ ٌِ َٛ  ٩ِ َّي ًَ و٢ُ اهَّللٔ َػل َرُس َضا  ٌَ ٔ ٤ َّی َس ً

 ٔ ٔط ٔي بَِيت َُو ف ٥َ َوص َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٍِ اهَّللُ  َؿ  ٢َ ا َٗ ٢َ اهَّللٔ  ُسو َا َر َک ی َِّی ب َٟ  ٢َ ا َٗ ُب  ٌِ َٛ َا  ی ی َز ٨َا َٓ  ٔ ٔط َزت َٕ حُِح ٔسِح  َٕ َظ َٛ َّی  ً ا َح ٤َٔ ِیض َٟ ٔ َد إ َْخَ َٓ

 ٔ ط ـٔ ِٗ ا َٓ  ٥ِ ُٗ ا٢َ  َٗ اهَّللٔ   ٢َ ُسو َا َر ُت ی ٠ِ ٌَ َٓ ِس  َ٘ َٟ  ٢َ ا َٗ ِْطَ  اٟظَّ َِی  ٔ أ ِیط َٟ ٔ َ إ ا َوأَِو٣َأ َٔک صََذ ی٨ِ َز  ٩ِ٣ٔ 

ؿ  ن رمع، ویسن، زرہی، دبعاہلل  ن بعک  ن امکل، رضحت بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک دبعاہلل  ن دمحم، امثع

اوہنں ےن دجسم ںیم  ن ایب دحرد  ے اس آرض اک اقتاض ایک وج اؿ رپ اھت، )اس اقتاض ںیم( دفونں یک آفازںی دنلب وہ ںیئگ، ہک ا ے 

اےنپ رھگ ںیم انس، آپ اؿ ےک آربی اےنپ رجحہ اک رپدہ اٹل رک رشتفی الےئ افر آفاز دی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب 

ہک ا  بعک! اوہنں ےن رعض ایک، کیبل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےن رفامای ہک مت اےنپ اس آرض  ے ھچک مک رکدف 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن مک رکدای، آپ ےن )ا ن  افر اس یک رطػ ااشرہ ایک، ینعی فصن)مک رکدف( بعک ےن اہک ہک ای

 ایب دحرد  ے( رفامای ہک اھٹ افر اس )ابیق( وک ادا رک د ۔

 دبع اہلل  ن دمحم، امثعؿ  ن رمع، ویسن، زرہی، دبعاہلل  ن بعک  ن امکل، رضحت بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...دجسم ںیم اھجڑ ف دانی افر ڑھتیچفں افر وکڑا افر ڑکلویں ےک نچ ےنیل اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دجسم ںیم اھجڑ ف دانی افر ڑھتیچفں افر وکڑا افر ڑکلویں ےک نچ ےنیل اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      442    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ، ابو ٍ آ ر ابو  ، ت ، ثاب ز ب٩ زیس ، ح٤ا ِحب  س٠امی٪ ب٩ 

َِزةَ  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ  ٍٕ ٔ آ َر ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٕٔت  َاب ٩ِ ث ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ ا َح ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث وَ َحسَّ ًّل أَِس َرُج اَئ  أَ٪َّ  ِوَز َس َزأَّة  ا٣ِ َز أَِو 

ًَل  َٓ َ ٢َ أ ا َٗ اَت  ا ٣َ ُو اٟ َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢ََ َشأ َٓ اَت  ٤َ َٓ ٤َِشحَٔس  ِٟ ا   ٥ ُ٘ َاَ٪ َي َي ک ل ًَ ٔي  ون  ٟ زُ  ٔ ٔط ٔي ب ن ٤ُو ٧ُِت آَذ ُت٥ِ  ٨ِ ُٛ

 ًَ َّي  َؼل َٓ ا  بَِرَص َٗ َي  َت أ َٓ بِرَٔصا  َٗ ا٢َ  َٗ ٔ أَِو  ٔظ بِر  ٠َِیَضاَٗ

امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، اثتب، اوبراعف، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی یشبح رمد ای یشبح وعرت دجسم 

ہک مت ےںیم اھجڑف دای رکیت یھت،  ب فہ رم یئگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک ابتب وپاھچ، ولوگں اہک ہک فہ رم یئگ، آپ ےن رفامای

 ےن ےھجم االطع ویکں ہن دی، )ااھچ اب( ےھجم اس یک ربق اتب دف،انچہچن ولوگں ےن اتبیئ، رھپ آپ ےن اس )ربق( رپ امنز ڑپیھ۔

 امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، اثتب، اوبراعف، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...دجسم ںیم رشاب یک اجترت وک رحاؾ ک ےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم رشاب یک اجترت وک رحاؾ ک ےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      443    حس

ع، ٣ش٥٠، ٣ْسوٚ، حرضت ً :  راوی ٨ًہاًبسا٪، ابوح٤زہ، ا٤ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ  ا

 َٟٔ ِز ٧ُ ا أ َّ٤ َٟ ِت  َٟ ا َٗ ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ ٩ِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ًَ ٔع  ٤َ ًِ َ ِْل ا  ٩ِ ًَ زََة  ٤ِ ٔي َح َب ٩ِ أ ًَ اُ٪  ِبَس ًَ ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ ة َبَْقَ ِٟ ا َرةٔ  و َاُت ٩ِ٣ٔ ُس اِْلی ِت 



 

 

 ٔ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َد  َا َْخَ ب زِّ اٟ ٔي  ٔ ف ٤ِز َد ِٟ ا َرَة  ا ٦َ تَٔح أض ث٥َُّ َِحَّ ا٨َّٟ َي  ل ًَ أَص٩َُّ  َْقَ َٓ ٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا َي   ل

دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، ملسم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک  ب وسد ےک ابر  ںیم وسرہ رقبہ یک 

ػ رشتفی ےل ےئگ افر اؿ آوتیں وک ولوگں ےک اسےنم التفت رفامای، آںیتی انزؽ یک ںیئگ، وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم یک رط

 رھپ آپ ےن رشاب یک اجترت رحاؾ رک دی۔

 دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، ملسم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...دجسم ےک ےئل اخدؾ رقمر رکےن اک ایبؿ افر ا ن سابس ےن اہک ہک ذنرت کل امیف ینطب رحمر

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ؿ یل ےہ،  آزاد رکےن یک ذنر امدجسم ےک ےئل اخدؾ رقمر رکےن اک ایبؿ افر ا ن سابس ےن اہک ہک ذنرت کل امیف ینطب رحمرا )ےک ینعم ہی ںیہ ہک( ںیم ےن اس وک دجسم ےک ےیل

 اتہک دجسم یک ادتم رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      444    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، آٍ ر ابو  ، ت ، ثاب ز ، ح٤ا ٗس ا  اح٤س ب٩ و

 ٍٕ ٔ آ ٔي َر َب ٩ِ أ ًَ ٕٔت  َاب ٩ِ ث ًَ زُ  ا َّ٤ ا َح ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ إٗٔس  ٤َُس ب٩ُِ َو ا أَِح ٨ََ ث َِل َحسَّ ٤َِشحَٔس َو ِٟ ا   ٥ ُ٘ َِت َت ٧ کَا ًّل  َرُج َزأَّة أَِو  َِزَة أَ٪َّ ا٣ِ َُزی ٔي ص ٩ِ أَب ًَ

بِرٔصَا َٗ لَي  ًَ َّي  َّطُ َػل ٧َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َث  ی َْکَ َحٔس َذ َٓ َزأَّة  ا٣ِ اُظ إِٔلَّ  َُر  أ

اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی وعرت ای اکی رمد دجسم ںیم اھجڑف دای رکات ادمح  ن فادق، امحد، اثتب، اوبراعف، اوبرہریہ ریض اہلل 

پ اھت افر ےریا ایخؽ یہی ےہ ہک فہ وعرت یھت، رھپ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی ایبؿ یک ہک آ

 ےن اس یک ربق رپ امنز ڑپیھ۔

 تب، اوبراعف، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح  ن فادق، امحد، اث :  رافی



 

 

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

  

 ...دیقی افر آرض دار ےک دجسم ںیم ابدنےھ اجےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دیقی افر آرض دار ےک دجسم ںیم ابدنےھ اجےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  سج٠      445    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو رضت  ، ح ز ٣ح٤س ب٩ زیا  ، ہ ، طٌب ٣ح٤س ب٩ جٌَف روح و  ، ہی٥ ا ابز ٙ ب٩   اسح

 ٌِ ُط  ٩ِ ًَ ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج َّ٤ َرِوْح َو٣َُح ٧َا  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ اصٔی٥َ  َِز ُٚ ب٩ُِ إٔب ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث ٔيیِّ َحسَّ َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َِزَة  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ  ٕ ز ٔیَا ٔس ب٩ِٔ ز َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ َة  َب

َوَصا ٤َّٔة ٧َِح ک٠َ رَٔحَة أَِو  َبا ِٟ ا لَيَّ  ًَ َت  َّ٠ َٔ َت ح٩ِّٔ  ِٟ ا یّتا ٩ِ٣ٔ  ا٢َ إٔ٪َّ ًَِٔفٔ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّى  اهَّللُ  َػل ىٔی  ٨َ َٜ أ٣َِ َٓ ًَلَة  اٟؼَّ لَيَّ  ًَ  ٍَ َل ِ٘ َٟٔی

طُ  ٨ِ َْکِ  ٣ٔ َذ َٓ  ٥ُِٜ ک٠ُ   ٔ ط ِی َٟ ٔ زُوا إ ُو ا َوَت٨ِ و بُٔح ُتِؼ َّی  ً ٤َِشحٔٔس َح ِٟ ا ی  رٔ َوا َٕة ٩ِ٣ٔ َس رٔی ا َس َى  ٔل ُط إ َِربَٔل ِزُت أَِ٪ أ ََر أ َٓ ٪َ ُس٠َامِیَ ٔي  ِو٢َ أَخ َٗ ُت 

ٔسّئا ا ُظ َخ زَّ ََفَ َرِوْح   ٢َ ا َٗ ی  سٔ ٌِ ْٔلََحٕس ٩ِ٣ٔ َب ٔي  َبغ ی٨َِ ّا َِل  لٔي ٠ِ٣ُک  َربِّ َصِب 

اربامیہ، رفح فدمحم  ن رفعج، ہبعش، دمحم  ن زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ااحسؼ  ن 

رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای اکی ےر شک نج سگہتش بش ےری  اسےنم آای )ای اس یک لثم وکیئ ہملک رفامای( اتہک ےریی امنز افدس رک 

ذِق )ر د ، رگم اہلل ےن ےھجم ْ
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َ
ح
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َ
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ُ
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ْ
ب  َ
 ه
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َ
فح اس رپ اقوب ددیای افر ںیم ےن اےنپ اھبیئ امیلسؿ اک وقؽ اید ایک ہک ر

 رافی دحثی( ےتہک ںیہ رھپ ا ے ذلیل رکےک آپ ےن فاسپ رک دای

 رہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاقحس  ن اربامیہ، رفح فدمحم  ن رفعج، ہبعش، دمحم  ن زاید، رضحت اوب :  رافی

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

  

 ... ب االسؾ ےل آےئ وت لسغ رکےن افر دجسم ںیم دیقی ےک ابدنےنھ اک ایبؿ، رشحی آرض دار ک



 

 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ںیم دیقی ےک ابدنےنھ اک ایبؿ، رشحی آرض دار وک مکح دےتی ےھت ہک فہ دجسم ےک وتسؿ ںیم ابدنھ دای اجےئ ب االسؾ ےل آےئ وت لسغ رکےن افر دجسم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      446    حس

٨ًہ :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو رضت  ، ح بي سٌیس ا ث، سٌیس ب٩  ٟی  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

 ًَ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ َِزَة  ی َُز ٍَ أَبَا ص ٔ ٤ َس یٕس  ٌٔ َس یُس ب٩ُِ أَبٔي  ٌٔ َس ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ِیُث  ا٠َّٟ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل َّي ِبُس  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َث  ٌَ  َب

 ُ طُ ث َٟ  ٢ُ ا َ٘ َة يُ َٔ ٨ٔی َٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔی َح َِت ب ائ َح َٓ ٧َِحٕس  َٔب١َ  ًّل ٗ ٥َ َخِی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ رٔی اهَّللُ  َوا َس ٕة ٩ِ٣ٔ  َی رٔ ُظ بَٔشا َُلو ب ََفَ  ٢ٕ َا ا٣َُة ب٩ُِ أُث ٤َ

ٔلَي ٧َدِ  َٙ إ ٧َِل٠َ ا َٓ َة  ا٣َ ٤َُ وا ث ُ٘ ٔ ا٢َ أَك٠ِ َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٔ ِیط َٟ ٔ َد إ َْخَ َٓ ٤َِشحٔسٔ  ِٟ َِتَش١َ ث٥َُّ ا اُ َٓ ٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا یٕب ٩ِ٣ٔ  َْقٔ  ١ٕ

ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِشحَٔس  ِٟ ا ٔ  َزَخ١َ  و٢ُ اهَّلل َرُس ا  ّس ُ َوأَ٪َّ ٣َُح٤َّ اهَّلل َط إِٔلَّ  َٟ ٔ  أَِطَضُس أَِ٪ َِل إ

دبعاہلل  ن ویفس، ثیل، دیعس  ن ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

  ے ڑکپ ےل آےئ افر اس اک انؾ امثہم  ن ااثؽ اھت، ولوگں ےن اس وک دجن یک رطػ ھچک وسار ےجیھب، فہ اکی صخش وک )ہلیبق( ینب ہفینح

دجسم ےک وتسونں ںیم  ے اکی وتسؿ  ے ابدنھ دای، رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک اپس رشتفی الےئ، آپ ےن رفامای ہک 

ْؿ  امثہم وک وھچڑ دف، )فہ وھچےتٹ یہ( دجسم ےک آربی اکی درتخ ےک اپس ایگ افر لسغ رک
َ
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 دبع اہلل  ن ویفس، ثیل، دیعس  ن ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...دجسم ںیم ںورارفں فریغہ ےک ےئل ھک ہ ڑھکا رک ےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم ںورارفں فریغہ ےک ےئل ھک ہ ڑھکا رک ےن اک ایبؿ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      447    حس

٨ًہازْکیا ب٩ یحٌی ، ًبساهَّلل ب٩  :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ئظ ًا رضت  ، ح ظا٦، رعوہ ہ  ، ر ی ٤٧ 

 ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ا٦ْ  ا صَٔظ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ یِر ٤َُ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٧ ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٌَی  َیِح ُئ ب٩ُِ  یَّا َْکٔ ا َز ٨ََ ث َِو٦َ  َحسَّ ْس ی ٌِ َس ُٔػیَب  ِت أ َٟ ا َٗ ائَٔظَة  ًَ

 َّ٨ اٟ َب  رَضَ َٓ َح١ٔ  ِٛ َ ِْل ٔي ا ٚٔ ف ٨َِس َد ِٟ ٤َِشحٔسٔ ا ِٟ ا ٔي  ُض٥ِ َوف ًِ ُ ز َی  ٥ِ٠َ َٓ ٕب  ی َْقٔ ُظ ٩ِ٣ٔ  وَز ٌُ ٤َِشحٔسٔ َٟٔی ِٟ ا ّة فٔي  ٥َ َخِی٤َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔيی  

٨َا ٣ٔ  َیأِتٔي ی  ٔذ َّٟ ا ٤َةٔ ٣َا صََذا  َدِی ِٟ ا یَا أَص١َِ  وا  اُٟ َ٘ َٓ ض٥ِٔ  ِی َٟ ٔ ٦ُ َئشی١ُ إ اٟسَّ إر إِٔلَّ  َٔ ٔ َىٔی ُ ٤َْة ٩ِ٣ٔ ب ُذو  ٩ِ َخِی ِِ ْس َي ٌِ َس َٔذا  إ َٓ  ٥ُِٜٔ َٔب٠ ٗ

اَت ٓٔیَضا ٤َ َٓ َز٣ّا  ُط  زِحُ  ُج

زرکای  ن ییحی ، دبعاہلل  ن ریمن، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک گنج دنخؼ ےک دؿ دعس ےک الحک 

بصن ایک، اتہک آربی یہ  ے اس یک ایعدت ایک رکںی، وچہکن ںیم زمخ گل ایگ اھت، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ھک ہ دجسم ںیم 

دجسم ںیم ا ن افغر اک )یھب( ھک ہ اھت، اؿ یک رطػ وخؿ ہہب رک آےن اگل، وت اؿ ولوگں ےن اہک ہک ا  ھک ہ فاول! ہی وخؿ شیک ےہ؟ وج 

 ے وخؿ ہہب رتا ےہ، سپ فہ ایس  ے ااقتنؽ رک  ادرھ ہہب ہہب رک امہری رطػ آرتا ےہ، ) ب داھکی ایگ( وت ایک دےتھکی ںیہ ہک دعس ےک زمخ

 ےئگ۔

 زرکای  ن ییحی ، دبعاہلل  ن ریمن، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...ےن اک ایبؿ افر ا ن سابس اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلصرضفرت یک انب رپ دجسم ںیم افٹن ےل اج

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رضفرت یک انب رپ دجسم ںیم افٹن ےل اجےن اک ایبؿ افر ا ن سابس اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ افٹن رپ وطاػ ایک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      448    حس

هَّلل  :  راوی رضی ا ہ  ہ، ا٦ س٤٠ ابي س٤٠ ر، زی٨ب ب٨ت  ٟزح٩٤ ب٩ ٧و١ٓ، رعوہ ب٩ زبی ک ٣ح٤س ب٩ ًبسا ٣اٟ  ،ٕ یوس ًبس اهَّلل ب٩ 



 

 

٨ًہ٤ا لٰي   تٌا

٩ِ رُعِ  ًَ  ١ٕ َٓ َِو ٧ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  زَِّح اٟ ِبسٔ  ًَ ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ یُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َب َوَة َحسَّ ٨َِ ٩ِ َزی ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ ب٩ِٔ 

َِط  يي أ ٥َ أَن َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  و٢ٔ اهَّللٔ َػل َرُس َي  ٔل ِوُت إ َٜ َط ِت  َٟ ا َٗ َة  َس٤َ٠َ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ ٤ََة  َس٠َ َبٔي  ٔت أ ٨ِٔ أض ب ا٨َّٟ ٔئ  ا ٔي ٩ِ٣ٔ َوَر ُوف ا٢َ ك َٗ ٔي  َتک

 ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  َرُسو ُت َو ِٔ ُل َٓ ْة  َٔب َراٛ ِٔت  ٧َ ورٕ َوأ إب ٣َِشُل َٔت ٔ َوٛ ور اٟل  ُ ِب  أ ٔت َيِْقَ بَِی ِٟ ا ٔب  ٔلَي َج٨ِ يي إ ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ   

دبعاہلل  ن ویفس، امکل دمحم  ن دبعارلنمح  ن ونلف، رعفہ  ن زریب، زبنی تنب ایب ہملس، اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل امہنع رفاتی رکیت 

فآہل فملس  ے اکشتی یک، ہک ںیم ںورار وہں، وت آپ ےن رفامای ہک مت وسار وہ رک ولوگں ےک ےھچیپ ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ے وطاػ رکف، ںیم ےن وطاػ ایک افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبعک ےک اکی وگہش ںیم امنز ڑپھ رےہ ےھت، )سج ںیم 

 آپ( وسرہ وطر یک التفت رفام رےہ ےھت۔

  ن ویفس، امکل دمحم  ن دبعارلنمح  ن ونلف، رعفہ  ن زریب، زبنی تنب ایب ہملس، اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل امہنعدبع اہلل  :  رافی

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

  

 ...ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ۃمج اابلب  ے اخیل ےہہی ابب رت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      449    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧  ، زہ ٗتا  ، زستوائي ظا٦  ہ  ، ظا٦ ہ ذب٩  ، ٣ٌا ثىی ٣  ٣ح٤س ب٩ 

َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ ا٦ ُ ب٩ُِ صَٔظ ذ ا ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َّی  ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٕٔک أَ٪َّ َحسَّ اٟ ٧ََُص ب٩ُِ ٣َ ا أ ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ َزَة  ا َت َٗ  ٩ِ ًَ ٔي  أَب

 ٔ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٨ِٔسٔ  ا ٩ِ٣ٔ ً َج ٥َ َْخَ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ أب  َِػَح یِٔن ٩ِ٣ٔ أ ٤َا  َرُج٠َ ُض ٌَ ٤َٕٔة َو٣َ ِی٠َٕة ٣ُِو٠ َٟ ٥َ فٔي  َس٠َّ َو



 

 

 ِ ی اَح ٤ِٔؼَب ِٟ ا َّی أَتَي أَص٠َِطُ ٣ِٔث١ُ  ً ا َواحْٔس َح ُض٤َ ک١ُِّ َواحٕٔس ٨ِ٣ٔ  ٍَ َر ٣َ ا ا َػ َٗ َََر ِٓ ا ا  َّ٤ ٠َ َٓ ٤َٔا  یض َیِٔس َیَِن أ أ٪ ب یَئ ـٔ  ٔن ُي

ب دمحم  ن ینثم، اعمذ ن اشہؾ، اشہؾ دوتسایئ، اتقدہ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحص

 ادنریھی رات ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس  ے لکن رک ےئگ، اؿ ںیم اکی سابد  ن رشب ےھت افر دفےرا ےری  ںیم دف صخش

ایخؽ ںیم ادیس  ن ن ری ےھت اؿ دفونں ےک رمہاہ رچاروں یک رطح )وکیئ زیچ( یھت، وج اؿ ےک اسےنم رفنش ےھت، رھپ  ب فہ دحیلعہ وہ 

 اس ھ اکی وہ ایگ، اہیں کت ہک فہ اےنپ رھگ چنہپ ایگ۔ ےئگ، وت اؿ ںیم  ے رہ اکی ےک

 دمحم  ن ینثم، اعمذ ن اشہؾ، اشہؾ دوتسایئ، اتقدہ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ؿدجسم ںیم ڑھکیک افر راہتس رےنھک اک ایب

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم ڑھکیک افر راہتس رےنھک اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      450    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ی  ر ابوسٌیس خس  ، ، بْس ب٩ سٌیس ین ًبیس ب٩ ح٨  ، ٨ٟرض ابوا   ، ح ، ٠ٓی  ٣ح٤س ب٩ س٨ا٪

 َ٨ ُس ب٩ُِ ٔس َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٔ َحسَّ َب ٩ِ أ ًَ یٕس  ٌٔ َس ٩ِ بُِْسٔ ب٩ِٔ  ًَ یِٕن  ٨َُ ٩ِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ ح ًَ رِضٔ  َّ٨ اٟ ٨ََا أَبُو  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٠َِیْح  ُٓ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ي إ٪ 

ا َیَِن  ا ب ِبّس ًَ ََّر  ی اهَّلَل َخ ٢َ إٔ٪َّ  ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َب  ٢َ َخَل ا َٗ ٔیِّ  ُدِسر ِٟ ا یٕس  ٌٔ اَر ٣َا ٟس  َس َت اِخ َٓ ُظ  ٨َِٔس ا ً َیَِن ٣َ ا َوب ٧َِی

یَ  َذ إِٔ٪  ِی اٟظَّ ا  ٔي َصَذ ُِبک ی ٔسی ٣َا  ِٔ َن ٔي  ٠ُِت ف ُ٘ َٓ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر  ُٙ ی سِّ اٟؼِّ  ٕ ََِک ُو ب َي أَب َبک َٓ ٨َِٔس اهَّللٔ  ٧َِیا ً اٟس  ِبّسا بَیَِن  ًَ ََّر  ی ُ َخ اهَّلل  ٩ُِٜ

 ٔ َر ٣َا ً ا اِخَت َٓ ُظ  ٨َِٔس ا ً َیَِن ٣َ ٢َ َوب ا َٗ ا  ٨َ ٤َ٠َ ًِ َ ٕ أ ُو بََِک َاَ٪ أَب ک ِبَس َو ٌَ ِٟ ا َُو  ٥َ ص َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َاَ٪ َر ک َٓ اهَّللٔ  َا أَبَا ٨َِس  ی

ًّل  ا َخ٠ٔی دّٔذ تَّ ُت ٣ُ ٨ِ ُٛ ِو  َٟ ٕ َو ََِک ُو ب ٔ أَب ٔط اٟ ٔ َو٣َ َتٔط ُػِحب ٔي  َيَّ ف ل ًَ أض  ا٨َّٟ ٔک إٔ٪َّ أ٩٣َََّ  ِب ٕ َِل َت ََِک ٩ِ ب ٜٔ ٕ َوَل ََِک َا ب َدِذُت أَب ًٔی َِلتَّ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ

 ٕ ٔي بََِک َاُب أَب َاْب إِٔلَّ ُسسَّ إِٔلَّ ب ٤َِشحٔٔس ب ِٟ ا ٔي  یَنَّ ف َ٘ ُُط َِل یَِب ت زَّ َو ٔ َو٣َ ًَل٦ ِْلِٔس ا ةُ  وَّ  أُُخ



 

 

ح، اوبا رضنل، دیبع  ن نینح، رسب  ن دیعس، اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رف

فلی 

اتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع دمحم  ن انسؿ، 

 فآہل فملس ےن اکی ہبطخ ڑپاھ، وت رفامای ہک نیقی وھجمس ہک اہلل احبسہن ےن اکی دنبہ وک داین افر آرخت ےک درایمؿ اایتخر دای، )اچےہ سج

ےن اےنپ دؽ ںیم اہک ہک ایسی ایک وک دنسپ رک ( اس ےن اس زیچ وک اایتخر رک ایل، وج اہلل ےک تاں ےہ، اوبرکب )ہی نس رک( رفےن ےگل، ںیم 

فر زیچ ےہ، وج اس وبڑےھ وک رال ریہ ےہ، ارگ اہلل ےن یسک دنبہ وک داین ےک افر اس اعمل ےک درایمؿ ںیم، وج اہلل ےک تاں ےہ، اایتخر دای ا

ؾ وہا ہک( فہ دنبہ روسؽ اہلل اس ےن اس اعمل ےک اایتخر رک ایل، وج اہلل ےک تاں ےہ، ) وت اس ںیم رفےن یک ایک ابت ےہ، رگم آرخ ںیم ولعم

ینیقی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھت، افر اوبرکب مہ بس ںیم زایدہ ملع رےتھک ےھت، رھپ آپ ےن رفامای ہک ا  اوبرکب مت ہن رفف ویکہکن ہی ابت 

تم ںیم ارگ یسک وک لیلخ انبات ےہ بس ولوگں  ے زایدہ ھجم رپااسحؿ رکےن فاال اینپ تبحص ںیم افر اےنپ امؽ ںیم اوبرکب ںیہ ںیم اینپ ا

 وت فہ اوبرکب وہےت نکیل االسؾ یک تبحم )اکیف ےہ( دجسم ںیم اوبرکب ےک درفازہ ےک وسا یسک ےک درفازہ وک ےب دنب ہن وھچڑا اجےئ

ح، اوبا رضنل، دیبع  ن نینح، رسب  ن دیعس، اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

فلی 

 دمحم  ن انسؿ، 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم ڑھکیک افر راہتس رےنھک اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      451    حس

، جزیز، يٌلي :  راوی ہب ب٩ جزیز ، و ہ ًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، جٌفي ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  ہ، حرضت  ٣ ًَک  ، ٜی٥  ب٩ ح

 ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٔیز ز ٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َج ث ٢َ َحسَّ ا َٗ فٔي   ٌِ ُح ِٟ ا ٕس  َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح ِبُس اهَّلل ًَ ٨ََا  ث ٣ََة َحسَّ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ ی٥ٕ  ٜٔ لَي ب٩َِ َح ٌِ ُت َي

و٢ُ  ُس َد َر ٢َ َْخَ ا َٗ إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ َي  ًَ ل ًَ َس  ٌَ َ٘ َٓ ٕة  َٗ ُط بْٔٔخِ َِس َرأ ْب  أػ ًَ  ٔ ط اَت ٓٔی ی ٣َ ٔذ َّٟ ا  ٔ ط َزٔؿ ٥َ فٔي ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل

ٔشطٔ  ِٔ َن لَيَّ فٔي  ًَ ٔض أََحْس أ٩٣َََّ  ا َّ٨ اٟ َص ٩ِ٣ٔ  ِی َٟ َُّط  ٧ٔ ٢َ إ ا َٗ ٔ ث٥َُّ  ط ٠َِی ًَ ِىَی  اهَّلَل َوأَث ٤َٔس  َح َٓ  ٔ بَر ٨ِٔ٤ ِٟ ٔ ٣ٔ ا ٔط اٟ ِو َو٣َ َٟ َة َو َٓ ا َح ُٗ ٔي  َِکٔ ب٩ِٔ أَب ٔي ب ٩ِ أَب

 ًَ ا  و ُسس   ١ُ ـَ ِٓ َ ٔ أ ًَل٦ ِٔس اِْل ُة  ٩ِ ُخ٠َّ ٜٔ ًّل َوَل ٕ َخ٠ٔی ََِک َا ب َدِذُت أَب ًّل َِلتَّ ٔض َخ٠ٔی ا ا٨َّٟ ا ٩ِ٣ٔ  دّٔذ تَّ ُت ٣ُ ٨ِ ٔي َصَذا ُٛ ٕة ف ِوَخ ک١َُّ َخ ِّی  ى

 ٕ ٔي بََِک ِوَخةٔ أَب َیَِر َخ ٤َِشحٔٔس ُ ِٟ  ا



 

 

یفعج، فبہ  ن رجری، رجری، یلعی  ن میکح، رکعہم، رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ  دبعاہلل  ن دمحم،

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ رمض ںیم سج رمض ںیم آپ ےن فافت اپیئ ےہ، اانپ ےر اکی  یٹ  ے ابدنےھ وہےئ ابرہ ےلکن افر 

فانث ےک دعب رفامای ہک ولوگ! اوبرکب  ے زایدہ اینپ اجؿ افر اےنپ امؽ  ے ھجم رپ ااسحؿ رکےن فاال وکیئ ںیہن ربنم رپ ھٹیب ےئگ، رھپ اہلل یک دمح 

وک افر ارگ ںیم ولوگں ںیم  ے یسک وک لیلخ انبات، وت انیقی اوبرکب وک لیلخ انبات، نکیل االسؾ یک دفیتس الضف ےہ، ےریی رطػ  ے رہ ڑھکیک 

 ف، وساےئ اوبرکب یک ڑھکیک ےک۔وج اس دجسم ںیم ےہ، دنب رکد

 دبع اہلل  ن دمحم، یفعج، فبہ  ن رجری، رجری، یلعی  ن میکح، رکعہم، رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

ے ہبعک افر دجسمفں ںیم درفاز  رانھک

 

 ...افر اؿ اک دنب رکانیل، اامؾ اخبری ےتہک ںیہ ہک م

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ے  نایؿ ےن ا ن رججی  ے لقن ایک، فہ ہبعک افر دجسمفں ںیم درفاز  رانھک افر اؿ اک دنب رکانیل، اامؾ اخبری ےتہک ںیہ ہک ھجم  ے دبعاہلل  ن دمحم ےن اہک فہ ےتہک ںیہ ہک ھجم

ی کۃ ےن اہک ہک ا  دبعاکلمل! ارگ مت ا ن سابس یک دجسمفں وک دےتھکی ) وت ولعمؾ وہاتہک اس ںیم سک دقر درفاز  ےھت، افر فہےتہک ںیہ ہک ہک ھجم  ے
مل
سک رطح   ا ن ایب 

 (دنبےئک اجےت ےھت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      452    حس

تيبہ ب٩ سٌیس، ح٤ازب٩ ز :  راوی ا٤ٌ٨ٟا٪ و ٗ ہابو ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ٤ًز  اب٩   ، ٍ ، ٧آ ایوب  ،  یس

 ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ ا َح ث٨ََ اَِل َحسَّ َٗ یٕس  ٌٔ َس ُة ب٩ُِ  تَِيَب ُٗ أ٪ َو ٤َ ٌِ ا٨ٟ  ا أَبُو  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َز أَ٪َّ  اب٩ِٔ ٤ًَُ  

 ًَ َس َٓ ٔس٦َ ٣َََّٜة  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ا٣َُة ب٩ُِ ًَ َُس ًَٔل٢ْ َوأ ٥َ َوب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َسَخ١َ  َٓ اَب  َب ِٟ ا َتَح  َٔ َٓ اَ٪ ب٩َِ ك٠ََِحَة  ٤َ ا ًُِث

ِرُت  َبَس َٓ َز  اب٩ُِ ٤ًَُ  ٢َ ا َٗ ُجوا  ّة ث٥َُّ َْخَ ًَ ا ٔ َس ط ٠َبَٔث ٓٔی َٓ اَب  َب ِٟ ا  َٙ اُ٪ ب٩ُِ ك٠ََِحَة ث٥َُّ أ٠ََُِ یِٕس َوًُِث٤َ َ َز َشأ َّي َٓ ا٢َ َػل َ٘ َٓ ًَٔلِّل  ُت ب ِٟ

َّي َػل  ٥ِ َٛ طُ  َٟ َ َِسأ َيَّ أَِ٪ أ ل ًَ َب  َذَص َٓ ٤ََز  اب٩ُِ ًُ  ٢َ ا َٗ یِٔن  ٧ََت َوا ُِسُل ِْل َیَِن ا ا٢َ ب َٗ َٓیٕ  ٔي أ ُت ف ٠ِ ُ٘ َٓ  ٔ ط  ٓٔی

 اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم اوباامعنلؿ ف ہبیتق  ن دیعس، امحد ن زدی، اویب، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص



 

 

ؿ  ن ںیم رشتفی الےئ، وت امثعؿ  ن ہحلط وک البای، اوہنں ےن درفازہ وھکؽ دای، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس، البؽ، ااسہم  ن زدی افر امثع

لکن آےئ، ا ن رمع ریض اہلل ہحلط ریض اہلل مہنع ادنر ےئگ، اس ےک دعب درفازہ دنب رک دای ایگ، ہی ولگ اس ںیم وھتڑی دری رےہ، رھپ ابرہ 

ں اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن زیتدیتس یک افر البؽ  ے وپاھچ ہک ایک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ادنر امنز ڑپیھ یھت؟ وت اوہن

ںیم، ا ن رمع ےن اہک ہک رضحت ےن ہبعک ےک ادنر امنز ڑپیھ یھت، ںیم ایک سک اقمؾ ںیم؟ اوہنں ےن اہک دفونں وتسونں ےک درایمؿ 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ےھجم ہی وھبؽ ایگ ہک ںیم اؿ  ے وپاتھچ ہک اوہنں ےن سک دقر امنز ڑپیھ۔

 اوباامعنلؿ ف ہبیتق  ن دیعس، امحد ن زدی، اویب، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...دجسم ںیم رشمک ےک دالخ وہےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم رشمک ےک دالخ وہےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      453    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو رضت  ، ح بي سٌیس ا ، سٌیسب٩  ث ٟی ہ،  يب  ٗت

 ٌَ ٢ُ َب و ُ٘ َِزَة َي ی َُز َا ص ٍَ أَب ٔ ٤ َس َُّط  ٧َ یٕس أ ٌٔ َس َبٔي  یٔس ب٩ِٔ أ ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َبُة  تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث طٔ َحسَّ ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل  ٢ُ َرُسو َث 

 ُ طُ ث َٟ  ٢ُ ا َ٘ َة يُ َٔ ٨ٔی َىٔی َح َٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ب َِت ب َحائ َٓ ٧َِحٕس  َٔب١َ  ٥َ َخِیًّل ٗ َس٠َّ ٤َِشحٔسٔ َو ِٟ رٔی ا ا َسَو ٕة ٩ِ٣ٔ  َٔی ار وُظ بَٔش َُل ب ََفَ َا٢ٕ  ُة ب٩ُِ أُث ا٣َ ٤َ 

ہبیتق، ثیل، دیعس ن ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک )اکی رمہبت( روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فملس 

امثہم  ن ااثؽ ےتہک ےھت، ڑکپ الےئ، رھپ ا ے دجسم ےک وتسؿ  ےن ھچک وسار دجن یک رطػ ےجیھب، وت فہ ینب ہفینح ےک اکی صخش وک، ےسج

  ے ابدنھ دای۔

 ہبیتق، ثیل، دیعس ن ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
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 ...ایبؿ دجسم ںیم آفاز دنلب رکےن اک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم آفاز دنلب رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      454    حس

ئب  :  راوی ہ، سا ؼیٔ ب٩ خ اٟزح٩٤، یزیس  ب٩ ًبس یس  یس ٗلا٪، جٌ ٌی ب٩ سٌ بساهَّلل ب٩ جٌَف ب٩ ٧حیح ٣سیىی، یح ًلي ب٩ ً

٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی   ب٩ یزیس 

زَّحِ  اٟ ِبٔس  ًَ ِیُس ب٩ُِ  ٌَ ُح ِٟ ا ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ یٕس  ٌٔ ٌَی ب٩ُِ َس یَِح ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث ٔیُس ب٩ُِ َحسَّ ز َی َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٩ٔ٤َ

َرُج١ْ  ىٔی  َب َحَؼ َٓ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا ٤ّٔا فٔي  ائ َٗ ٨ُِت  ُٛ  ٢َ ا َٗ ٔیَس  یَز ائٔٔب ب٩ِٔ  اٟشَّ  ٩ِ ًَ َة  َٔ ِب  ُخَؼِی ذَِص ا  ٢َ ا َ٘ َٓ أب  لَّ َد ِٟ ا ُ ب٩ُِ  ٤َز َٔذا ًُ إ َٓ َوزُِت  ٨َ َٓ

 َٟ ا٢َ  َٗ  ٕٔ ٔ ائ اٟلَّ اَِل ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  َٗ ا  ُِت٤َ ا أَِو ٩ِ٣ٔ أَی٩َِ أ٧َ ُِت٤َ ٢َ ٩ِ٣َ أ٧َ ا َٗ ا  ٔض٤َٔ ُط ب ُِت حٔئ َٓ ی٩ِٔ  َٔضَذ ٔىٔی ب أِت َب٠َسٔ َٓ ِٟ ا ٤َا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  ٨ُِت ُٛ ِو 

وَ  أ٪ أَِػ ٌَ َٓ زِ ا َت ٤َُٜ ُت ٌِ ٥َ َْلَِوَج َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو ا فٔي ٣َِشحٔٔس َر ٤َُٜ  اَت

ی فۃ، اسبئ  ن سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع 
ص

 

ح
ی دذ  ن دبعارلنمح، سیدی  ن 

ح ع
 یل  ن دبعاہلل  ن رفعج  ن حیجن دمینی، ییحی  ن دیعس اطقؿ، 

رکنکی امری، ںیم ےن اس یک رطػ داھکی، وت فہ رمع  ن اطخب ےھت، رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم دجسم ںیم ڑھکا اھت ہک اکی صخش ےن ےھجم 

اوہنں ےن ھجم  ے اہک ہک اؿ دفونں وک ےری  اپس الؤانچہچن ںیم اؿ دفونں وک اؿ ےک اپس ےل ایگ۔ رمعاؿ  ے اہک ہک مت سک )ہلیبق( 

 ےک رےنہ فاولں ںیم  ے ںیہ رمعےن اہک ںیم  ے وہ ای )ہی اہک ہک( مت سک اقمؾ ےک )رےنہ فاےل( وہ؟ اوہنں ےن اہک ہک )مہ( اطفئ

 ہک ارگ مت اس رہش ےک رےنہ فاولں ںیم وہےت وت ںیم ںیہمت زسا داتی مت روسؽ ادایلص اہلل ہیلع فملس یک دجسم ںیم اینپ آفازںی دنلب رکےت

 وہ۔

ی دذ  ن دبعارلنمح، سیدی  :  رافی
ح ع
ی فۃ، اسبئ  ن سیدی ریض اہلل  یل  ن دبعاہلل  ن رفعج  ن حیجن دمینی، ییحی  ن دیعس اطقؿ، 

ص

 

ح
 ن 

 اعتٰیل ہنع
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 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم آفاز دنلب رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      455    حس

لٰي ا :  راوی تٌا اهَّلل  رضی  ٟک  ٣ا ٌٛب ب٩  رضت  ، ح ٌٛب اهَّلل ب٩  ًبس  ، اب٩ طہاب ص ب٩ یزیس،  ب، یو٧ ہ اب٩ و ح،  ٟ ح٤س ب٩ ػا

ہ ٨ً 

إب َحسَّ  َض ٔط ٩ِ اب٩ِٔ  ًَ ٔیَس  ز َی ٧ُُص ب٩ُِ  یُو ٔي  ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ِٕب  اب٩ُِ َوص ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ أٟٕح  َػ ٤َُس ب٩ُِ  ا أَِح ٨ََ ث ٔب َحسَّ ٌِ َٛ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ  ثَىٔی 

َرُس  ِضٔس  ًَ ٔي  ٔ ف ط ٠َِی ًَ ُط  َٟ ا  ی٨ِّ ٕ َز ز ٔي َحِسَر اب٩َِ أَب َضی  ا َ٘ َت َُّط  ٧َ ُظ أ بََر ٕٔک أَِخ اٟ َب ب٩َِ ٣َ ٌِ َٛ ٕٔک أَ٪َّ  اٟ ٥َ ب٩ِٔ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ و

 َّ َػل ٢ُ اهَّللٔ  و َرُس ا  َض ٌَ ٔ َس٤ َّی  ً ا َح ُُض٤َ ات ِت أَِػَو ٌَ َٔ َت ِر ا َٓ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا ٔي  اهَّللٔ ف  ٢ُ و ُس ا َر ض٤َٔ ِی َٟ ٔ َد إ َْخَ َٓ  ٔ ٔط ت ٔي بَِي َُو ف ٥َ َوص ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  ي 

َّیِ  ب َٟ ا٢َ  َٗ ُب  ٌِ َٛ یَا  ا٢َ  َٗ أٟٕک  َب ب٩َِ ٣َ ٌِ َٛ ی  َاَز ٔ َو٧ َزتٔط َٕ حُِح ٔسِح  َٕ َظ َٛ َّی  ً ٥َ َح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ََطاَر َػل أ َٓ ُسو٢َ اهَّللٔ  َر َا  َک ی

ٔ أَِ٪  ظ َس  بَٔیٔس ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس ا٢َ  َٗ اهَّللٔ   ٢َ ُسو َر َا  ُت ی ٠ِ ٌَ َٓ ِس  َٗ ْب  ٌِ َٛ ا٢َ  َٗ َٔک  ٨ِ َزی ِْطَ ٩ِ٣ٔ  اٟظَّ  ٍِ ٔ َؿ ط ـٔ ِٗ ا َٓ  ٥ِ ُٗ  ٥َ َّ٠ 

ےت ںیہ ادمح  ن اصحل، ا ن فبہ، ویسن  ن سیدی، ا ن اہشب، دبعاہلل  ن بعک، رضحت بعک  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رک

 ہک اوہنں ےن ا ن ایب دحرد  ے اےنپ اکی آرض اک، وج اؿ رپ اھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم اقتاض ایک، )انچہچ( ابیمہ

ؽ وگتفگ ںیم دفونں یک آفازںی دنلب وہ ںیئگ، نج وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھب نس ایل، احالہکن آپ اےنپ رھگ ںیم ےھت، روس

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک آربی وہےئ، اہیں کت ہک اوہنں ےن اےنپ رجحہ اک رپدہ وھکؽ دای، افر بعک  ن امکل وک اکپرا، ہک ا  

بعک! اوہنں اہک، کیبل ای روسؽ اہلل! آپ ےن اےنپ تا ھ  ے ااشرہ ایک ہک اانپ آداھ آرض اعمػ رکدف، بعک ےن اہک ای روسؽ اہلل ںیم 

 ای، بت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا ن ایب دحرد  ے رفامای ہک اوھٹ افر )ابیق( آرض ادا رکدف۔ےن )اعمػ( رکد

 ادمح  ن اصحل، ا ن فبہ، ویسن  ن سیدی، ا ن اہشب، دبعاہلل  ن بعک، رضحت بعک  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
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 ...دجسم ںیم ہقلح ابدنےنھ افر  ےنھٹی اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم ہقلح ابدنےنھ افر  ےنھٹی اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      456    حس

ز، برشب٩ ٣ٔـ١، ًبیس اهَّلل ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز  :  راوی ٨ًہ٣شس لٰي  تٌا اهَّلل   رضی 

 ِ ٔ ب ِبسٔ اهَّلل ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ  ٔ اهَّلل ٨ََا ًُبَِیُس  ث ١ٔ َحسَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ا ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث ٔيیَّ َحسَّ َّ٨ اٟ َرُج١ْ  َسأ٢ََ  ا٢َ  َٗ ٤ََُز  ً ٩ٔ

ی  َز ا َت ٣َ ٔ بَر ٨ِٔ ٤ ِٟ ا َي  ل ًَ ٥َ َوصَُو  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ِت َػل َز أَِوَت َٓ َّي َواحَٔسّة  َح َػل ِب اٟؼ  ٔشَی  ا َخ َٔذ إ َٓ ىَی  ىَی ٣َِث ٢َ ٣َِث ا َٗ ِی١ٔ  ٔ ا٠َّٟ ًَلة ٔي َػ ف

ٔ َوَس٠َّ  ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ إٔ٪َّ  َٓ ّزا  ٥ُِٜٔ ؤِت ًَلت َػ آْٔخَ  ا  ٠ُو ٌَ و٢ُ اِج ُ٘ َاَ٪ َي َُّط ک ٧ٔ َّي َوإ َػل ُط ٣َا  َٟ ٔ َز بٔط  ٥َ أ٣ََ

، دیبعاہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دسمد، رشب ن لضفم

وپاھچ افر )اس فتق( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ ےھت، ہک رات یک امنز ےک ابر  ںیم آپ ایک مکح دےتی ںیہ؟ آپ ےن رفامای 

  ب مت ںیم یسک وک حبص )وہ اجےن( اک وخػ وہ، وت اکی رتعک )افر( ڑپھ ےل، افر فہ اکی رتعک ہک دف دف رتعک )ڑپینھ اچںیئہ( ، رھپ

 اس ےک ےئل سج دقر ڑپھ اکچ )بس وک( فرت رک د  یگ، ا ن رمع اہک رکےت ہک رات وک اینپ آرخی امنز وک فرت انبف

 ہنعدسمد، رشب ن لضفم، دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی
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 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم ہقلح ابدنےنھ افر  ےنھٹی اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      457    حس



 

 

، ح٤از ب٩ زیس، ایوب،  :  راوی ا٤ٌ٨ٟا٪ رضی اهَّللابو ٨ًہ ٧آٍ، اب٩ ٤ًز  لٰي   تٌا

َرُجًّل  ٤ََز أَ٪َّ  اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ یِٕس  ُ ب٩ُِ َز از ٨ََا َح٤َّ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أ٪  ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ٨ََا أَبُو  ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔلَي   َجاَئ إ

 ُ ًَلة َٕ َػ ِی َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ُب  َیِدُل ٥َ َوصَُو  َس٠َّ ِس  َو َٗ ا  َک ٣َ َٟ  ُ ٔز ُوت ٕ ت احَٔسة ٔزِ بَٔو أَِوت َٓ َح  ِب اٟؼ  َت  َٔذا َخٔظی إ َٓ ىَی  ىَی ٣َِث ا٢َ ٣َِث َ٘ َٓ ِی١ٔ  ا٠َّٟ

َُض٥ِ أَ٪َّ  ث َز َحسَّ ٤َ اب٩َِ ًُ اهَّللٔ أَ٪َّ  ِبٔس  ًَ اهَّللٔ ب٩ُِ  َىٔی ًُبَِیُس  ث ٕ َحسَّ ٔیر ث َٛ َؤٟیُس ب٩ُِ  ِٟ ا  ٢َ ا َٗ َت  ِی ٔيیَّ َػ٠َّ َّ٨ اٟ ی  َز ٧َا ًّل  ٠َِیطٔ  َرُج ًَ َّي اهَّللُ  َػل

٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا ٥َ َوصَُو فٔي  َس٠َّ  َو

اوباامعنلؿ، امحد  ن زدی، اویب، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک )اکی رمہبت( یبن یلص اہلل ہیلع فملس ہبطخ 

یھ اجےئ؟ آپ ےن رفامای ہک دف دف رتعک اراشد رفام رےہ ےھت ہک اکی صخش ےن احرض وہ رک رعض ایک ہک رات یک امنز سک رطح ڑپ

افر سج فتق ںیہمت حبص )وہ اجےن( اک وخػ وہ وت اکی رتعک )افر( ڑپھ ول، فہ آپ ےک اسری امنز وک فرت انبد  یگ، افر فدیل  ن ریثک 

صخش ےن یبن یلص اہلل ہیلع  ےن اہک ہک ھجم  ے دیبعاہلل  ن دبعاہلل ےن اہک ہک ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ  ے ایبؿ ایک ہک اکی

 فآہل فملس وک اکپرا، افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم ےھت۔

 اوباامعنلؿ، امحد  ن زدی، اویب، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم ہقلح ابدنےنھ افر  ےنھٹی اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      458    حس

و  :  راوی از ْکزہ ًُل٦( اب ابي كاٟب ٛے آز ہ، ابو٣زہ )ً٘ی١ ب٩  ابي ك٠ح ک، اسحاٚ ب٩ ًبساهَّلل ب٩  ٕ، ٣اٟ ًبس اهَّلل ب٩ یوس

اٗس ٟیثی  و

بِ  ًَ ا  ٨ََ ث زََّة َحسَّ َا ٣ُ ٔي ك٠ََِحَة أَ٪َّ أَب اهَّللٔ ب٩ِٔ أَب ِبٔس  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ا ِٔسَح ٩ِ إ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُوُس ی اهَّللٔ ب٩ُِ  ٘ٔی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔي ُس  ًَ لَي  ٣َِو

٠َیِ  ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ُسو٢ُ اهَّللٔ  َر ٤َا  ٢َ بَِي٨َ ا َٗ ثٔیِّ  ِی ا٠َّٟ إٗٔس  ٩ِ أَبٔي َو ًَ بََرُظ  َأٟٕب أَِخ َب١َ ك ِٗ َ أ َٓ ًََلثَُة َنََفٕ  َب١َ ث ِٗ َ أ َٓ ٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط



 

 

ا ٔي  ّة ف َج أَی َُفِ ََفَ ٤َُا  ا أََحُسص أ٣ََّ َٓ َذصََب َواحْٔس  ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس ٔلَي  أ٪ إ ٨َِ اِْلَْخُ اث ا  َح٠ََص َوأ٣ََّ َٓ ةٔ  َ٘ َح٠ِ ِٟ

 َّ٤٠َ َٓ ُض٥ِ  َٔ َص َخ٠ِ َح٠َ ا أََحُس َٓ َٔة أ٣ََّ ًَلث اٟثَّ ََفٔ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ  ٥ِ ُٛ ُ بٔر ٢َ أََِل أُِخ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  ُس َ َر ْ ََفَ ٔلَي اهَّللٔ ا  ی إ أََو َٓ ص٥ُِ 

أرَِعَ  َٓ اِْلَْخُ  ا  ٨ِطُ َوأ٣ََّ ٣ٔ ُ اهَّلل َتِحَیا  اِس َٓ ا  ِسَتِحَی ا َٓ اِْلَْخُ  ا  ُ َوأ٣ََّ اهَّلل ُظ  ا آَو ٨ِطُ َٓ ًَ َق اهَّللُ  أرَِعَ َٓ  َق 

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ااحسؼ  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط، اوبرمہ )لیقع  ن ایب اطبل ےک آزاد رکدہ الغؾ( اوب فادق یثیل رفاتی رکےت 

اہلل ہیلع فملس ےک ںیہ ہک اکی رفز روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دجسم ںیم ےھت ہک نیت آدیم آےئ )اؿ ںیم  ے( دف وت روسؽ اہلل یلص 

اسےنم آےئگ افر اکی الچ ایگ، رھپ اؿ دف ںیم  ے اکی ےن ہقلح ںیم اجنگشئ دیھکی افر فتاں ھٹیب ایگ، افر دفےرا بس  ے ےھچیپ ھٹیب ایگ، 

ہک اؿ  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فظع  ے افرغ وہےئ وت رفامای ایک ںیم ںیہمت اؿ نیت آدویمں ےک قلعتم ربخ ہن دفں؟ 

ںیم  ے اکی اہلل یک رطػ آای افر اہلل ےن ا ے ہگج دی، افر دفےر  ےن ایح یک وت اہلل ےن )یھب( اس  ے ایح یک، افر رسیت  ےن 

 ارعاض ایک وت اہلل ےن یھب اس  ے ہنم ریھپ ایل۔

 آزاد رکدہ الغؾ( اوب فادق یثیلدبع اہلل  ن ویفس، امکل، ااحسؼ  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط، اوبرمہ )لیقع  ن ایب اطبل ےک  :  رافی

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

  

 ...دجسم ںیم تچ ےنٹیل اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم تچ ےنٹیل اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      459    حس

٥ :  راوی ک، اب٩ طہاب، ًباز ب٩ ت٤ی ٣ش٤٠ہ، ٣اٟ  ًبس اهَّلل ب٩ 

 َ َرأ َُّط  ٧َ ٔ أ ط ِّ٤ ًَ  ٩ِ ًَ ٤ٔی٥ٕ  ٔ ب٩ِٔ َت ز ا بَّ ًَ  ٩ِ ًَ َضإب  اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ أٟٕک  ٩ِ ٣َ ًَ َة  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ا  ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ و َرُس ی 

 ِٟ ا ّ٘ٔیا فٔي  َت٠ِ ٥َ ٣ُِش َس٠َّ ٤َُزُ َو َاَ٪ ً ک ا٢َ  َٗ ٔب  ٤َُشیَّ ِٟ ا یسٔ ب٩ِٔ  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ٔطَضإب  اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ی َو اِْلُِْخَ لَي  ًَ  ٔ رِٔج٠َِیط ا إِٔحَسی  ٌّ ٔؿ ٤َِشحٔٔس َوا



 

 

َٔک  ذَٟ ًَلٔ٪  ٌَ ِٔ اُ٪ َي ٤َ  َوًُِث

اہلل ہیلع فملس وک دجسم دبعاہلل  ن ہملسم، امکل، ا ن اہشب، سابد  ن میمت اےنپ اچچ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص 

ںیم اس رطح تچ ےٹیل وہےئ داھکی ہک آپ اانپ اکی ریپ دفےر  ریپ رپ رےھک وہےئ ےھت۔ افر ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم  ے 

 رفاتی رکےت ںیہ ہک رمع افر امثعؿ ریض اہلل امہنع )یھب( یہی رکےت ےھت۔

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، ا ن اہشب، سابد  ن میمت :  رافی

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

  

 ... دجسم ارگ راےتس ںیم وہ افر اس ںیم ولوگں اک وکیئ اصقنؿ ہن وہ ) وت اس ںیم وکیئ رحج

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 س ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ( ب ن، اویب افر امکل اک یھب یہی وقؽ ےہدجسم ارگ راےتس ںیم وہ افر اس ںیم ولوگں اک وکیئ اصقنؿ ہن وہ ) وت ا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      460    حس

ا :  راوی رضی اهَّلل ٨ًہ ہ  ، حرضت ًائظ ، رعوہ ب٩ زبیر  یحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب

ا ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ٨ََا  ث ٔيیِّ َحسَّ َّ٨ اٟ َد  ائَٔظَة َزِو ًَ ٔ أَ٪َّ  َیِر ز ب اٟ َوةُ ب٩ُِ  نٔي رُعِ بََر ا٢َ أَِخ َٗ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ِ ًَ ِیُث  َّ٠ٟ

ا ٠َِي٨َ ًَ زَّ  ی٤َُ  ٥ِ َٟ ی٩َ َو اٟسِّ أ٪  ٨َ ی ا یَٔس یَّ إِٔلَّ َوص٤َُ ََو ١ِٔ٘ أَب ًِ َ ٥ِ أ َٟ ِت  َٟ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َِو٦ْ إِٔلَّ  َػل اهَّللُ ی َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو ٔ َر ط ٨َا ٓٔی َیأِتٔي  

 ٔ ارٔظ َز ٔئ  ٨َا ٔٔ ٔ ىَی ٣َِشحّٔسا ب َِت اب َٓ  ٕ ََِک ْٔلَبٔي ب ّة ث٥َُّ بََسا  ٔظیَّ ًَ ّة َو َُِکَ ٔ ب ار َض ا٨َّٟ فَِي  ََطَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی آَ٪  ًَ ُْقِ ِٟ ا  ُ أ ٔ َوَيِْقَ يي ٓٔیط َاَ٪ ُيَؼل ک َٓ

٤ُرِشٔ  ِٟ ا ُئ  نَٔشا  ٔ ط ٠َِی ًَ  ُٕ ٔ ٘ َی ٨َیِ َٓ ِي ًَ ٠٤ُِٔک  َی ّئ َِل  َّا ًّل بَک َرُج  ٕ ََِک ُو ب َاَ٪ أَب ک ٔ َو ط ِی َٟ ٔ زُوَ٪ إ ٨ُِو َی ُط َو ُوَ٪ ٨ِ٣ٔ ب َح ٌِ اُؤص٥ُِ َي ٨َِ ٔیَن َوأَب أَ ٛ َْقَ ا  ٔ إَٔذ ط

ٔیَن  ٛ رِشٔ ٤ُ ِٟ ا یِٕع ٩ِ٣ٔ  ُْقَ  َٖ ا َٔک أَِْشَ َذٟ  ََ َ ز ِٓ َ أ َٓ آَ٪  ُْقِ ِٟ  ا

، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک ںیم اےنپ وہش ںیم اےنپ امں ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب

ابپ وک دنی یک ریپفی رکےت وہےئ داھکی ےہ، افر وکیئ دؿ ااسی ںیہن ذگرا ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دؿ ےک دفونں فتق حبص ف 



 

 

 ایخؽ آای افر اوہنں ےن اےنپ اکمؿ ےک ااح ہ ںیم دجسم انبیئ اشؾ امہر  اپس ہن آےت وہں، اکی رمہبت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک

افر فہ اس ںیم امنز ڑپےنھ ےگل، افر آرآؿ یک التفت رکےن ےگل، وت رشموکں یک وعرںیت افر اؿ ےک ڑلےک اؿ ےک اپس ڑھک  وہےت 

 اہلل اعتٰیل ہنع تہب رفےن ےھت، افر اؿ )ےک ڑپےنھ(  ے وخش وہےت ےھت، افر اؿ یک رطػ داھکی رکےت ےھت، وچہکن اوبرکب ریض

فاےل آدیم ےھت افر )اہیں کت ہک(  ب فہ آرآؿ ڑپےتھ ےھت، وت فہ اینپ آوھکنں رپ اایتخر ہن رےتھک ےھت، ذہلا اس ابت ےن ارشاػ 

 آرشی وک وخػ ںیم ڈاؽ دای )ہک ںیہک بس املسمؿ ہن وہ اجںیئ( ۔

 ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب :  رافی

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

  

 ... ابزار یک دجسم ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ، ا ن وعؿ ےن اکی ایسی دجسم ںیم امنز ڑپیھ سج

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ؿ، ا ن وعؿ ےن اکی ایسی دجسم ںیم امنز ڑپیھ سج اک دفازاہ )اعؾ ولوگں ےک ےئل اعؾ وطر رپ( دنب وہات اھتابزار یک دجسم ںیم امنز ڑپےنھ اک ایب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      461    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو رضت  ، ح ح ٟ ابوػا  ، ٤ًع ا ہ،  ٣ٌاوی ابو  ، ز شس ٣ 

 َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث َِزةَ َحسَّ ی َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ أٟٕح  ٩ِ أَبٔي َػ ًَ ٤َٔع  ًِ َ ِْل ا  ٩ِ ًَ ٔیََة  او ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ

ّة  َرَج ی٩َ َز رِٔشٔ ا َوً ٤ِّش ٔ َخ ٔط وٗ ٔي ُس ٔ ف ٔط ًَلت ٔ َوَػ ٔط ٔي بَِيت ٔ ف ٔط ًَلت لَي َػ ًَ ٔیُس  ٍٔ َتز ٤ٔی َح ِٟ ا ًَلةُ  َي  َػ أَِحَش٩َ َوأَت َٓ  َ أ ؿَّ َو ا َت َٔذ ٥ِ إ ُٛ إٔ٪َّ أََحَس َٓ

ّة  َئ ٔلی ُط َخ ٨ِ ًَ َرَجّة َوَحمَّ  َٔضا َز ُط اهَّللُ ب ٌَ َٓ َر َوّة إِٔلَّ  ِل ُم َخ یَِد  ٥ِ َٟ ًَلَة  اٟؼَّ ٔیُس إِٔلَّ  ُز ی ٤َِشحَٔس َِل  ِٟ َزَخ١َ ا َٔذا  ٤َِشحَٔس َوإ ِٟ ا یَِسُخ١َ  َّی  ً  َح

 ٣َ ٕ َػًَلة ٔي  َاَ٪ ف ٤َِشحَٔس ک ِٟ ِ ا اُ ُض٥َّ  ا٠َّٟ  ٔ ط يي ٓٔی ٔذی ُيَؼل َّٟ ا  ٔ ط ٔي ٣َِح٠ٔٔش َزا٦َ ف ُة ٣َا  َٜ ٔ ًَلئ ٤َ ِٟ ا  ٔ ط ٠َِی ًَ ىٔی  ٌِ يي َي ُتَؼل ُط َو بُٔش َِت َتِح ٧ کَا َٔفِ ا 

 ٔ ط یُِحسِٔث ٓٔی  ٥ِ َٟ ا  ُط ٣َ ٤ِ ِرَح ا ُض٥َّ  ا٠َّٟ ُط  َٟ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک دسمد، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص

آپ ےن رفامای ہک امجتع یک امنز، اےنپ رھگ یک امنز افر ابزار یک امنز  ے سیچپ درےج )وثاب ںیم( زایدیت ریتھک ےہ، اس ےئل  ب مت 



 

 

اہلل اکی درہج دنلب رکات ےہ افر اکی ںیم وکیئ ااھچ فوض رک ےک دجسم ںیم ضحم امنز یہ اک ارادہ ےل رک آےئ وت فہ وج دقؾ راتھک ےہ اس رپ 

انگہ اعمػ رکات ےہ، اہیں کت ہک فہ دجسم ںیم دالخ وہاجات ےہ، وت امنز ںیم )اھجمس اجات( ےہ  ب کت ہک امنز ےک ےئل )یہ( دجسم ںیم 

ں داع رکےت رےہ، افر رفےتش اس ےک ےئل داع رکےت رےتہ ںیہ  ب کت ہک فہ اس اقمؾ ںیم رےہ، اہجں امنز ڑپاتھ ےہ، )رفےتش وی

 ںیہ( ہک ا  اہلل! ا ے شخب د ، ا  اہلل! اس رپ رک  رک )ہی داع اس فتق کت اجری ریتہ ےہ(  ب کت ہک فہ ےب فوض ہن وہ۔

 دسمد، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...دجسم ںیم اویلگنں ںیم ہجنپ ڈاےنل فریغہ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم اویلگنں ںیم ہجنپ ڈاےنل فریغہ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      462    حس

، برش، ًاػ٥، واٗس، ٣ح٤س، اب٩ ٤ً :  راوی ٨ًہحا٣س ب٩ ٤ًز لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًزو  اب٩  ، یا  ہ ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی   ز 

 ًَ اب٩ِٔ  َز أَِو  اب٩ِٔ ٤ًَُ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ اْٗٔس  ٨ََا َو ث ٔػ٥ْ َحسَّ ا ًَ ا  ث٨ََ رِٔشٕ َحسَّ ٩ِ ب ًَ َز  ا٣ُٔس ب٩ُِ ٤ًَُ ٨ََا َح ث َّي اهَّللُ َحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َبَک  زٕو َط ٤ِ

ا٢َ  َٗ طُ َو ٌَ ٔ اب ٥َ أََػ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی لٔي ًَ ُط  ٣َ وَّ َ٘ َٓ ِوطُ  َٔ ٥ِ٠َ أَِح َٓ َبٔي  َث ٩ِ٣ٔ أ ی َحٔس ِٟ ا ُت َصَذا  ٌِ ٔ َس٤ ٕس  َّ٤ أػ٥ُ ب٩ُِ ٣َُح ًَ ا  ث٨ََ لٓٔيٕ َحسَّ ًَ ٔػ٥ُ ب٩ُِ  ا ًَ 

ٔ َو  ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ٢َ َر ا َٗ اهَّللٔ  ِبُس  ًَ  ٢َ ا َٗ  ٢ُ و ُ٘ َُو َي ٔي َوص َب ُت أ ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ اْٗٔس  َٕ َس َو ِی َٛ زٕو  ٤ِ ًَ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ یَا   ٥َ َّ٠

َٔضَذا أض ب َّ٨ اٟ ٕة ٩ِ٣ٔ  َٟ ا ٔي حَُث ٘ٔیَت ف َٔذا َب َٔک إ  ب

 ہیلع احدم  ن رمع، رشب، اعمص، فادق، دمحم، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، ای ا ن رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل

 ہجنپ ڈاال۔ افر اعمص  ن  یل ےن اہک ہک مہ  ے اعمص  ن دمحم ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن ہی دحثی اےنپ فادل  ے فملس ےن اینپ اویلگنں ںیم

ینس یھت، )رگماید ہن ریہ( رھپ ایس فادق ےن اےنپ فادل  ے لقن رکےک ےری  ےئل درتس رک دای، فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم اےنپ فادل  ے انس 

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ا  دبعاہلل  ن رمعف اہمترا ایک ہک فہ ےتہک ےھت ہک دبعاہلل  ن رمع ر



 

 

 احؽ وہاگ  ب مت رخاب ولوگں ںیم رہ اجف

 احدم  ن رمع، رشب، اعمص، فادق، دمحم، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، ای ا ن رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم اویلگنں ںیم ہجنپ ڈاےنل فریغہ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      463    حس

سٰی، خًلز ب٩ یحٌی ، سٔیا٪، ابوبززہ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ :  راوی ٣و ابو رضت  زہ ح ابوبز  ، زہ بوبز  ا

 ٩ِ ًَ َِزَة  ٔي بُز ٔ ب٩ِٔ أَب اهَّلل ِبسٔ  ًَ َزَة ب٩ِٔ  ُزِ ٩ِ أَبٔي ب ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٌَی  یَِح ُ ب٩ُِ  ز ٨ََا َخًلَّ ث َّي َحسَّ َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٩ِ اٟ ًَ وَسی  ٩ِ أَبٔي ٣ُ ًَ  ٔ ظ َجسِّ

٤ُِؤ٩َ٣ٔ  ِٟ ا ٢َ إٔ٪َّ  ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ طُ  اهَّللُ  ٌَ ٔ اب ََػ َک أ َطبَّ ا َو ـّ ٌِ ُط َب ـُ ٌِ أ٪ َيُظس  َب ٨َُِی ب ِٟ َا ٤ُِؤ٩ٔ٣ٔ ک ٠ِٟٔ 

الخد  ن ییحی ،  نایؿ، اوبربدہ  ن دبعاہلل  ن اوبربدہ، اوبربدہ رضحت اوب ومٰیس ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ 

اس اک اکی ہصح دفےر  ہصح وک وقتتی داتی ےہ افر آپ ےن  ےن رفامای، ومنم )دفےر ( ومنم ےک ےئل لثم امعرت ےک ےہ ہک

 اینپ اویلگنں ںیم ہجنپ ڈاؽ رک التبای

 الخد  ن ییحی ،  نایؿ، اوبربدہ  ن دبعاہلل  ن اوبربدہ، اوبربدہ رضحت اوبومٰیس، :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم اویلگنں ںیم ہجنپ ڈاےنل فریغہ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      464    حس



 

 

٨ًہ :  راوی اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ، حرضت  ری٩ ی اب٩ س  ، ًو٪ اب٩   ، اب٩ ط٤ی١  ،  اسحاٚ

ا ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ُٚ ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث ٤َِی١ٕ  َحسَّ ُط ا٢َ  ب٩ُِ  اهَّللٔ  َٗ  ٢ُ ُسو َر ٨َٔا  َّي ب َػل ا٢َ  َٗ َِزَة  َُزی َبٔي ص ٩ِ أ ًَ ٔی٩َ  یر اب٩ِٔ ٔس  ٩ِ ًَ ِوٕ٪  ًَ اب٩ُِ  َا  بََر٧ أَِخ

َنٔشی  ٩ِ ٜٔ َِزَة َوَل ی ُو صَُز ا أَب اَص َّ٤ ٔی٩َ َس یر ٔس اب٩ُِ   ٢َ ا َٗ ٔشیِّ  ٌَ ِٟ ا َِي  ًَلت ی َػ ٥َ إِٔحَس َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َّ َػل َؼل َٓ  ٢َ ا َٗ َا  یِٔن ُت أ٧َ َت ٌَ ِٛ َر ا  ٨َٔ ي ب

یُ  ِٟ ا ُظ  ٍَ یََس اُ٪ َوَوَؿ َب ـِ َُ َّط  ٧َ أ َٛ َضا  ٠َِی ًَ  َ َٜأ اتَّ َٓ ٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا َؿٕة فٔي  زُو ٌِ َبٕة ٣َ َي َخَظ ٔل ا٦َ إ َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ َیَِن ث٥َُّ  َک ب بَّ َط ی َو ِْسَ یُ ِٟ ا لَي  ًَ ىَی  ٤ِ

ِْسَ  ُی ِٟ ا  ٔ ط ِّٔ َٛ  ٔ ز لَي َهِض ًَ َی٩َ٤َِ  ِْل ُظ ا ٍَ َخسَّ َؿ ٔ َوَو ط ٌٔ ٔ اب ََػ ُ َوفٔي أ ًَلة اٟؼَّ ِت  َُّصَ َٗ ا  اُٟو َ٘ َٓ ٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا اُ٪ ٩ِ٣ٔ أَبَِوأب  ًَ َ ْسَّ اٟ ِت  َج ی َوَْخَ

َیَس  ِٟ ا ذُو  ُط  َٟ ا٢ُ  َ٘ ُو٢ْ ُي ٔ ك ِط یََسی ٔي  ٔ َرُج١ْ ف ِو٦ َ٘ ِٟ ا ٔي  ُظ َوف ٤َا ُک٠َِّ ی َا أَِ٪  اب َض َٓ  ُ ٤َز ٕ َوًُ ُو بََِک ٔ أَب ِو٦ َ٘ ِٟ َت ا ََنٔشی ٔ أ اهَّلل و٢َ  َرُس یَا  ا٢َ  َٗ أ٦َِ  ی٩ِٔ 

 َٓ  ٦َ سَّ َ٘ َت َٓ  ٥ِ ٌَ َن ا  اُٟو َ٘ َٓ ی٩ِٔ  َیَس ِٟ ا ذُو   ٢ُ و ُ٘ ٤َا َي َٛ َ ٢َ أ ا َ٘ َٓ ََّصِ  ِ٘ ُت  ٥ِ َٟ َِص َو ٥ِ أ٧َ َٟ ا٢َ  َٗ ًَلةُ  اٟؼَّ ِت  َُّصَ َّرَ َٗ ب َٛ ٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ ََ ث٥َُّ  َز َّي ٣َا َت َؼل

ََّر ث٥َُّ  ب َٛ َِسطُ َو َرأ  ٍَ َٓ َر َِو٢َ ث٥َُّ  ٔ أَِو أَك وزٔظ ُسحُ َسَحَس ٣ِٔث١َ  ٤ََّا َو ب ََفُ ََّر  ب َٛ َِسطُ َو َرأ  ٍَ َٓ َر ٔ أَِو أَكَِو٢َ ث٥َُّ  ٔظ ُسُحوز َسَحَس ٣ِٔث١َ  ََّر َو ب َٛ

 ٥َ َس٠َّ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ یِٕن  اَ٪ ب٩َِ حَُؼ َز ٤ِٔ ئُِت أَ٪َّ ً ُبِّ و٢ُ ٧ ُ٘ َی َٓ  ٥َ وُظ ث٥َُّ َس٠َّ  َسأَُٟ

ےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااحسؼ، ا ن لیمش، ا ن وعؿ، ا ن ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفاتی رک

ےن ںیمہ زفاؽ ےک دعب دف امنزفں ںیم وکیئ امنز ڑپاھیئ، ا ن ریسنی ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ دف رتعک ڑپاھ 

ںیم ریھک وہیئ یھت، افر اس رپ  رک السؾ ریھپ دای، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ڑکلی ےک اپس ڑھک  وہےئگ، وج رعاض دجسم

آپ ےن ہیکت اگلای )ااسی ولعمؾ وہات اھت( ہک آپ ےصغ ںیم ںیہ، )اس فتق( آپ اےنپ دفونں تاوھتں ںیم ہجنپ ڈاےل وہےئ، اانپ داانہ 

دی یئگ ےہ افر راسخر اینپ ابںیئ یلیھتہ رپ رےھک وہےئ ےھت، دلج ابز ولگ دجسم  ے لکن ےئگ، وت احصہب ےن رعض ایک ہک ایک امنز مک رک

ولوگں ںیم اوبرکب فرمع یھب ےھت، رگم فہ دفونں ک ےن  ے ربھگاےئ، ایہن ولوگں ںیم اکی صخش اھت، سج ےک تاوھتں ںیم ھچک درازی 

 یھت، اس وک ذفادیلنی اہک اجات اھت، اس ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل آپ وھبؽ ےئگ ای امنز مک رکدی یئگ؟ آپ ےن رفامای ہک ںیم اےنپ ایخؽ ںیم

تاں! ہن وھبال وہں افر ہن امنز مک یک یئگ ےہ، رھپ آپ ےن )ولوگں  ے( رفامای ہک ایک ااسی یہ ےہ،  اسی ہک ذفادیلنی اتہک ےہ؟ ولوگں ےن اہک 

بت آپ آےگ ڑبےھ افر سج دقر امنز رہ یئگ یھت، ڑپھ یل، اس ےک دعب السؾ ریھپ رک ریبکت یہک افر اسہقب دجسفں یک رطح دجسہ ایک، ای 

 دجسہ( ھچک زایدہ وطلی )اھت( ، رھپ آپ ےن اانپ ےر ااھٹای افر ریبکت یہک، اس ےک دعب رھپ ریبکت یہک افر اسہقب دجسفں یک رطح دجسہ ایک،)فہ 

ای اس  ے ھچک وطلی دجسہ ایک، رھپ ےر ااھٹای افر ریبکت یہک )اس ےک دعب( ا ن ریسنی )رافی دحثی  ے( ولوگں ےن وپاھچ ہک ایک اس 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ السؾ ریھپا، ا ن ریسنی ےن اہک ہک تاں! رمعاؿ  ن نیصح  ے ےھجم ربخ یلم ےہ ہک )اس ےک دعب وضحر 



 

 

 ےک دعب( وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپا۔

 ااحسؼ، ا ن لیمش، ا ن وعؿ، ا ن ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...فہ دجسمںی وج دمہنی ےک راوتسں رپ ںیہ افر فہ اقمامت نج ںیم وضحر یلص اہلل ہیلع فملس

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ز ڑپیھفہ دجسمںی وج دمہنی ےک راوتسں رپ ںیہ افر فہ اقمامت نج ںیم وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن امن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      465    حس

ہ :  راوی لٰي ٨ً تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ً٘ب سٰی ب٩  ٣و  ، ، ٓـی١ ب٩ س٠امی٪ ، ٣٘سمي بي بَک ا  ٣ح٤س ب٩ 

ا٢َ  َٗ  ٪َ ُس٠َامِیَ ِی١ُ ب٩ُِ  ـَ ُٓ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ مٔي   سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ ٕ ا َبٔي بََِک ُس ب٩ُِ أ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ا٥َٟٔ ب٩َِ َحسَّ ُِت َس َرأَی ا٢َ  َٗ َبَة  ِ٘ وَسی ب٩ُِ ًُ ٨ََا ٣ُ ث َحسَّ

 َّ ٧َ ا َوأ َض يي ٓٔی َاَ٪ ُيَؼل ک ُظ  َا ُث أَ٪َّ أَب ا َویَُحسِّ َض يي ٓٔی ُیَؼل َٓ  ٔٙ ی ٔ اْٟطَّ ا٩َٔٛ ٩ِ٣ٔ  ی أ٣ََ ََترَِحَّ اهَّللٔ ی ِبٔس  طٔ ًَ ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َی  ُط َرأ

يي فٔي ت٠ِٔ  ٥َ ُيَؼل َس٠َّ َٓ َو ٤ّٔا  اٟ َس ُت  ِٟ َ َسأ ٔة َو ٨َ ٜٔ ِْل٣َِ يي فٔي ت٠َِٔک ا َاَ٪ ُيَؼل ک َّطُ  ٧َ َز أ ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َآ ٧ ثَىٔی  ٔة َوَحسَّ ٨َ ٜٔ ِْل٣َِ ٤ُطُ إِٔلَّ َک ا ٠َ ًِ َ ًَل أ

ائٔ  ِوَح زَّ اٟ  ٖٔ رَٔشَ ا فٔي ٣َِشحٕٔس ب َٔ َت٠َ اِخ ٤َا  َُّض ٧َ ا إِٔلَّ أ َض ک٠ُِّ ٨َةٔ  ٜٔ ِْل٣َِ ا ٔي  ا ف ٌّ ٔ َآ ٧  َٙ َٓ ا  َو

دمحم  ن ایب رکب، دقمیم، لیضف  ن امیلسؿ، ومٰیس  ن ةقع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اسمل  ن دبعاہلل وک داھکی 

ہک فہ راہتس ںیم ھچک اقمامت یک التش رکےت ےھت، افر فںیہ امنز ڑپےتھ امنز ڑپاھ رکےت ےھت، افر ایبؿ رکےت ےھت ہک اؿ ےک ابپ فںیہ 

ےھت، افر اوہنں ےن اؿ اقمامت ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ڑپےتھ وہےئ داھکی، ومٰیس  ن ةقع ےتہک ہک ھجم  ے امنز ڑپےتھ 

اجاتن انعف ےن ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے لقن ایک ہک فہ ایہن اقمامت ںیم امنز ڑپاھ رکےت ےھت، افر ںیم ےن اسمل  ے وپاھچ وت اہک ںیم 

ں ےن یھب اؿ امتؾ اقمامت ںیم انعف یک وماتقف یک، اہتبل وج دجسم رفاحء یک دنلبی رپ فاعق یھت، اس ںیم دفونں اک االتخػ وہں ہک اوہن

 اھت۔



 

 

 دمحم  ن ایب رکب، دقمیم، لیضف  ن امیلسؿ، ومٰیس  ن ةقع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فہ دجسمںی وج دمہنی ےک راوتسں رپ ںیہ افر فہ اقمامت نج ںیم وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن امنز ڑپیھ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      466    حس

امي، ا٧ص ب٩ ًیاق، ٣و :  راوی اہی٥ ب٩ ٨٣ذر حز ٨ًہابز لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اهَّلل ب٩ ٤ًز  ًبس  ، ٍ ، ٧آ ہ ً٘ب  سٰی ب٩ 

 ِ٘ وَسی ب٩ُِ ًُ ا ٣ُ ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ إق  َُص ب٩ُِ ًَٔی ٧َ ا أ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔي   َام ز ٔح ِٟ ا رٔ  ٨ِٔذ ٤ُ ِٟ ا اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ا إٔب ٨ََ ث ٩َِ َحسَّ اهَّللٔ ب ِبَس  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ َة  َب

ا ُسو٢َ  َر بََرُظ أَ٪َّ  َز أَِخ ٤َ ٔیَن َحخَّ َتحِ ًُ ٔ ح تٔط ُ َوفٔي َححَّ ٔز ٤ َت ٌِ ٔیَن َي ةٔ ح َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ٢ُٔ بٔٔذی  ٨ِز َی َاَ٪  ٥َ ک َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔ َػل ٕ فٔي هَّلل َزة ٤ُ َت َس

ٙٔ أَِو  ی ٔ اْٟطَّ َک  َاَ٪ فٔي ت٠ِٔ ک  ٕ زِو َُ  ٩ِ٣ٔ ٍَ َرَج ا  َٔذ َاَ٪ إ ک ةٔ َو َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ی  ی بٔٔذ ٔذ َّٟ ا ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا  ٍٔ ٔؿ ِو ٣َ ٕ از َِل٩ٔ َو َم ٩ِ٣ٔ ب ٕ َصَب َزة ٤ُِ ٓخٕ أَِو ً َح

َّی ً زََّض ث٥ََّ َح ٌَ َٓ ٔة  ٗٔیَّ ِ
رشَّ اٟ ٔی  از َو ِٟ ا  ٔ یر ٔٔ َط َي  ل ًَ ًٔی  َّٟ ا ٔئ  ِلَحا َب ِٟ ٔا َر ب ٧ََا ٕ أ ز ا َِل٩ٔ َو َز ٩ِ٣ٔ ب َض ا َه َٔذ إ ٤َِشحٔسٔ  َٓ ِٟ ا ٨َِٔس  َص ً ِی َٟ َٔح  ُيِؼب

 ٔ ً َّٟ ا ٔة  ٤َ َٛ َ اِْل َي  ل ًَ ٕ َوَِل  َرة ا ی بٔحَٔح ٔذ َّٟ و٢ُ اهَّللٔ ا َرُس َاَ٪  ک ُثْب  ُٛ  ٔ ٨ٔط ٔي بَِل ُظ ف ٨َِٔس ِبُس اهَّللٔ ً ًَ يي  َاَ٪ ث٥ََّ َخ٠ٔیْخ ُيَؼل ٤َِشحُٔس ک ِٟ ا ا  ٠َِیَض ًَ ی 

ذٔ  َّٟ ا َاَ٪  ک ٤َ ِٟ ا َذَٟٔک   ٩َ َٓ َز َّی  ً ٔئ َح ِلَحا َب ِٟ ٔا ٔ ب ط ِی١ُ ٓٔی اٟشَّ َسَحا  َٓ يي  ٥َ ث٥ََّ يَُؼل َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  بِ َػل ًَ َاَ٪  طٔ ی ک يي ٓٔی ٔ يَُؼل اهَّلل ُس 

اٟؼَّ  ٤َِشحُٔس  ِٟ ا َّي َحِیُث  َػل  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َُط أَ٪َّ  ث َز َحسَّ ٤َُ ٔ ب٩َِ ً اهَّلل ِبَس  ًَ ٔذی َوأَ٪َّ  َّٟ ا ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا زُوَ٪  ٔذی  َّٟ ا  ُ ٔیر ِ

 ِٟ ا  ٥ُ٠َ ٌِ اهَّللٔ َي ِبُس  ًَ َاَ٪  ِس ک َٗ ٔئ َو ا زَِّوَح اٟ  ٖٔ رَٔشَ ٨َٔک ب ٤ٔي َی  ٩ِ ًَ ٢ُ ث٥ََّ  و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ طٔ  َّي ٓٔی َػل َاَ٪  ک ی  ٔذ َّٟ ا َاَ٪  ٤َک

ةَ  َّٜ َي ٣َ ٔل اصْٔب إ َذ َِت  ىَی َوأ٧َ ٤ِ یُ ِٟ ا  ٔٙ ی ٔ اْٟطَّ ٔة  َٓ ا لَي َح ًَ ٤َِشحُٔس  ِٟ ا َٔک  َذٟ يي َو ُتَؼل ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا ٔي  و٦ُ ف ُ٘ ٔیَن َت ِٟ ح ا َیَِن  ُط َوب ٤َِشحٔسٔ  بَِي٨َ

 ٖٔ ََّصَ ٨َِٔس ٨ِ٣ُ ی ً ٔذ َّٟ ا  ٔٚ زِ ٌٔ ِٟ ا َي  ٔل يي إ َاَ٪ ُيَؼل َز ک ٤َُ اب٩َِ ً َٔک َوأَ٪َّ  ُو ذَٟ ٧َِح ٕ أَِو  ز َر٣َِیْة بَٔحَح  ٔ بَر ِٛ َ ِْل اُئ ا َٔض ا٧ِت  ُٚ ِ ز ٌٔ ِٟ ا َٔک  َذٟ ٔئ َو ا ِوَح زَّ اٟ  

َیَِن  ٨َطُ َوب ی بَِي ٔذ َّٟ ا ٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا ٙٔ زُوَ٪  ی ٔ اْٟطَّ ةٔ  َٓ ا َي َح ل ًَ  ٔ ٔط ٓ ٥ِ٠َ  ََطَ َٓ ىَٔی ث٥ََّ ٣َِشحْٔس  ابُِت ِس  َٗ َة َو َّٜ َي ٣َ ٔل ْٔب إ اص َذ ٧ََِت  ٖٔ َوأ ٨ََِّصَ ٤ُ ِٟ ا

يي أ٣ََ  ائَطُ َويَُؼل َر ٔ َوَو رٔظ ٩ِ َيَشا ًَ ُط  ُٛ ُ َِر َی َاَ٪  ٤َِشحٔسٔ ک ِٟ ا َذَٟٔک  يي فٔي  ٤ََز ُيَؼل ٔ ب٩ُِ ًُ اهَّلل ِبُس  ًَ  ٩ُِٜ ِبُس َی ًَ َاَ٪  ٔ َوک ط ٔش ِٔ َن  ٔٚ زِ ٌٔ ِٟ ا ٔلَي   ا٣َطُ إ

ٔذَ  َز َوإ ِض اٟو   ٔ ط يي ٓٔی ُیَؼل َٓ َاَ٪  ک ٤َ ِٟ ا َذَٟٔک  َٔي  ِت َیأ َّی  ً َز َح ِض و  اٟ يي  ًَل ُيَؼل َٓ أئ  ِوَح زَّ اٟ ُح ٩ِ٣ٔ  زُو َی ِب١َ اهَّللٔ  َٗ  ٔ ٔط زَّ ب إِٔ٪ ٣َ َٓ َة  َّٜ َب١َ ٩ِ٣ٔ ٣َ ِٗ َ ا أ



 

 

اٟؼ   َٔضا  يَي ب َّی ُيَؼل ً َض َح رَِحٔ رَعَّ اٟشَّ آْٔخٔ  ٕة أَِو ٩ِ٣ٔ  ًَ ا ِبٔح بَٔش ٥َ اٟؼ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َُط أَ٪َّ  ث ٔ َحسَّ ِبَس اهَّلل ًَ ِبَح َوأَ٪َّ 

َس  ٕح  َإ٪ بَِل ک ٔي ٣َ ٙٔ ف ی ٔ اْٟطَّ َظ  ٙٔ َوؤَجا ی ٔ اْٟطَّ ٔیٔن  ی٤َ  ٩ِ ًَ ٔة  یَِث َو ز  اٟ زُوَ٪  ٕة  ٤َ َؿِد ٕة  َح ِ ََ َت  ز٢ُٔ َتِح ٨َِ َاَ٪ ی ٔضَی ٩ِ٣ٔ ک ِٔ َّی ُي ً ِض١ٕ َح

زَُو  ٕة  ٤َ َٛ َ ٔ أ ٕٚ َوف ا َي َس ل ًَ ْة  ٤َٔ ائ َٗ َٔي  ا َوه ِوَٓٔض ىَی فٔي َج ٧َِث ا َٓ ا  ًَلَص ًِ َ َْسَ أ َٜ ِ ا٧ ِس  َٗ یِٔن َو ٔة ب٤ٔٔی٠َ یَِث َو ز  اٟ ٔیٔس  َز ٔیَرْة َوأَ٪َّ ی٩َِ ب ث َٛ ْب  ُث ُٛ ا  اَٗٔض َس ي 

َّي  َػل  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ َُط أَ٪َّ اٟ ث َز َحسَّ ٤َ اهَّللٔ ب٩َِ ًُ ِبَس  ٨َِٔس ًَ ٕة ً َب ـِ َي َص ٔل ْٔب إ اص َذ َِت  ٧َ ٔد َوأ زِ ٌَ ِٟ ا ٔئ  ا ٕة ٩ِ٣ٔ َوَر ٌَ ٖٔ َت٠ِ ٔي ََطَ ف

ا أت  ٤َ َس٠َ ٨َِٔس  ً ٔٙ ی ٔ اْٟطَّ ٔیٔن  ٤َ ٩ِ ی ًَ  ٕ َرة َؿ٥ْ ٩ِ٣ٔ حَٔحا ٔ َر ُور ب ُ٘ ِٟ ا لَي  ًَ َْة  ًََلث أ٪ أَِو ث بَِر َٗ ٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا َٔک  ئَٔک َذٟ َٟ َیَِن أُو ٙٔ ب ی ٔ ْٟطَّ

بِ  ًَ َاَ٪  ک أت  ٤َ٠َ ٤َِشحٔسٔ َو اٟشَّ ِٟ ا َٔک  ذَٟ ِضَز فٔي  و  اٟ يي  ُیَؼل َٓ  ٔ أجَزة َض ِٟ ٔا ٤ُِص ب اٟظَّ ٤ٔی١َ  َس أَِ٪ َت ٌِ زِٔد َب ٌَ ِٟ ا ُح ٩ِ٣ٔ  َزُو اهَّللٔ ُس اهَّللٔ ی ِبَس  ًَ أَ٪َّ 

٩ِ يَ  ًَ إت  َح َ ََ ٨َِٔس  ً ٢ََ ٧َز  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو َُط أَ٪َّ َر ث َز َحسَّ ٤َ َذَٟٔک ب٩َِ ًُ زُوَ٪ َصزَِشی  ٙٔ فٔي ٣َٔشی١ٕ  ی ٔ اْٟطَّ  ٔ ار َش

َي ٔل يي إ اهَّللٔ ُيَؼل ِبُس  ًَ َاَ٪  ٕ َوک َوة ٠َُِ ْب ٩ِ٣ٔ  ی َْقٔ  ٔٙ ی ٔ اْٟطَّ َیَِن  ُط َوب ٨َ زَِشی بَِي َٔ َص ا ْٙ بَُٔکَ ٔػ ٤َٔشی١ُ َِل ِٟ ٔلَي  ا أت إ َح َ ْسَّ اٟ ُب  َِْقَ َٔي أ ٕة ه َح ِ ََ

ُض٩َّ َوأَ٪َّ  َِوُٟ هَٔي أَك ٙٔ َو ی ٔ ٔذی اْٟطَّ َّٟ ا ٤َٔشی١ٔ  ِٟ ا ٨ِز٢ُٔ فٔي  َی َاَ٪  ک  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ َّي اهَّلل ٔيیَّ َػل َّ٨ ثَطُ أَ٪َّ اٟ ٤ََُز َحسَّ ٔ ب٩َِ ً اهَّلل ِبَس  َِزنَي ٣َزِّ  ًَ ٔي أ ف

 ٩ِ ًَ ٤َٔشی١ٔ  ِٟ ا َذَٟٔک  َِل٩ٔ  ٢ُٔ فٔي ب ز ی٨َِ أت  اَو َِفَ اٟؼَّ بُٔم ٩ِ٣ٔ  یَِض ٨َةٔ حٔیَن  ٤َٔسی ِٟ ا َٔب١َ  أ٪ ٗ ِضَز وَّ َة  اٟ َّٜ ٔلَي ٣َ ْٔب إ َذاص َِت  ٙٔ َوأ٧َ ی ٔ اْٟطَّ رٔ  َيَشا

ٕ َوأَ٪َّ  ز َر٣َِیْة بَٔحَح ٙٔ إِٔلَّ  ی ٔ اْٟطَّ َیَِن  ٥َ َوب ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢ٔ اهَّللٔ  َرُس ز٢ٔٔ  ٨ِ َیَِن ٣َ َص ب ِی ٔيیَّ  َٟ ا٨َّٟ َُط أَ٪َّ  ث ٤ََُز َحسَّ اهَّللٔ ب٩َِ ً ِبَس  ًَ

 ٔ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  اَػل  ٢ٔ و َرُس َّي  َة َو٣َُؼل َّٜ َس٦ُ ٣َ ِ٘ ِبَح حٔیَن َي اٟؼ  يي  َٔح ُيَؼل ب َّی ُيِؼ َیبٔیُت َحً ی َو ی كُّو ٢ُٔ بٔٔذ ز ٨َِ َاَ٪ ی ک  ٥َ َس٠َّ َّي َو َػل هَّللٔ 

 َٔ َِس ٩ِ أ ٜٔ ی بُىَٔی ث٥ََّ َوَل ٔذ َّٟ ا ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا ِیَص فٔي  َٟ ٕة  ٠َُٔیَو ٕة  ٤َ َٛ َ لَي أ ًَ َذَٟٔک   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ٕة َوأَ٪َّ اهَّللُ  َو ٠َُٔی ٤َٕة  َٛ َ لَي أ ًَ َذَٟٔک   ١َ ٩ِ٣ٔ

 َّٟ ا َب١ٔ  َح ِٟ ا ًَِی  َؿ َُفِ َب١َ  ِ٘ ِسَت ٥َ ا َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ثَطُ أَ٪َّ  ٤ََُز َحسَّ ٔ ب٩َِ ً اهَّلل ِبَس  ٧َِحَو ًَ ٔی١ٔ  و لَّ اٟ َب١ٔ  َح ِٟ ا َیَِن  ٨َطُ َوب ٔذی بَِي

٤َِشحَٔس  ِٟ ا  ١َ ٌَ َح َٓ َبةٔ  ٌِ َٜ ١َ  اِل َٔ َِس ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َّي  ٤َةٔ َو٣َُؼل َٛ َ ِْل ٖٔ ا ٤َِشحٔٔس بَْٔطَ ِٟ ا َر  ُىَٔی ث٥ََّ َيَشا ی ب ٔذ َّٟ ٨ِطُ ا ٣ٔ 

َُفِ  ِٟ ب١َٔ ا ِ٘ يي ٣ُِشَت ُتَؼل َوَصا ث٥َُّ  َٕ أَِو ٧َِح ُِر َة أَذ رَشَ ًَ ٔة  ٤َ َٛ َ ِْل ا  ٩ِ٣ٔ َُ ٔئ َتَس َزا ِو اٟشَّ ٔة  ٤َ َٛ َ ِْل ا َي  ل ٨ََک ًَ ی بَِي ٔذ َّٟ ا َب١ٔ  َح ِٟ ا یِٔن ٩ِ٣ٔ  َت َؿ

َبةٔ  ٌِ َٜ اِل َیَِن   َوب

اربامیہ  ن ذنمر زحایم، اسن  ن ایعض، ومٰیس  ن ةقع، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

ںیم یھب ارتےت ےھت افر  ب زغفہ  ے ولےٹ افر اس راہ ںیم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب رمعہ رفامےت ایجح رکےت وت )اقمؾ( ذفاہفیلحل 

) ے( وہ رک آےت، ای جح ای رمعہ ںیم وہےت، وت فادی ےک ادنر ارت اجےت، رھپ  ب فادی ےک رہگاف  ے افرپ ارت اجےت وت افٹن وک اس احطبء 

آراؾ رفامےت، ہی اقمؾ اہجں آپ یلص  ںیم اھٹب دےتی ےھت، وج فادی ےک انکر  رپ اجببن رشمؼ ےہ، افر آرخبش ںیم حبص کت فںیہ



 

 

اہلل ہیلع فآہل فملس ارتساتح رفامےت، اس دجسم ےک اپس ںیہن ےہ، وج رھتپفں رپ ےہ، افر ہن اس ےلیٹ رپ ےہ، سج ےک افرپ دجسم )ینب( 

( ےھت، روسؽ ےہ، ہکلب اس ہگج اکی ہمشچ اھت ہک دبعاہلل اس ےک اپس امنز ڑپاھ رکےت ےھت، افر اس ےک ادنر ھچک وت د  )رتی ےک

ےتھ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فںیہ امنز ڑپےتھ ےھت، رھپ اس ںیم احطبء  ے لیس ہہب رک آای، اہیں کت ہک فہ اقمؾ اہجں دبعاہلل امنز ڑپ

ؾ رپ )یھب( امنز ےھت، رپ وہ ایگ، افر دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن انعف  ے ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اقم

ڑپیھ ےہ، اہجں وھچیٹ دجسم ےہ، وج اس دجسم ےک آربی ےہ، وج رفاحء یک دنلبی رپ ےہ، افر دبعاہلل اس اقمؾ وک اجےتن ےھت، اہجں یبن 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ڑپیھ یھت، فہ اہک رکےت ےھت، ہک فتاں اہمتر  داینہ رطػ ےہ،  ب مت دجسم ںیم امنز ڑپےنھ ڑھک  

وہ افر ہی دجسم را ے ےک داےنہ انکر  رپ ےہ،  ب ہک مت ہکم یک رطػ اج رےہ وہ، اس ےک افر ڑپی دجسم ےک درایمؿ اکی رھتپ اک 

اشنؿ ےہ ای اس ےک آربی، افر ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس اہپڑی ےک اپس )یھب( امنز ڑپاھ رکےت ےھت، وج رفاحء ےک اخہمت ےک 

انکرہ دجسم ےک آربی یک اجبن ںیم ےہ، فہ دجسم وج اس اہپڑی افر فایسپ رفاحء ےک درایمؿ ےہ افر اس ہگج اپس ےہ، افر اس اہپڑی اک 

اکی دفےری دجسم انبدی یئگ ےہ، رگم دبعاہلل  ن رمع اس دجسم ںیم امنز ہن ڑپےتھ ےھت، ہکلب اس وک اےنپ ابںیئ اجبن وھچڑ دےتی ےھت، افر 

امنز ڑپاھ رکےت ےھت افر دبعاہلل ، رفاحء  ے حبص ےک فتق ےتلچ ےھت، رھپ رہظ یک امنز اس ےک آےگ )ڑبھ رک( اخص اہپڑی ےک اپس 

ڑپےتھ ےھت، اہیں کت ہک اس اقمؾ ںیم چنہپ اجےت، سپ فںیہ رہظ یک امنز ڑپےتھ افر  ب ہکم  ے آےت وت ارگحبص  ے ھچک ےلہپ ای آرخ 

ر  رک حبص یک امن
ھ
ھ

 

ت

ز فںیہ ڑپےتھ، افر دبعاہلل ےن انعف  ے ہی )یھب( ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل بش ںیم اس اقمؾ رپ ےتچنہپ، وت حبص کت فںیہ 

ہیلع فملس )اقمؾ( رفہثی ےک آربی راہتس ےک داینہ اجبن افر راہتس ےک اسےنم یسک ےنھگ درتخ ےک ےچین، یسک فعیس افر رنؾ اقمؾ ںیم 

 رفہثی  ے آربی دف  لی ےک ےہ، ابرہ آےت افر اس ارتےت ےھت، اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ہلیٹ  ے وج ربدی

درتخ ےک افرپ اک ہصح وٹٹ ایگ ےہ، فہ اےنپ وجػ ںیم درھ ایگ ےہ، افر )رصػ( رٹیپی ےک لب ڑھکا ےہ افر اس یک رٹیپی ںیم 

 ہیلع فآہل فملس ےن اس ےلیٹ )رتی ےک( تہب ےلیٹ ںیہ، افر دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن انعف  ے یھب ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل

ی ۃ یک رطػ اج رےہ وہ، اس دجسم ےک اپس دف ای نیت 

 

رپ )یھب( امنز ڑپیھ ےہ وج )اقمؾ( رعج ےک ےھچیپ ےہ،  ب ہک مت )آرہی( ہ ص

)امنز ربقںی ںیہ، ربقفں رپ رھتپ )رےھک( ںیہ )فتاں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن راہتس یک داینہ اجبن راہتس ےک رھتپفں ےک اپس 

ڑپیھ ےہ( ، ایہن رھتپفں ےک درایمؿ دبعاہلل آےت ےھت، اس ےک دعب دفرہپ وک آاتفب ڈلھ اجات اھت، رھپ فہ رہظ ایس دجسم ںیم ڑپےتھ 

اشہ ےھت، افر دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن انعف  ے ہی یھب ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس  لی ںیم وج رہ 

ڑ( ےک آربی ےہ، راہتس ےک داینہ اجبن دروتخں ےک اپس ارت ، لیس رہاش )اہپڑ( ےک انکر   ے یلم وہیئ ےہ، افر اس ےک )اہپ

راہتس ےک درایمؿ ںیم آربی اکی ریت ےک اشنؿ اک افہلص ےہ افر دبعاہلل اس درتخ ےک اپس امنز ڑپےتھ ےھت، وج بس دروتخں  ے 

زایدہ ابمل اھت، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن انعف  ے ہی )یھب( ایبؿ ایک ہک یبن یلص  زایدہ راہتس ےک آربی اھت افر اؿ بس  ے



 

 

اہلل ہیلع فملس اس لیس ںیم )یھب( ارت  ےھت، وج )اقمؾ( رمارہظلاؿ ےک اریخ ںیم دمہنی یک رطػ ےہ،  ب وکیئ صخش رفصافات 

 ےک رہگاف ںیم راہتس یک ابںیئ اجبن  ب ہک وت ہکم وک اج رتا وہ، زنفؽ )ےک اہپڑفں(  ے ارت ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس لیس

رفامےت ےھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارتےن ہک ہگج افر راہتس ےک درایمؿ ںیم رصػ اکی رھتپ اک اشنؿ ےہ افر دبعاہلل 

 ہیلع فآہل فملس )اقمؾ( ذی وطؽ ںیم ارتےت ےھت افر رات وک  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن انعف  ے ہی یھب ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل

رےتہ ےھت،  ب حبص وہیت افر حبص یک امنز ڑپےتھ )ہی اس فتق(  ب ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رشتفی الےت افر روسؽ اہلل 

وج فتاں انبیئ یئگ ےہ، ہکلب اس  ے ےچین اس تخس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک امنز ڑپےنھ یک ہی ہگج اکی تخس ہلیٹ رپ ےہ، اس دجسم ںیم، 

اسےنم ہلیٹ رپ، افر دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن انعف  ے )یھب( ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اہپڑ یک ساھیٹ ےک 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس دجسم وک، وج آےئ فہ ساھیٹ ہک وج اس رپ افر ڑب  اہپڑ ےک درایمؿ ںیم ہبعک یک رطػ ےہ، رھپ آپ یلص ا

 فتاں انبیئ یئگ ےہ، ابںیئ اجبن وھچڑ دای، وج ہلیٹ یک رطػ ےہ، افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک امنز ڑپےنھ یک ہگج اس  ے ےچین ایسہ ہلیٹ

 ےک درایمؿ ںیم ےہ، ہنم ےک افرپ ےہ، ےلیٹ  ے دس سگ ای اس ےک آربی وھچڑ دف، رھپ اہپڑ یک اس ساھیٹ یک رطػ وجاہمتر  افر ہبعک

 رک ےک امنز ڑپوھ۔

 اربامیہ  ن ذنمر زحایم، اسن  ن ایعض، ومٰیس  ن ةقع، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ں ےک ےئل اکیف ےہاامؾ اک رتسہ اس ےک دتقموی

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ اک رتسہ اس ےک دتقمویں ےک ےئل اکیف ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      467    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ہ تب ً اهَّلل ب٩  ًبس ًبیس اهَّلل ب٩   ، اب٩ طہاب ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

ِ حَ  اهَّللٔ ب ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ٩ِ ًُبَِیسٔ  ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُس ُو ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ سَّ ًَ  ٩ِ ًَ َِبَة  ٩ٔ ًُت



 

 

َاصَ  ٧ ِس  َٗ َِو٣َئٕٔذ  َا ی إ٪ َوأ٧َ ٕر أََت ا ٤َٔ َي ح ل ًَ ا  ّٔب َراٛ ُت  َب٠ِ ِٗ َ ٢َ أ ا َٗ َُّط  ٕض أ٧َ ا بَّ يي ًَ ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  ُس ًَٔل٦َ َوَر أِلِحت زُِت 

 ٍُ زَِت اَ٪ َت ِْلََت ا ُت  َس٠ِ َِر ُت َوأ ِٟ َ ز ٨َ َٓ  ِّٕ اٟؼَّ ٔف  ٌِ ِی َب یََس َیَِن  ِرُت ب َز ٤َ َٓ إر  ٔ ٔجَس یِر َُ ٔلَي  ٔىّی إ ٤ٔ ٔض ب ا َّ٨ ٔاٟ ٨َُِٔکِ ب ی  ٥ِ٠َ َٓ  ِّٕ اٟؼَّ ٔي  َزَخ٠ُِت ف َو

 َ ل ًَ َٔک   يَّ أََحْس َذٟ

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، دیبعاہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم 

ووغ اھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم دویار ےک العفہ یسک دفےری زیچ اک 
ی ل
ل
اینپ دگیھ رپ وسار آای، اس فتق ںیم آربی ا

ہ )آڑ( اقمئ یھت، ںیم فص ےک ھچک ہصح ےک اسےنم وساری یک احتل ںیم ذگر ایگ، افر رھپ ارت رک دگیھ وک ںیم ےن وھچڑ دای، وت فہ رتس

 رچےن یگل، افر ںیم وخد )امنز( یک فص ںیم اش ل وہایگ )نکیل ےری  اس لعف وک دھکی رک( یسک ےن ےھجم عنم ہن ایک۔

 اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ اک رتسہ اس ےک دتقمویں ےک ےئل اکیف ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      468    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اب٩ ٤ًز   ،ٍ ، ٧آ اهَّلل  ًبیس   ، ر ی اهَّلل ب٩ ٤٧ ًبس  ،  اسحاٚ

٩ِ اب٩ِٔ  ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ اهَّللٔ  ا ًُبَِیُس  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ یِر ٤َُ٧ اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ْٚ ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث ٢َ اَحسَّ ُسو َز أَ٪َّ َر ٤َ ٠َِیطٔ ًُ ًَ اهَّللُ  َّي  هَّللٔ َػل

ُض َو  ا َّ٨ اٟ ا َو َض ِی َٟ ٔ يي إ ُیَؼل َٓ  ٔ ِط ی یََس ٍُ بَیَِن  َؿ ُتو َٓ َٔة  ب رَِحِ ِٟ ٔا َز ب یٔس أ٣ََ ٌٔ ِٟ ا ِو٦َ  َی َد  ا َْخَ َاَ٪ إَٔذ ک  ٥َ َس٠َّ ََفٔ َو اٟشَّ ٔي  َٔک ف ذَٟ  ١ُ ٌَ ِٔ َاَ٪ َي ک َُط َو ائ َر

َزاُئ  ِْل٣َُ َدَذَصا ا اتَّ ٩ِٔ٤ ث٥ََّ  َٓ 

 ن ریمن، دیبعاہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ب دیع ےک ااحسؼ، دبعاہلل 

ے وت مکح دےتی ہک زینہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم اگڑ دای اجےئ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس یک

 

کلی

 

ن
 دؿ )امنز ڑپاھےن( 

ز ڑپاھےت افر ولگ آپ ےک ےھچیپ وہےت، رفس ںیم )یھب( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یہی رکےت ےھت، ایس رطػ )ہنم رک ےک( امن



 

 

 ہگج  ے ارماء ےن ا ے اایتخر رکایل ےہ۔

 ااحسؼ، دبعاہلل  ن ریمن، دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ اک رتسہ اس ےک دتقمویں ےک ےئل اکیف ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      469    حس

ابي جحیٔہ :  راوی ہ، ًو٪ ب٩  ، طٌب ٟیس  ابواٟو

ُط  ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ َؤٟیٔس  ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث ٔض٥ِٔ َحسَّ َّي ب َػل  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٔي أَ٪َّ  ُت أَب ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ َة  َٔ ِؤ٪ ب٩ِٔ أَبٔي ُجَحِی ًَ  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ 

 ُ زِأَة ٤َ ِٟ ا  ٔ ِط یََسی َیَِن  ٤ُز  ب یِٔن َت َت ٌَ ِٛ َر َِّصَ  ٌَ ِٟ ا یِٔن َو َت ٌَ ِٛ َر َز  ِض اٟو  ٨َزَْة  ًَ  ٔ یِط یََس َیَِن  ٔئ َوب ا ِلَح َب ِٟ ٔا ا ب ٤َاُر َو ٔح ِٟ 

ء اوباولدیل، ہبعش، وعؿ  ن ایب ہفیحج رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ ابپ وک ہی ےتہک وہےئ انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احطب

 ںیم ولوگں وک زین  اک رتسہ اقمئ رکےک امنز ڑپاھیئ، رہظ یک دف رتعک افر رصع یک دف رتعک )ویکں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اسمرف ےھت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم  ے وعرت افر دگےھ لکن رےہ ےھت۔

 اوباولدیل، ہبعش، وعؿ  ن ایب ہفیحج :  رافی

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

  

 ...ان اچےئہ۔امنز ڑپےنھ فاےل افر رتسہ ےک درایمؿ انتک افہلص وہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 

 امنز ڑپےنھ فاےل افر رتسہ ےک درایمؿ انتک افہلص وہان اچےئہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      470    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس  بي حاز٦،  ٌٟزیز ب٩ ا ا ًبس  ، رہ ا  ٤ًزہ ب٩ زً

 ِ٤ ًَ ا  ٨ََ ث َ َحسَّ َاَ٪ ب ٢َ ک ا َٗ ٕس  ٌِ َس َسِض١ٔ ب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ  ٕ از٦ٔ ٔي َح ٔ ب٩ُِ أَب ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ َا  ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ َرَة  ا ًَ و٢ٔ زُو ب٩ُِ ُز َرُس َّي  یَِن ٣َُؼل

 ٔ اة اٟظَّ ٤َز   ٣َ ٔ ار حَٔس ِٟ ا َیَِن  ٥َ َوب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  اهَّللٔ 

 احزؾ، اوباحزؾ، لہس  ن دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رمعہ  ن زرارہ، دبعازعلسی  ن ایب

ےک امنز ڑپےنھ یک ہگج افر دویار ےک درایمؿ ںیم اکی رکبی ےک لکن اجےن ےک دقبر )افہلص وہات( اھت۔ ایکم  ن اربامیہ، سیدی  ن ایب 

( رفاتی رکےت ںیہ ہک دجسم )یک اجبن ہلبق( یک دویار ربنم ےک اپس یھت افر دویار دفونں دیبعہ، ہملس ) ن اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ےک درایمؿ اس دقر لصف اھت ہک رکبی اس  ے لکن یتکس یھت۔

 رمعہ  ن زرارہ، دبعازعلسی  ن ایب احزؾ، اوباحزؾ، لہس  ن دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ڑپےنھ فاےل افر رتسہ ےک درایمؿ انتک افہلص وہان اچےئہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      471    حس

َ :  راوی ، س٤٠ہ )ب٩ اٛو ابي ًبیس ، یزیس ب٩  ابزاہی٥  (٣کي ب٩ 

٤َِشحٔسٔ َحسَّ  ِٟ ُر ا ا َاَ٪ ٔجَس ٢َ ک ا َٗ َة  ٤َ َس٠َ  ٩ِ ًَ ٔي ًُبَِیٕس  ٔیُس ب٩ُِ أَب ز َی ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اصٔی٥َ  َِز يي  ب٩ُِ إٔب ٤َک ِٟ ا ا  ٨ََ اةُ ث اٟظَّ کَاَزِت  ا  ٣َ ٔ بَر ٨ِٔ ٤ ِٟ ا ٨َِٔس  ً 

وُزَصا  َتُح

بن ہلبق( یک دویار ربنم ےک اپس یھت افر دفونں یکم  ن اربامیہ، سیدی  ن ایب دیبع، ہملس ) ن اوکع( رفاتی رکےت ںیہ ہک دجسم )یک اج



 

 

 ےک درایمؿ اس دقر لصف اھت ہک رکبی اس  ے لکن یتکس یھت

 (یکم  ن اربامیہ، سیدی  ن ایب دیبع، ہملس ) ن اوکع :  رافی

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

  

 ... رکےک( امنز ڑپےنھ اک ایبؿزین  یک رطػ )ہنم

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 زین  یک رطػ )ہنم رکےک( امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      472    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ،ٍ ، ٧آ اهَّلل  ًبیس   ، ، یحٌی  ز شس ٣ 

ا٢َ  َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث ُ  َحسَّ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ َز أَ٪َّ  اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َآ ٧ ٔي  بَرَن ٔ أَِخ اهَّلل ٩ِ ًُبَِیسٔ  ًَ ٌَی  َیِح ٨ََا  ث َاَ٪ َحسَّ ٥َ ک َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ

ا ِیَض َٟ ٔ يي إ ُیَؼل َٓ بَُة  رَِحِ ِٟ ا طُ  َٟ ُز  َٛ ُزِ  ی

ٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل زینہ اگڑ دای اجات دسمد، ییحی ، دیبع اہلل ، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعت

 اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس یک رطػ )ہنم رک ےک( امنز ڑپےتھ ےھت۔

 دسمد، ییحی ، دیبع اہلل ، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...زنعہ یک رطػ) ہنم رکےک( امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 

 زنعہ یک رطػ) ہنم رکےک( امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      473    حس

ہ، ًو٪ ب٩ ا :  راوی ہآز٦، طٌب ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ   بي جحیٔ

َد  ٢َ َْخَ ا َٗ َبٔي  ُت أ ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ َة  َٔ ٔي ُجَحِی ِوُ٪ ب٩ُِ أَب ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث ٢َ َحسَّ ا َٗ آَز٦ُ  ا  ٨ََ ث ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َؼل بٔی  َّ٨ اٟ ا  ٨َ ِي َٟ ٔ ا

َؼ  َٓ  َ أ ؿَّ َو َت َٓ ٕئ  َٔوُؿو ُتَٔي ب أ َٓ  ٔ َزة أج َض ِٟ ٔا ٥َ ب َس٠َّ َٔضاَو ائ اَ٪ ٩ِ٣ٔ َوَر ٤ُزَّ َی ُر  ا ٔح٤َ ِٟ ا زِأَةُ َو ٤َ ِٟ ا زَْة َو ٨َ ًَ  ٔ ِط یََسی َیَِن  َِّصَ َوب ٌَ ِٟ ا َز َو ِض اٟو  ٨َٔا  َّي ب  ل

آدؾ، ہبعش، وعؿ  ن ایب ہفیحج ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ فادل  ے انس، فہ ےتہک ےھت، ہک دفرہپ ےک فتق یبن 

مہ ولوگں ےک اپس رشتفی الےئ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل فوض اک اپین احرض ایک ایگ، آپ ےن فوض رفامای  یلص اہلل ہیلع فملس

افر ںیمہ رہظ افر رصع یک امنز ڑپاھیئ، اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم زینہ اقمئ رکدای ایگ اھت، وعرت افر دگےھ اس 

 ےک ےھچیپ  ے ذگر رےہ ےھت۔

 آدؾ، ہبعش، وعؿ  ن ایب ہفیحج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  یراف

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 زنعہ یک رطػ) ہنم رکےک( امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      474    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٣اٟ ص ب٩  ا٧  ، ہ ٣ی٤و٧ بي  ا ء ب٩  ًلا ہ،  ، طٌب ا٪ ذ ، طا ٍ بزی  ٣ح٤س ب٩ حات٥ ب٩ 

 َٗ ََة  و٧ ٤ُ ٔي ٣َِی ٔئ ب٩ِٔ أَب َلا ًَ  ٩ِ ًَ َة  َب ٌِ ُط  ٩ِ ًَ اُ٪  َذ َطا ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٍٕ ٔی َز ات٥ٔٔ ب٩ِٔ ب ُس ب٩ُِ َح َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ََص ب٩َِ َحسَّ ُت أ٧َ ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ٕٔک ا اٟ ٣َ

َّا ا ًُک ٨َ ٌَ ًَُل٦ْ َو٣َ َا َوُ ُط أ٧َ ُت ٌِ ٔ ب ٔ َت تٔط َد َٟٔحاَج ا َْخَ ٥َ إَٔذ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ک ا٢َ  َٔذا َٗ إ َٓ اَوْة  َٔز ا إ ٨َ ٌَ ٨َزَْة َو٣َ ًَ ّؼا أَِو  ًَ َزْة أَِو 



 

 

اَوةَ  َٔز اِْل اُظ  ٨َ ِٟ َاَو ٧ ٔ تٔط اَج َ ٩ِ٣ٔ َح ْ  ََفَ

عی، اشذاؿ، ہبعش، اطعء  ن ایب ومیمہن، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس دمحم  ن احمت  ن زب

 ب اینپ احتج )رعف رکےن( ےک ےئل ابرہ رشتفی ےل اجےت، وت ںیم افر اکی ڑلاک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ اجےت، 

وھچاٹ اس زینہ وہات اھت، افر اکی رطػ اپین اک ربنت )یھب( وہات اھت،  ب آپ اینپ احتج  ے افرغ  امہر  رمہاہ اکی ڑھچی ای الیھٹ ای

 وہےت وت فہ ربنت مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک د  دےتی۔

 دمحم  ن احمت  ن زبعی، اشذاؿ، ہبعش، اطعء  ن ایب ومیمہن، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ہکم افر دفےر  اقمامت ںیم رتسہ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہکم افر دفےر  اقمامت ںیم رتسہ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      475    حس

، ح٥ٜ، ابوجحیٔہس٠امی٪ ب٩  :  راوی ہ  ِحب، طٌب

 ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َد  ا٢َ َْخَ َٗ َة  َٔ ٔي ُجَحِی ٩ِ أَب ًَ  ٥ٔ َٜ َح ِٟ ا  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ٨ََا  ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

 ِ ی َت ٌَ ِٛ َر َِّصَ  ٌَ ِٟ ا َز َو ِض اٟو  ِلَحأئ  َب ِٟ ٔا َّي ب َؼل َٓ  ٔ أجَزة َض ِٟ ٔا ٔ ب وئٔط ُؿ وَ٪ بَٔو ُح ٤َشَّ ََت اُض ی ا٨َّٟ  ١َ ٌَ َح َٓ  َ أ ؿَّ َو زَّة َوَت ٨َ ًَ  ٔ ِط یََسی َیَِن  َب ب  ٔن َوَنَؼ

امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، مکح، اوبہفیحج رفاتی رکےت ںیہ دفرہپ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس مہ ولوگں ےک اپس رشتفی الےئ، 

 دف )دف( رںیتعک ڑپںیھ، افر زینہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آےگ اگڑ دای ایگ اھت، احطبء ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہظ یک

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض رفامای )اھت( وت ولگ آپ ےک فوض اک اپین )ربتاک رہچفں رپ( ےنلم ےگل )ےھت( ۔



 

 

 امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، مکح، اوبہفیحج :  رافی

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

  

 ...وتسؿ یک رطػ )ہنم رکےک( امنز ڑپےنھ اک ایبؿ، افر رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابںیت رکےن فاےل ااسنؿ ےک سپ تشپ امنز ڑپےنھ  ے ہی الضف ےہ ہک وتسؿ وتسؿ یک رطػ )ہنم رکےک( امنز ڑپےنھ اک ایبؿ، افر رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک یسک

آربی رکدای، افر رفامای ہک یک )آڑںیم( امنز ادا رک ، ا ن رمع ےن )اکی رمہبت( یسک صخش وک دف وتسؿ ےک آربی ےک درایمؿ ںیم امنز ڑپےتھ داھکی وت ا ے اکی وتسؿ ےک 

 اس یک آڑ ںیم امنز ڑپوھ

یث                               ٢ج٠س او  :  ج٠س      476    حس

ابي ًبیس :  راوی ، یزیس ب٩  ابزاہی٥  ٣کي ب٩ 

 َ ِْل ٤ََة ب٩ِٔ ا َس٠َ  ٍَ آتٔي ٣َ ٨ُِت  ُٛ ا٢َ  َٗ ٔیُس ب٩ُِ أَبٔي ًُبَِیٕس  یَز ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اصٔی٥َ  يي  ب٩ُِ إٔبَِز ٤َک ِٟ ا ٨ََا  ث َ َحسَّ ٧ َوا ُل ِْلُِس ا ٨َِٔس  يي ً ُیَؼل َٓ  َٔ َو ًٔی ِٛ َّٟ ا ةٔ 

َر  يي  إٔن َٓ  ٢َ ا َٗ َٔة  ٧ َوا ُِسُل ِْل ٔ ا ٨َِٔس َصٔذظ ًَلَة ً اٟؼَّ ی  َترَِحَّ ََ َت ا َا ٣ُِش٥ٕٔ٠ أََر َا أَب ُت ی ٠ِ ُ٘ َٓ  ٕٔ ٤ُِؼَح ِٟ ا ٨َِٔس  ٠َِیطٔ ً ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُِت  َی أ

٨َِٔسَصا ًَلَة ً اٟؼَّ ی  ََترَِحَّ ٥َ ی َس٠َّ  َو

تی رکےت ںیہ ہک ںیم ہملس  ن اوکع ےک رمہاہ )دجسم وبنی( ںیم آای رکات اھت، فہ اس وتسؿ ےک یکم  ن اربامیہ، سیدی  ن ایب دیبع رفا

اپس امنز ڑپاھ رکےت ےھت، وج فحصم ےک آربی اھت، ںیم ےن اہک ہک ا  اوبملسم! ںیم داتھکی وہں ہک مت اس وتسؿ ےک اپس امنز 

ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس ےک اپس امنز ڑپےنھ یک  ڑپےنھ یک وکشش ایک رکےت وہ، اوہنں ےن اہک ہک ہی اس ےئل ہک ںیم

 وکشش رفامےت داھکی ےہ۔

 یکم  ن اربامیہ، سیدی  ن ایب دیبع :  رافی

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

  



 

 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ؿ ز ڑپےنھ اک ایبؿ، افر رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک یسک ابںیت رکےن فاےل ااسنؿ ےک سپ تشپ امنز ڑپےنھ  ے ہی الضف ےہ ہک وتسوتسؿ یک رطػ )ہنم رکےک( امن

بی رکدای، افر رفامای ہک آریک )آڑںیم( امنز ادا رک ، ا ن رمع ےن )اکی رمہبت( یسک صخش وک دف وتسؿ ےک آربی ےک درایمؿ ںیم امنز ڑپےتھ داھکی وت ا ے اکی وتسؿ ےک 

 اس یک آڑ ںیم امنز ڑپوھ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      477    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ٟک رضی  ٣ا ا٧ص ب٩   ، ٣ز ًا ٤ًزو ب٩   ، ٔیا٪ ، س ؼہ  ٗبی

 ٩ِ ًَ  ٕ ز ا٣ٔ ًَ زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  بٔیَؼ َٗ ا  ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ أب  َِػَح َر أ ا ُِت َٛٔب َرأَی ِس  َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ٕٔک  اٟ ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ أ

یَِْخُ  َّی  ً َٕص َح ٩ِ أ٧َ ًَ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ُط َز  ا زٔٔب َوَز ِِ ٤َ ِٟ ا ٨َِٔس  رَٔی ً ا َو اٟشَّ ُروَ٪  َِتٔس َیب  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ٠َِیطٔ اهَّللُ  ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َد 

 ٥َ َس٠َّ  َو

،  نایؿ، رمعف  ن اعرم، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑب  ہصیبق

ڑب  احصہب  ے الماقت یک ےہ، فہ رغمب ےک فتق وتسونں یک رطػ تقبس ایک رکےت ےھت، اتہک اؿ یک آڑںیم امنز ادا رکںی، افر 

   ے )اینت سابرت افر( زایدہ رفاتی یک اہیں کت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ابرہ رشتفی الےت۔ہبعش ےن رمعف  ے اوہنں ےن اسن

 ہصیبق،  نایؿ، رمعف  ن اعرم، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... وت وتسونں ےک درایمؿ امنز ڑپےنھ اک ایبؿارگ االیک وہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ارگ االیک وہ وت وتسونں ےک درایمؿ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      478    حس



 

 

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ، ٍ ، ٧آ ، جویزیہ سی ب٩  ٣و

وَسی  ا ٣ُ ٨ََ ث ٔ َحسَّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َزَخ١َ   ٢َ ا َٗ َز  اب٩ِٔ ٤ًَُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ٔیَُة  ِز ی َو ٨ََا ُج ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١َ  ِٔس٤َ َت ب٩ُِ إ بَِی ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ  َو

ٔض  ا ا٨َّٟ  ٢َ ُت أَوَّ ٨ِ ُٛ َد َو َا٢َ ث٥َُّ َْخَ أَك َٓ  ٢ْ َة َوبًَٔل اُ٪ ب٩ُِ ك٠ََِح ٤َ یِٕس َوًُِث ُة ب٩ُِ َز ا٣َ َُس َّي َوأ َػل َی٩َِ  ًَٔلِّل أ ُت ب ِٟ َ َشأ َٓ  ٔ ٔظ َي أَثَز ل ًَ َزَخ١َ 

یِٔن  ٣َ سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ ا ی٩ِٔ  َز و ٤ُ ٌَ ِٟ ا َیَِن  ٢َ ب ا َٗ 

ؿ ومیس  ن اامسلیع، وجریہی، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر ااسہم  ن زدی افر امثع

 ہبعک ےک ادنر ےئگ، رھپ ابرہ آےئ، افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب بس  ے ےلہپ دالخ  ن ہحلط افر البؽ ریض اہلل مہنع

وہا، وت ںیم ےن البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے وپاھچ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہکں امنز ڑپیھ ےہ؟ البؽ ےن اہک اےلگ دفونں 

 وتسونں ےک درایمؿ ںیم۔

 وجریہی، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعومیس  ن،  :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ارگ االیک وہ وت وتسونں ےک درایمؿ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      479    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  ًبساهَّلل ب٩   ،ٍ ، ٧آ ص ا٧ ک ب٩  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

ا و٢َ  ُس َز أَ٪َّ َر ٤َُ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل َزَخ١َ هَّللٔ 

 َٓ َضا  َث ٓٔی َٜ ٔ َو٣َ ٠َِیط ًَ َضا  َ٘ أ٠ََُِ َٓ ٔيی   َحَح ِٟ ا َة  اُ٪ ب٩ُِ ك٠ََِح ٤َ ًَٔل٢ْ َوًُِث یِٕس َوب ا٣َُة ب٩ُِ َز َبَة َوأَُس ٌِ َٜ َد ٣َا اِل ٔیَن َْخَ ًَٔلِّل ح ُت ب ِٟ َ َشأ

 ٔ ٔظ ار ٩ِ َيَش ًَ ا  وّز ٤ُ ًَ  ١َ ٌَ ٢َ َج ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٍَ ٨َ بَِیُت  َػ ِٟ ا َُط َوکَاَ٪  ائ ٕ َوَر ٤َٔسة ًِ َ ََة أ ًََلث ٔ َوث ٔط ٤َٔي٨ ٩ِ ی ًَ ا  وّز ٤ُ ًَ َو

٤ٔي َی  ٩ِ ًَ وَزی٩ِٔ  ٤ُ ًَ ا٢َ  َٗ أْٟک َو َىٔی ٣َ ث أًی١ُ َحسَّ ِٔس٤َ ا إ ٨َ َٟ  ٢َ ا َٗ َّي َو َػل ٕ ث٥َُّ  ٤َٔسة ًِ َ ٔة أ ٔستَّ َي  ل ًَ ئٕٔذ  ِو٣َ ٔ َی  ٨ٔط



 

 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس، ااسہم دبعاہلل  ن ویفس، امکل  ن اسن، انعف، دبعاہلل  ن رمع

ئ ریض اہلل مہنع، ہبعک ںیم دالخ وہےئگ وت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ہبعک وک دنب رک دای، افر آ  

ح ی
ح

پ یلص  ن زدی، البؽ، امثعؿ  ن ہحلط 

ابرہ لکن آےئ، ںیم ےن البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے وپاھچ ہک یبن یلص اہلل ہیلع اہلل ہیلع فآہل فملس فتاں وھتڑی دری رہھٹ ،  ب آپ 

فملس  ے )ہبعک ےک ادنر( ایک ایک؟ البؽ ےن اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی وتسؿ وک اینپ داںیئ اجبن افر نیت وتسونں وک 

 آپ ےن امنز ڑپیھ افر مہ  ے اامسلیع ےن اہک ہک ھجم  ے )اامؾ( امکل ےن اےنپ ےھچیپ رکایل، اس فتق ہبعک ھچ وتسونں رپ انب وہا اھت، رھپ

 ہی دحثی ایبؿ یک، وت اہک ہک دف وتسونں وک اینپ داینہ اجبن رکایل۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل  ن اسن، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      480    حس

ٍ :  راوی ہ، ٧آ ً٘ب سٰی ب٩  ٣و  ، ، ابوؿ٤زہ ر ٨٣ذ ہی٥ ب٩  ا  ابز

ا  ٨ََ ث ِبَس َحسَّ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ َة  َب ِ٘ وَسی ب٩ُِ ًُ ا ٣ُ ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ َزَة  ٤ِ ُو َؿ ا أَب ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ ٨ِٔذر ٤ُ ِٟ ا َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ٔذَا  إٔب َاَ٪ إ ک َز  ٤َُ اهَّللٔ ب٩َِ ً

َشی  ٤َ َٓ  ٔ ٔظ ِضز َٔب١َ َه اَب ٗ َب ِٟ ا  ١َ ٌَ یَِسُخ١ُ َوَج ٔیَن  ٔ ح ٔط ض َٔب١َ َوِج َشی ٗ َة ٣َ َب ٌِ َٜ اِل َٔب١َ َزَخ١َ  ی ٗ ٔذ َّٟ ا  ٔ ار حَٔس ِٟ ا َیَِن  ُط َوب ٨َ ُوَ٪ بَِي ٜ َی َّی  ً َح

 َّ ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ ٔ بًَٔل٢ْ أَ٪َّ  بََرُظ بٔط ی أَِخ ٔذ َّٟ ا َاَ٪  ک ٤َ ِٟ ا َوخَّي  یََت َّي  َػل  َٕ َذُِر ًََلثَةٔ أ ّبا ٩ِ٣ٔ ث ی َْقٔ  ٔ ضٔط ا٢َ َوِج َٗ  ٔ َّي ٓٔیط ٥َ َػل َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ ي اهَّلل

٧َا لَي أََحسٔ ًَ َص  ِی َٟ اَئ  َو بَِیٔت َط ِٟ ا اؤي  ََو َیِّ ٧ َّي فٔي أ َػل  بَأِْض إِٔ٪ 

اربامیہ  ن ذنمر، اوبیرمہ، ومٰیس  ن ةقع، انعف رفاتی رکےت ںیہ ہک دبعاہلل ) ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع(  ب ہبعک ںیم اجےت وت 

 وت )وھتڑا( افر ےتلچ، اہیں کت ہک  ب دالخ وہےت یہ دیسےھ  ےل اجےت،  ب ادنر چنہپ اجےت وت درفازہ وک اینپ تشپ یک رطػ رک ےتیل



 

 

اؿ ےک افر اس ےک درایمؿ ںیم، وج اؿ ےک ہنم ےک اسےنم وہیت یھت، نیت سگ اک افہلص رہ اجات اھت، وت امنز ڑپےتھ، فہ اس اقمؾ )ںیم امنز 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فتاں ڑپےنھ( یک وکشش رکےت ےھت، سج یک ةسن البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اںیہن ربخ دی یھت ہک یبن یلص 

 امنز ڑپیھ ےہ، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک مت ںیم  ے یسک رپ ھچک یگنت ہن یھت، ہبعک یک سج یک رطػ اچےہ امنز ڑپھ ےل۔

 اربامیہ  ن ذنمر، اوبیرمہ، ومٰیس  ن ةقع، انعف :  رافی

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

  

 ...افینٹن، افٹن، درتخ افر اجکفہ وک آڑ انب رک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 افینٹن، افٹن، درتخ افر اجکفہ وک آڑ انب رک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      481    حس

٨ًہ٣ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  ٍ، اب٩  ، ٧آ ٤ًز اهَّلل ب٩  ًبیس   ، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪  ، ی َّص ٣٘سمي ب بي بَک  ا  ح٤س ب٩ 

 ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ٤ََُز  اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ٤ْٔز  َت ٌِ ٨ََا ٣ُ ث ٔي  َحسَّ م سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ ا  ٕ َبٔي بََِک ُس ب٩ُِ أ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث َػ َحسَّ ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٤ََز  اب٩ِٔ ًُ ٠َِیطٔ ٩ِ  ًَ َّي اهَّللُ  ل

یَ  َاَ٪  ا٢َ ک َٗ َاُب  ک زِّ اٟ ِت  بَّ َٔذا َص َِت إ َی أ ٠ُِت أَََفَ ُٗ ا  ِیَض َٟ ٔ يي إ ُیَؼل َٓ َتطُ  اح٠َٔ َر ُق  زِّ ٌَ َاَ٪ ُي َّطُ ک ٧َ ٥َ أ َس٠َّ يي َو ُیَؼل َٓ ُط  ُٟ سِّ ٌَ ُی َٓ اٟزَِّح١َ  أُِخُذ َصَذا 

٤ََز  اب٩ُِ ًُ َاَ٪  ک ٔ َو ظ ٔ ٢َ ٣َُؤْخَّ ا َٗ ٔ أَِو  ٔط ت آْٔخَ َي  ٔل ٠ُطُ إ ٌَ ِٔ ُط َي ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ   َر

فملس  ے دمحم  ن ایب رکب دقمیم  یری، رمتعم  ن امیلسؿ، دیبعاہلل  ن رمع، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ػ )ہنم رک ےک( امنز ڑپےتھ ےھت رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ وساری وک رعاض اھٹب دےتی ےھت، افر اس یک رط

)انعف ےتہک ںیہ( ںیم ےن اہک، ایک آپ ےن داھکی ےہ ہک  ب وسارایں ےنلچ ںیتگل )وت وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک رکےت ےھت؟( 

رخ )یک وبےل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اجکف  وک ےل ےتیل ےھت، رھپ اس ےک ےلھچپ ےصح یک رطػ )ای ہی اہک ہک( اس ےک وم

 رطػ( امنز ڑپھ ےتیل افر ا ن رمع یھب یہی رفاتی رکےت ںیہ



 

 

 دمحم  ن ایب رکب دقمیم  یری، رمتعم  ن امیلسؿ، دیبع اہلل  ن رمع، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 افینٹن، افٹن، درتخ افر اجکفہ وک آڑ انب رک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      482    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ئظ ًا رضت  ، ح اسوز ہی٥،  ا ابز  ، ر ؼو ٨٣  ، ہ، جزیز يب بي ط ا ث٤ا٪ ب٩  ً 

اُ٪ ب٩ُِ  ٤َ ا ًُِث ٨ََ ث ُت٤ُ  َحسَّ ِٟ َس ًَ َ ِت أ َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ز َِسَو اِْل  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ ٕر  ٨ُِؼو ٩ِ ٣َ ًَ ٔیْز  ز ٨ََا َج ث ا٢َ َحسَّ َٗ َطِيَبَة  ٔي  ک٠َِٔب أَب ِٟ ٔا َا ب ٧ و

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َیحٔیُئ  َٓ  ٔ ز ی ٔ ْسَّ اٟ َي  ل ًَ ّة  ٌَ ٔ َلح ـِ ىٔی ٣ُ ُِت َرأَی ِس  َ٘ َٟ  ٔ ار ٤َ ٔح ِٟ ا ُظ أَِ٪ َو َِْکَ أ َٓ يي  ُیَؼل َٓ یَز  ٔ ْسَّ اٟ ُم  سَّ َتَو َي َٓ  ٥َ

افٔي َِنَش١َّ ٩ِ٣ٔ َٟٔح َّی أ ً ٔ َح ز ی ٔ ْسَّ اٟ َِي  َٔب١ٔ رِٔجل َِنَش١  ٩ِ٣ٔ ٗ أ َٓ َحطُ  ِّ٨ َُس  أ

ں ےن اہک، امثعؿ  ن ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک )اکی رمہبت( اوہن

 ایک مت ےن ںیمہ ےتک افر دگےھ ےک ربارب رکدای؟ ںیم ےن وت ہی داھکی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےت ےھت وت تخت ےک چیب ںیم

فآہل ڑھک  وہ رک امنز ڑپےتھ )وچہکن تخت رپ اسےنم ںیم یٹیل وہیت( وت ںیم اس ابت وک ربا اجیتن یھت ہک )امنز ںیم( آپ یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےک اسےنم روہں، ذہلا ںیم تخت ےک اپویں یک رطػ لکن رک اےنپ احلػ ںیم وہ اجیت یھت۔

 امثعؿ  ن ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...امنز ڑپےنھ فاےل وک اچےئہ ہک وج صخش اس ےک اسےنم  ے ذگر ، وت ا ے رفک د  افر ا ن مع

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 

کی فہ ہبعک ںیم ےھت، اامنز ڑپےنھ فاےل وک اچےئہ ہک وج صخش اس ےک اسےنم  ے ذگر ، وت ا ے رفک د  افر ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن احتل دہشت ںیم  ب ہک 

 صخش وک اےنپ اسےنم  ے فاسپ رکدای افر اہک ہک ارگ فہ ریغب ڑل  ہن امےن وت اس  ے ڑل 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      483    حس

٢  :  راوی ٣ِیرہ، ح٤یسب٩ ہًل ابي ایاض، س٠امی٪ ب٩  آز٦ ب٩  ح، ح،  ص، ح٤یسب٩ ہًل٢، ابوػاٟ ٟوارث، یو٧ ٤ٌ٣ز، ًبسا ابو

ی،  ٟح وس٤ا٪ًسو  ابوػا

َػ  ٔي  َب ٩ِ أ ًَ  ٢ٕ ًَٔل ٤َِیٔس ب٩ِٔ ص ٩ِ حُ ًَ ُُص  ُو٧ ا ی ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ رٔٔث  َوا ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ ز ٤َ ٌِ ُو ٣َ ا أَب ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٢َ ا َٗ یٕس  ٌٔ َا َس ٕٔح أَ٪َّ أَب اٟ

 ٔ َبٔي إ َز٦ُ ب٩ُِ أ ٨ََا آ ث ٥َ ح و َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ ٤َُِیُس ب٩ُِ صًَٔل٢ٕ اٟ ٨ََا ح ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ ٔیَرة ِ٤ُ اٟ ُ٪ ب٩ُِ  ُس٠َامِیَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕض  یَا

ي  ٕة ُيَؼل ٌَ ٔ ُج٤ُ ِو٦ َی رٔیَّ فٔي  ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس ُِت أَبَا  َرأَی ا٢َ  َٗ اُ٪  َّ٤ اٟشَّ أٟٕح  ا أَبُو َػ ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ َسؤی   ٌَ ِٟ ٔض ا ا َّ٨ اٟ َُرُُظ ٩ِ٣ٔ  َطِیٕئ َيِش ٔلَي   ي إ

ا اٟظَّ َز  َو ٨َ َٓ  ٔ ظ رٔ َػِس ٔي  یٕس ف ٌٔ َس ُو  ٍَ أَب َٓ َس َٓ  ٔ ِط یََسی َیَِن  اَز ب َیِحَت ٕم أَِ٪  ِی ٌَ ٔي ٣ُ َب َىٔی أ ابٌّ ٩ِ٣ٔ ب َز َط ا ََر أ َیَِن َٓ ا إِٔلَّ ب ُّ َیحِٔس ٣ََشا  ٥ِ٠َ َٓ ب  

 ٢َ ٩ِ٣ٔ ٨َا َٓ لَي  ِْلُو ََطسَّ ٩ِ٣ٔ ا یٕس أ ٌٔ َس ُو  طُ أَب ٌَ َٓ َس َٓ اَز  َت اَز َٟٔیِح ٌَ َٓ  ٔ یِط قَٔي ٩ِ٣ٔ  یََس َٟ ا  ٣َ ٔ ِیط َٟ ٔ کَا إ َظ َٓ اَ٪  زَِو لَي ٣َ ًَ َزَخ١َ  یٕس ث٥َُّ  ٌٔ َبٔي َس أ

 ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ یٕس  ٌٔ َس َا أَبَا  َک ی َک َؤِلب٩ِٔ أَخٔی َٟ ا  ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ اَ٪  زَِو لَي ٣َ ًَ ُط  َٔ یٕس َخ٠ِ ٌٔ ُو َس َزَخ١َ أَب یٕس َو ٌٔ َس َبٔي  اهَّللُ أ َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  ٌِ

 ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٌِ َٓ ٠َِیِس َٓ  ٔ یِط یََس َیَِن  اَز ب َت یَِح اَز أََحْس أَِ٪  أََر َٓ ٔض  ا ا٨َّٟ َُرُُظ ٩ِ٣ٔ  َطِیٕئ َيِش َي  ٔل ٥ِ إ ُٛ َّي أََحُس َػل َٔذا  َبَي و٢ُ إ إِٔ٪ أ َٓ ُط 

اْ٪  َل َطِی َُو  ا ص ٤ََّ ٧ٔ إ َٓ ُط  ات٠ِٔ َ٘ ٠ُِی َٓ 

ؿ  ن ریغمہ، دیمح ن الہؽ دعفی، اوباصحل فامسؿ اوبرمعم، دبعاولارث، ویسن، دیمح ن الہؽ، اوباصحل، ح، آدؾ  ن ایب اایس، امیلس

رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ہعمج ےک دؿ داھکی ہک فہ یسک زیچ یک رطػ )ہنم رک ےک( امنز ڑپھ 

وت رضحت اوبدیعس ریض اہلل رےہ ےھت، سپ اکی وج اؿ ےن وج )ہلیبق( ینب ایب طیعم  ے اھت، ہی اچتا ہک اؿ ےک آےگ  ے لکن اجےئ، 

 اعتٰیل ہنع ےن اس ےک ہنیس ںیم داکھ دای، نکیل اس وجاؿ ےن وکیئ راہتس ےنلکن اک اموساےئ اؿ ےک آےگ ےک ہن داھکی وت رھپ اس ےن اچتا ہک

یک، اس ےک فہ لکن اجےئ، اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ےلہپ  ے زایدہ تخس ا ے داکھ دای، اس رپ اس ےن اوبدیعس یک ےب رحیتم 

رمفاؿ ےک اپس ایگ، افر اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے وج اعمہلم وہا اھت، اس یک رمفاؿ  ے اکشتی یک، افر اس ےک ےھچیپ )ےھچیپ( 

اوبدیعس )یھب( رمفاؿ ےک اپس ےئگ، وت رمفاؿ ےن اہک ہک ا  اوبدیعس اہمترا افر اہمتر  ےجیتھب ےک درایمؿ ایک اعمہلم ےہ، اوبدیعس 

اہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک  ب مت ںیم  ے وکیئ صخش یسک ایسی زیچ یک رطػ امنز ڑپھ رتا وہ، وج  ےن



 

 

ا ے ولوگں  ے اپھچےل رھپ وکیئ صخش اس ےک اسےنم  ے انلکن اچےہ وت ا ے اچےئہ ہک ا ے اٹہ د  ارگ فہ ہن امےن وت اس  ے ڑل ، 

 ؿ یہ ےہ۔اس ےئل ہک فہ اطیش

اوبرمعم، دبعاولارث، ویسن، دیمح ن الہؽ، اوباصحل، ح، آدؾ  ن ایب اایس، امیلسؿ  ن ریغمہ، دیمح ن الہؽ دعفی، اوباصحل  :  رافی

 فامسؿ

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

  

 ... فاےل ےک انگہ اک ایبؿامنز ڑپےنھ فاےل ےک اسےنم  ے ذگرےن

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ڑپےنھ فاےل ےک اسےنم  ے ذگرےن فاےل ےک انگہ اک ایبؿ
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از ْکزہ ًُل٦( ، بْس ب٩ سٌیس ر :  راوی ا٨ٟرض )٤ًزب٩ ًبیس اهَّلل ٛے آز ک، ابو ٣اٟ  ،ٕ ہًبس اهَّلل ب٩ یوس ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل   ضی 

 ًَ  ٔ اهَّلل ٤ََُز ب٩ِٔ ًُبَِیٔس  لَي ً ِو رِضٔ ٣َ َّ٨ اٟ َبٔي  ٩ِ أ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی ِبُس اهَّلل ًَ ٨ََا  ث یَِس ب٩َِ َحسَّ یٕس أَ٪َّ َز ٌٔ َس ٩ِ بُِْسٔ ب٩ِٔ 

َر   ٩ِ٣ٔ ٍَ ٔ ٤ َس َذا  ا ُط ٣َ َضِی٥ٕ َيِشأَُٟ ٔلَي أَبٔي ُج ُط إ َس٠َ َِر أٟٕس أ ا٢َ أَبُو َخ َ٘ َٓ يي  ٤َُؼل ِٟ ا یََسِی  َیَِن  ارِّ ب ٤َ ِٟ ا ٥َ فٔي  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ َّي اهَّلل ٔ َػل اهَّلل  ٢ٔ ُسو

 َ٠ ًَ ا  َذ يي ٣َا ٤َُؼل ِٟ ا ِی  یََس َیَِن  ار  ب ٤َ ِٟ ٥ُ٠َ ا ٌِ ِو َي َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس  ٢َ ا َٗ َضِی٥ٕ  َ ُج َٕ أ ٔ َاَ٪ أَِ٪ َي٘ ک َٟ  ٔ ط یِّرا ِی یَن َخ ٌٔ ِرَب

ّة  َس٨َ ّزا أَِو  ِض َِو٣ّا أَِو َط یَن ی ٌٔ َِرَب ٢َ أ ا َٗ َ رٔی أ َِز رِضٔ َِل أ َّ٨ اٟ ٢َ أَبُو  ا َٗ  ٔ ِط ی یََس َیَِن  ٤ُزَّ ب َی ُط ٩ِ٣ٔ أَِ٪  َٟ 

ںیہ ہک زدی دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اوبارضنل )رمع ن دیبعاہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ( ، رسب  ن دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت 

 ن اخدل ےن اؿ وک اوب میہج ےک اپس اجیھب، اتہک فہ اؿ  ے وپںیھچ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے امنز ڑپےنھ 

فاےل ےک آےگ  ے ذگرےن فاےل ےک ابر  ںیم ایک انس ےہ، وت اوب میحج ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ہک 

 امنزی ےک آےگ  ے ذگرےن فاال ہی اجؿ اتیل ہک اس رپ سک دقر انگہ ےہ، وت اس وک امنزی ےک اسےنم ےنلکن  ے اچ سی )اسؽ( ڑھکا ارگ



 

 

 رانہ زایدہ دنسپ وہات، اوبرضن )رافی دحثی( ےتہک ںیہ ہک ںیم ںیہن اجاتن ہک اچ سی دؿ اہک ای اچ سی امہ ای اچ سی ربس۔

 ، اوبارضنل )رمع ن دیبع اہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ( ، رسب  ن دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل  ن ویفس، امکل :  رافی

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

  

 ...امنز یک احتل ںیم اکی صخش اک دفےر  صخش یک رطػ ہنم رکےن اک ایبؿ افر رضحت امثعؿ ریض

 امنز اک ایبؿ :   باب

امنز یک احتل ںیم یسک صخش امنز یک احتل ںیم اکی صخش اک دفےر  صخش یک رطػ ہنم رکےن اک ایبؿ افر رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس ابت رکمفہ اھجمس ےہ ہک 

افر ارگ ہی وغشمؽ ہن وہ وت زدی  ن اثتب اک وقؽ ےہ ہک ےھجم اس یک ھچک  اک اسانم ایک اجےئ افر ہی )رکاتہ( اس فتق ےہ ہک امنز ڑپےنھ فاال، اس یک رطػ وغشمؽ وہاجےئ،

 رپفاہ ںیہن، ویکں ہک وکیئ آدیم یسک آدیم یک امنز وک افدس ںیہن رکات
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، حرضت  :  راوی ع، ٣ش٥٠، ٣ْسوٚ ا٤ً ٣شہز،  ، ًلي ب٩  ٬٨ًااس٤اًی١ ب٩ خ٠ی١ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ئظ  ًا

 ٔ ائ ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ ٩ِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ًَ ٔع  ٤َ ًِ َ ِْل ا  ٩ِ ًَ  ٕ ضٔز ٔي  ب٩ُِ ٣ُِش ل ًَ ا  ٨ََ ث أًی١ُ ب٩ُِ َخ٠ٔی١ٕ َحسَّ ٤َ ا إِٔس ٨ََ ث ا َحسَّ ا ٣َ ٨َِٔسَص ُْٔکَ ً َُّط ذ َة أ٧َ َظ

 ِٟ ا ُر َو ٤َا حٔ ِٟ ا ُب َو ک٠َِ ِٟ ا ا  َض ٌُ َل ِ٘ ُوا َي اٟ َ٘ َٓ ًَلَة  اٟؼَّ  ٍُ َل ِ٘ ٠َِیطٔ َي ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ َیُِت  َرأ ِس  َ٘ َٟ ا  بّ َا ّلَٔکَ و٧ ُت٤ُ ٠ِ ٌَ ِس َج َ٘ َٟ ِت  َٟ ا َٗ زِأَةُ  ٤َ

 َٓ ُة  اَج َح ِٟ ا ٔي  ُوُ٪ ل ٜ َت َٓ  ٔ ز ی ٔ ْسَّ اٟ َي  ل ًَ ْة  ٌَ ٔ َلح ـِ َا ٣ُ ٧َ ٔة َوأ ِٔب٠َ ٘ ِٟ ا َیَِن  ُط َوب بَِي٨َ َٟ يي  ٔن يي َوإ ٥َ ُيَؼل َس٠َّ َٓ َو ُط  ب٠َٔ ِ٘ ُظ أَِ٪ أَِسَت َِنَش١  أَِْکَ أ

َوظُ  ٧َِح َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َوز ِْلَِس ٩ِ ا ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ ٔع  ٤َ ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ ًَلِّل َو ِنٔش  ا

ھا  رفاتی رکےت ںیہ ہک اؿ ےک اسےنم اؿ 

 

عی

اامسلیع  ن لیلخ،  یل  ن رہسم، اشمع، ملسم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل 

یتی ںیہ، وت ولوگں ےن ایبؿ ایک ہک اتک، دگاھ افر وعرت امنز وک افدس رک دیتی ںیہ، رضحت اعہشئ اایشء اک ذترکہ ایک ایگ وج امنز وک افدس رکد

، ریض اہلل اعتٰیل اہنع ک ےن ںیگل ہک ےب کش مت ےن مہ ولوگں وک اتکانبدای، ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ڑپےتھ داھکی ےہ

ایمؿ ںیم تخت رپ یٹیل وہیت یھت، رھپ ےھجم ھچک رضفرت وہیت )وچہکن( ںیم اس ابت وک اس احتل ںیم ہک ںیم آپ ےک افر ہلبق ےک در

 ربا اجیتن یھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم وہاجفں وت ںیم آہتسہ  ے لکن اجیت یھت



 

 

ھا ے :  رافی

 

عی

 اامسلیع  ن لیلخ،  یل  ن رہسم، اشمع، ملسم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل 

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

  

 ...وسےئ وہےئ آدیم ےک ےھچیپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وسےئ وہےئ آدیم ےک ےھچیپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ
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، حرضت ًائظہ :  راوی ، رعوہ ہظا٦ ب٩ رعوہ ز، یحٌی ،   ٣شس

اٟ َاَ٪  ِت ک َٟ ا َٗ ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ َىٔی أَبٔي  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ا٦ْ  ٨ََا صَٔظ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٌَی  َیِح ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔيی  َػل َّ٨

 َ َ ٌِ اَٗٔسْة ٣ُ َر ٧ََا  يي َوأ زُِت ُيَؼل أَِوَت َٓ ىٔی  َو َ٘ َٔز أَِي اَز أَِ٪ یُوت َٔذا أََر إ َٓ  ٔ ٔطط ا لَي َٔفَ ًَ َٔؿْة   ر

دسمد، ییحی ، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ رفاتی رکیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ڑپےتھ ےھت افر ںیم آپ ےک 

  اچےتہ ہک فرت ڑپںیھ، وت ےھجم اگج ےتیل افر ںیم )یھب( فرت ڑپھ یتیل۔رفش رپ رعاض وسیئ وہیئ یھت، رھپ  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 دسمد، ییحی ، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 ...وعرت ےک اسےنم وہےت وہےئ لفن امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک اسےنم وہےت وہےئ لفن امنز ڑپےنھ اک ایبؿ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      487    حس

اٟزح٩٤، حرضت ًائظہ  :  راوی ہ ب٩ ًبس از ْکزہ ًُل٦( ، ابوس٤٠ ا٨ٟرض )٤ًزب٩ ًبیس اهَّلل ٛے آز ک، ابو ٣اٟ  ،ٕ ًبس اهَّلل ب٩ یوس

٨ًہارضی اهَّلل تٌا  لٰي 

 ًَ َز ب٩ِٔ ًُبَِیسٔ اهَّللٔ  ٤َُ َي ً ِول رِضٔ ٣َ َّ٨ َبٔي اٟ ٩ِ أ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُوُس ی اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ َة ب٩ِٔ  َس٤َ٠َ ٔي  ٩ِ أَب

 َٟ ا َٗ ََّضا  ٧َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ائَٔظَة َزِؤد  ٔي ًَ ًَلَی ف رِٔج ٥َ َو ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ َرُسو یََسِی  َیَِن  َا٦ُ ب ُت أ٧َ ٨ِ ُٛ ِت 

 ٔ َص ٓ ِی َٟ ئٕٔذ  َِو٣َ وُت ی بُیُ ِٟ ا ِت َو َٟ ا َٗ ٤َا  ُض ِلُت ا٦َ َبَش َٗ َٔذا  إ َٓ رِٔجلَيَّ  ُت  ـِ َب َ٘ َٓ َنٔي  ٤َز َُ َسَحَس  َٔذا  إ َٓ  ٔ تٔط ِٔب٠َ ابٔیُح ٗ َضا ٣ََؼ  ی

، امکل، اوبارضنل )رمع ن دیبع اہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ( ، اوبہملس  ن دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل دبعاہلل  ن ویفس

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج رہطمہ رفاتی رکیت ںیہ ہک ںیم روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم وسیئ یھت افر ےری  ےاہنع

وہےت ےھت،  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ رکےت وت ےھجم دابےتی افر ںیم اےنپ ریپ ٹیمس  ریپ آپ ےک ہلبق )یک اجبن( ںیم

 یتیل،  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھک  وہ اجیت وت ںیم ریپ الیھپ دیتی، اعہشئ یتہک ںیہ اس فتق رھگفں ںیم رچاغ ہن )ےتلج( ےھت۔

 ن دیبع اہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ( ، اوبہملس  ن دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اوبارضنل )رمع :  رافی

 اعتٰیل اہنع

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

  

 ...اس صخش یک دلیل، سج ےن اہک ہک امنز وک وکیئ زیچ افدس ںیہن رکیت

  ایبؿامنز اک :   ابب

 اس صخش یک دلیل، سج ےن اہک ہک امنز وک وکیئ زیچ افدس ںیہن رکیت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      488    حس

،  :  راوی ش٥٠ ٣  ، ع ٤ً ا  ، ، ح ٨ًہا لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ئظ ًا  ، ز اسو  ، ہی٥ ابزا  ، ع ٤ً ا  ، اث ُی ٔؽ ب٩  ، ح ُیاث  ٩ ٔؽ ب ٤ًزو ب٩ ح



 

 

ہ رض ٨ًہا٣ْسوٚ، حرضت ًائظ لٰي  تٌا اهَّلل   ی 

اصٔی٥ُ  َِز ا إٔب ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ُع  ٤َ ًِ َ ِْل ا ا ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔي  َب ا أ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ إث  ٔؽ ب٩ِٔ َُٔی ِٔ ُ ب٩ُِ َح ز ا ٤ًَُ ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ح  َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ز ِْلَِسَو ا  ٩ِ ًَ

 ٔ ذُْٔکَ ً َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ َىٔی ٣ُِش٥ْٔ٠  ث ُع َوَحسَّ ٤َ ًِ َ ِْل ِت ا َٟ ا َ٘ َٓ ٤َزِأَةُ  ِٟ ا اُر َو ٔح٤َ ِٟ ا ک٠َُِب َو ِٟ ا ًَلَة  اٟؼَّ  ٍُ َل ِ٘ ا َي ا ٣َ ٨َِسَص

 ٔ يي َوإ ٥َ ُيَؼل ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُِت  َرأَی ِس  َ٘ َٟ اهَّللٔ  کًَٔلٔب َو ِٟ ا ٔ َو ٤ُز ُح ِٟ ٔا َا ب ٧ ُت٤ُو ِض بَّ ِٔب٠َةٔ َط ٘ ِٟ ا َیَِن  ُط َوب ٨َ ٔ بَِي یز ٔ ْسَّ اٟ َي  ل ًَ يي   ن

َِنَش  أ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ذَٔی  أُو َٓ ُظ أَِ٪ أَِج٠َٔص  َِْکَ أ َٓ ُة  اَج َح ِٟ ا لٔي  َِبُسو  ت َٓ ّة  ٌَ ٔ َلح ـِ ٣ُ ٔ رِٔج٠َِیط ٨ِٔسٔ  ً ١  ٩ِ٣ٔ 

ؼ، رضحت رمعف  ن صفح  ن ایغث، صفح  ن ایغث، اشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع، ح، اشمع، ملسم، رسمف

اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اؿ ےک اسےنم اؿ زیچفں اک ذرک ایک ایگ وج امنز وک افدس رک دیتی ںیہ، ینعی ےتک، 

دگےھ افر وعرت اک، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک مت ےن مہ ولوگں وک دگوھں افر ںوتں یک لثم انبدای، ف اہلل ںیم یبن یلص 

ہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ڑپےتھ داھکی ےہ اس احؽ ںیم ہک ںیم تخت رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افر ہلبق ےک درایمؿ ںیم یٹیل ا

وہیئ یھت، رھپ ےھجم ھچک رضفرت درک ش وہیت یھت، وچہکن ںیم اس ابت وک ربا اجیتن یھت ہک اھٹ وھٹیبں افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک 

 ں، ذہلا ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ریپفں ےک اپس  ے لکن اجیت یھت۔فیلکت دف

رمعف  ن صفح  ن ایغث، صفح  ن ایغث، اشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع، ح، اشمع، ملسم، رسمفؼ،  :  رافی

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش یک دلیل، سج ےن اہک ہک امنز وک وکیئ زیچ افدس ںیہن رکیت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      489    حس

اہی٥، اب٩ طہاب ٛے ب٬تیحے  :  راوی اہی٥، يٌ٘وب ب٩ ابز اهَّلل ( ےن اپ٨ے ذرا )اب٩ طہاباسحٙ ب٩ ابز  ()٣ح٤سب٩ ًبس

ي اب٩ُِ أَخٔ ثَىٔی  ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕس  ٌِ َس اصٔی٥َ ب٩ِٔ  َِز وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ َا َي ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ اصٔی٥َ  َِز ُٚ ب٩ُِ إٔب ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث طُ  َحسَّ َّ٤ ًَ  ٢ََ َسأ َّطُ  ٧َ إب أ َض اب٩ِٔ ٔط



 

 

َل  ِ٘ ٢َ َِل َي ا َ٘ َٓ ْئ  َطِی ا  َض ٌُ َل ِ٘ ٔ َي ًَلة اٟؼَّ  ٩ِ ًَ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َد  َة َزِو ائَٔظ ًَ ٔ أَ٪َّ  َیِر ز ب اٟ َوةُ ب٩ُِ  ٔي رُعِ بََرن ْئ أَِخ َطِی ا  َض ٌُ

َٔؿ  ََر ٌِ ٤ُ َٟ يي  ٔن ِی١ٔ َوإ ا٠َّٟ يي ٩ِ٣ٔ  ُیَؼل َٓ و٦ُ  ُ٘ ٥َ َي ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َاَ٪ َر ِس ک َ٘ َٟ ِت  َٟ ا طُ َٗ أغ  ْة بَِي٨َ َٔفَ َي  ل ًَ ِٔب٠َةٔ  ٘ ِٟ ا َیَِن  َوب

 ٔ  أَص٠ِٔط

ااحسؼ  ن اربامیہ، وقعیب  ن اربامیہ، ا ن اہشب ےک ےجیتھب )دمحم ن دبع اہلل( ےن اےنپ اچچ )ا ن اہشب(  ے امنز ےک قلعتم وپاھچ ہک 

زریب ےن ایبؿ ایک ہک رضحت اعہشئ ریض  اس وکیئ زیچ وتڑ دیتی ےہ؟ وت اوہنں ےن رفامای ہک اس وک وکیئ زیچ ںیہن وتڑیت، ھجم  ے رعفہ  ن

اہلل اہنعیبن یلص اہلل ہیلع فملس یک زفہج ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رات وک ڑھک  وہےت افر امنز ڑپےتھ افر ںیم آپ 

 اض یٹیل وہیئ یھت۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افر ہلبق ےک درایمؿ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رھگ ےک رفش رپ رع

 (اقحس  ن اربامیہ، وقعیب  ن اربامیہ، ا ن اہشب ےک ےجیتھب )دمحم ن دبعاہلل ( ےن اےنپ اچچ )ا ن اہشب :  رافی

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

  

 ...اھٹےن اک ایبؿامنز یک احتل ںیم وھچیٹ ڑلیک وک اینپ رگدؿ رپاُے

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز یک احتل ںیم وھچیٹ ڑلیک وک اینپ رگدؿ رپااھُٹےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      490    حس

ؼاری رضی ا :  راوی ر، ٤ًز وب٩ س٠ی٥ زًقي، ابوٗتازہ ان ٣ز ب٩ ًبساهَّلل ب٩ زبی ک، ًا ٣اٟ  ،ٕ ٨ًہًبس اهَّلل ب٩ یوس تٌالٰي   هَّلل 

 ٔ ز ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ز ا٣ٔ ًَ  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ ٧َا ٣َ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َزَة َحسَّ ا َت َٗ ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٔيِّ  ز َرق اٟ ُس٠َِی٥ٕ  و ب٩ِٔ 

َس  ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  رٔیِّ أَ٪َّ َر ا َِنَؼ ِْل َّي اهَّللُ ا ٔ َػل اهَّلل ُسو٢ٔ  ٨ِٔٔت َر ی٨ََِب ب ٨َِٔت َز ا٣ََة ب ا١ْ٣ٔ أ٣َُ يي َوصَُو َح َاَ٪ ُيَؼل ٥َ ک َّ٠

٠َ٤ََضا ا٦َ َح َٗ ا  َٔذ ا َوإ َض ٌَ َسَحَس َوَؿ ا  َٔذ إ َٓ ٕص  َط٤ِ ِبٔس  ًَ َة ب٩ِٔ  ٌَ َربٔی أؾ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ا ٔي  ْٔلَب ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

اہلل  ن زریب، رمع ف ن میلس زریق، اوباتقدہ ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اعرم  ن دبع



 

 

روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ڑپےتھ ےھت افر آپ ایس احتل ںیم زبنی تنب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اوبااعلص 

س یک یٹیب اامہم ریض اہلل اعتٰیل

م

 

لس

اہنع وک ااھٹےئ وہےئ ےھت،  ب دجسہ رکےت وت اؿ وک ااتر دےتی )ہی وضحر ارکؾ   ن رہعیب  ن دبعا

یہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ونایس ںیھت افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےک دفراؿ ہی وخد یہ ڑچھ اجیت ںیھت افر وخد 

 ارتاجیت ںیھت  اسی ہک وچبں یک اعدت وہیت ےہ( ۔

  اہلل  ن ویفس، امکل، اعرم  ن دبعاہلل  ن زریب، رمع ف ن میلس زریق، اوباتقدہ ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع :  رافی

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

  

 ... وہیئ وہاےسی رفش یک رطػ )ہنم رکےک( امنز ڑپےنھ اک ایبؿ سج ںیم احہضئ وعرت یٹیل

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اےسی رفش یک رطػ )ہنم رکےک( امنز ڑپےنھ اک ایبؿ سج ںیم احہضئ وعرت یٹیل وہیئ وہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      491    حس

رضی ا :  راوی ت حارث  ہ ب٨ ٣ی٤و٧ ز،  ني، ًبساهَّلل ب٩ طساز ب٩ ہا يبا ، ط ارہ، ہظی٥ ٨ًہا٤ًزوب٩ زً لٰي  تٌا  هَّلل 

ضَ  ِٟ ا ٔ ب٩ِٔ  ز ا َطسَّ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ نٔيِّ  َبا ِي اٟظَّ  ٩ِ ًَ َا صَُظِی٥ْ  بََر٧ ا٢َ أَِخ َٗ َرَة  ا ًَ زُو ب٩ُِ ُز ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث و٧َُة َحسَّ ٤ُ ًٔی ٣َِی َٟ ا ىٔی َخ بََرِت ٢َ أَِخ ا َٗ  ٔ ز ا

ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َّي  ٢َ ٣َُؼل أشی حَٔیا َاَ٪ َٔفَ ک ِت  َٟ ا َٗ رٔٔث  ا َح ِٟ ا ُت  ٨ِٔ أشیب َٔفَ َي  ل ًَ َا  لَيَّ َوأ٧َ ًَ َِوبُطُ  ٍَ ث َٗ ٤ََّا َو ب ََفُ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ   َػل

رمعف ن زرارہ، میشہ، ابیشین، دبعاہلل  ن دشاد  ن تاد، ومیمہن تنب احرث ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک ےریارفش )رتسب( 

ےک ربارب وہات اھت، ارثک آپ اک ڑپکا )امنز ڑپےنھ ںیم( ھجم رپ ڑپاجات اھت، افر ںیم اےنپ رفش  روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ٰیلصم

 وہیت یھت۔

 رمعف ن زرارہ، میشہ، ابیشین، دبعاہلل  ن دشاد  ن تاد، ومیمہن تنب احرث ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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



 

 

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اےسی رفش یک رطػ )ہنم رکےک( امنز ڑپےنھ اک ایبؿ سج ںیم احہضئ وعرت یٹیل وہیئ وہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      492    حس

ني، س٠امی٪، ًبساهَّلل ب٩ طس :  راوی يبا ، ط ، ًبساٟواحسب٩ زیاز ا٤ٌ٨ٟا٪ ٨ًہاابو تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ہ  ٣ی٤و٧ رضت  ز، ح ہا ز ب٩   ا

ُ٪ حَ  ُس٠َامِیَ ٔي   ان ِيَب اٟظَّ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ ٔیَاز احٔٔس ب٩ُِ ز َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أ٪  ٤َ ٌِ ا٨ٟ  ٨ََا أَبُو  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ز ا اهَّللٔ ب٩ُِ َطسَّ ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ سَّ

ٔيی   َّ٨ َاَ٪ اٟ ٢ُ ک و ُ٘ َت ٧ََة  ُت ٣َِی٤ُو ٌِ ٔ ٤ ائْٔف  َس َا َح َِوبُطُ َوأ٧َ َىٔی ث اب َسَحَس أََػ َٔذا  إ َٓ ٤َْٔة  ٧َائ  ٔ ٔط ٨ِب َي َج ٔل ٧ََا إ يي َوأ ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

ائْٔف  َا َح ٧َ ٔي  َوأ ان ِيَب اٟظَّ  ٪ُ ُس٠َامِیَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ أٟٕس  ٩ِ َخ ًَ ْز  َز ٣َُشسَّ ا  َوَز

ین، امیلسؿ، دبعاہلل  ن دشاد  ن تاد، رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک اوباامعنلؿ، دبعاولادح  ن زاید، ابیش

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ڑپےتھ ےھت، ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ربارب وسیئ وہیت یھت،  ب آپ یلص اہلل ہیلع 

  فملس اک ڑپکا ھجم رپ ڑپاجات اھت، احالہکن ںیم احہضئ وہیت یھت۔فآہل فملس دجسہ رکےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 اوباامعنلؿ، دبعاولادح ن زاید، ابیشین، امیلسؿ، دبعاہلل  ن دشاد  ن تاد، رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...ایک ہی اجزئ ےہ ہک رمد اینپ ویبی وک دجسہ ےک فتق دابد  اتہک دجسہ رک 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ایک ہی اجزئ ےہ ہک رمد اینپ ویبی وک دجسہ ےک فتق دابد  اتہک دجسہ رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      493    حس



 

 

، یحٌی ، ًب :  راوی ٨ًہا٤ًز وب٩ ًلي لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ٗاس٥  ، اهَّلل  یس

 ًَ  ٩ِ ًَ ٔس٥ُ  ا َ٘ ِٟ ا ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ اهَّللٔ  ا ًُبَِیُس  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌَی  َیِح ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٓٔيٕ  ل ًَ زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث ِت َحسَّ َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ائَٔظ

 َ٤ ٔح ِٟ ا ک٠َِٔب َو ِٟ ٔا َا ب ٤ُو٧ ُت ِٟ َس ًَ ٤َا  ٔئَِش َیَِن ب ُط َوب ٨َ ْة بَِي ٌَ ٔ َلح ـِ ٧ََا ٣ُ يي َوأ ٥َ ُيَؼل ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ىٔی َو ُِت َرأَی ِس  َ٘ َٟ  ٔ ار

ُض٤َا ُت ـِ َب َ٘ َٓ َيَّ  رِٔجل زَ  ٤َ َُ َز أَِ٪ َيِشحَُس  ََرا ا أ إَٔذ َٓ ٔة  ِ٘ٔب٠َ ِٟ  ا

اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک مت ےن ربا ایک وج مہ ولوگں وک ےتک افر دگےھ رمعف  ن  یل، ییحی ، دیبع اہلل، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل 

 ےک ربارب رکدای، ںیم ےن داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ڑپےتھ ےھت افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افر ہلبق

 فں وک داب دےتی۔ےک درایمؿ یٹیل وہیت یھت  ب آپ دجسہ رکان اچےتہ وت ےری  ریپ

 رمع ف ن  یل، ییحی ، دیبعاہلل، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...اس ارم اک ایبؿ ہک وعرت امنز ڑپےنھ فاےل ےک مسج  ے اناپیک وک دفر رک 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اس ارم اک ایبؿ ہک وعرت امنز ڑپےنھ فاےل ےک مسج  ے اناپیک وک دفر رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      494    حس

رضی  :  راوی ائی١، ابواسحاٚ، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪، ًبساهَّلل )ب٩ ٣شٌوز  ی، ًبیس اهَّلل ب٩ ٣وسی، اَ ٣ار اح٤س ب٩ اسحاٚ َ

٨ًہاهَّلل  لٰي   (تٌا

ائٔی١ُ  َ َِ ٔ ٨ََا إ ث ا٢َ َحسَّ َٗ وَسی  ٔ ب٩ُِ ٣ُ اهَّلل ٨ََا ًُبَِیُس  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٔی   ار ٣َ َ ْسِّ اٟ  َٚ ا ِٔسَح ٤َُس ب٩ُِ إ ا أَِح ٨ََ ث زٔو َحسَّ ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ  َٚ ِٔسَحا َبٔي إ ٩ِ أ ًَ  

 ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس ٤َ٨َا  ا٢َ بَِي َٗ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ وٕ٪  ٤ُ یِٕع فٔي ب٩ِٔ ٣َِی ُْقَ  ٍُ ٤ِ َبةٔ َوَج ٌِ َٜ اِل ٨َِٔس  يي ً ائ٥ْٔ ُيَؼل َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط

ًَل  ُٓ ٢ٔ رٔ آ زُو َي َج ٔل و٦ُ إ ُ٘ ٥ُِٜ َي ٔي أَی  ائ َز ٤ُ ِٟ ا ا  َي صََذ ٔل زُوَ٪ إ ُو ُض٥ِ أََِل َت٨ِ ائ١ْٔ ٨ِ٣ٔ َٗ  ٢َ ا َٗ ٔذِ  ض٥ِٔ إ أٟٔش ًَلصَا ٣ََح ا َوَس َز٣َٔض َٔضا َو ث ََفِ ٔلَي  ٤ُٔس إ ٌِ َی َٓ  ٪ٕ



 

 

یَ  َٓ ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ا َسَحَس  َّ٤ ٠َ َٓ اص٥ُِ  َ٘ َث أَِط ٌَ ٧َِب ا َٓ  ٔ ط ِی َٔ ٔ ت َٛ َیَِن  طُ ب ٌَ َسَحَس َوَؿ َٔذا  َّی إ ً ٤ُِض٠ُٔطُ َح ٔ ث٥َُّ ی ُئ بٔط ٥َ حٔی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  

 َٓ أجّسا  َس  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َت  ََب ٔ َوث ط ِی َٔ ٔ ت َٛ َیَِن  ُط ب ٌَ َؿ ٔحٔک َو َـّ اٟ ٕف ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٔلَي َب ُض٥ِ إ ـُ ٌِ ٢َ َب ا َّی ٣َ ا َحً ُٜو ٔح ـَ

 َّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ََبَت  ي َوث َتِشَع ِت  َب٠َ ِٗ َ أ َٓ َْة  ِزٔی ی َو َٔي ُج ًَل٦ َوه اٟشَّ ا  َض ٠َِی ًَ َة  اك٤َٔ َٓ ٔلَي  ْٙ إ ٔ َل٠ ٨ِ ٣ُ َٙ َِل٠َ ٧ ا َّی َٓ ا َحً ٥َ َسأجّس َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  ي 

 ِٗ َ ُط َوأ ٨ِ ًَ ُط  ِت َ٘ ِٟ َ ًَ أ ُض٥َّ  ا٠َّٟ ا٢َ  َٗ ًَلَة  اٟؼَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس َضی  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ُض٥ِ  َتُشب  ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ ِت  یِٕع َب٠َ َک بُْٔقَ ٠َِی

زٔو ب٩ِٔ صَٔظ  ٤ِ ٌَ ٔ َک ب ٠َِی ًَ ُض٥َّ  ا٠َّٟ یمَّ  یِٕع ث٥َُّ َس ٠َِیَک بُْٔقَ ًَ ُض٥َّ  ا٠َّٟ ِٕع  ی َک بُْٔقَ ٠َِی ًَ ُض٥َّ  َة ب٩ِٔ ا٠َّٟ َطِيَب َة َو ٌَ َربٔی َِبَة ب٩ِٔ  ٕ َوًُت ا٦

ا٢َ  َٗ َؤٟیٔس  ِٟ ا َرَة ب٩ِٔ  ٤َا ِیٕم َوًُ ٌَ ٔي ٣ُ َب َة ب٩ِٔ أ َب ِ٘ ٕٕ َوًُ َة ب٩ِٔ َخ٠َ َِبَة َوأ٣َُیَّ َؤٟیٔس ب٩ِٔ ًُت ِٟ ا َة َو ٌَ ُض٥ِ  َربٔی ُِت َرأَی ِس  َ٘ َٟ  ٔ اهَّلل َو َٓ اهَّللٔ  ِبُس  ًَ

ُوا ُسٔحب ٕر ث٥َُّ  ِو٦َ بَِس َی َي  ع ٔب  ََصِ ٠ٔی َ٘ ِٟ ا اُب  َِػَح ٍَ أ ٔ ب ٥َ َوأُِت َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ٢َ َر ا َٗ ٕر ث٥َُّ  ٠ٔیٔب بَِس َٗ ٠ٔیٔب  َ٘ ِٟ ا َي  ٔل ٨َّة  إ ٌِ َٟ 

ادمح  ن ااحسؼ وسرامری، دیبعاہلل  ن ومیس، اےرالیئ، اوبااحسؼ، رمعف  ن ومیمؿ، دبعاہلل ) ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع( رفاتی 

رکےت ںیہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبعک ےک اپس ڑھک  وہ رک امنز ڑپھ رےہ ےھت، آرشی یک اکی امجتع 

حب اینپ وسلجمں ںیم یھٹیب وہیت یھت ہک اؿ ںیم  ے یسک ےن اہک ہک ایک مت اس رای اکر وک ںیہن دےتھکی؟ مت  ے وکیئ ےہ وج الفں ہلیبق ےک )ذ

 ےک اقمؾ رپ اجےئ افر اس اک وگرب وخؿ افر ہچب داؿ ےل آےئ رھپ ااظتنر رک  ہک  ب ہی صخش دجسہ ںیم اجےئ وت ےئک وہےئ( افٹن

ا ے اس ےک دفونں اشونں ےک درایمؿ ںیم رھک د ،انچہچن اؿ اک ڑبا دبتخب )ةقع( ااھٹ افر اج رک ےل آای  ب روسؽ ارکؾ یلص اہلل 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفونں اشونں ےک درایمؿ ںیم رھک دای، ایس فہج  ے روسؽ ہیلع فآہل فملس دجسہ ںیم ےئگ، وت اس ےن 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ ںیم رہ ےئگ، وت فہ ےنسنہ ےگل، اہیں کت ہک اؿ ںیم  ے اکی دفےر  رپ امر  یسنہ ےک رگےن اگل، 

س ایگ اس فتق آپ یچب ںیھت، فہ دفڑیت وہیئ آںیئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل اےنت ںیم اکی اجےن فاال افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپ

ہیلع فآہل فملس دجسہ ںیم ےھت، اہیں کت ہک افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ا ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )ےک مسج(  ے اٹہ دای افر 

ہلل ہیلع فآہل فملس امنز وپری رک ےکچ وت رفامای ہک ا  اہلل! آرشی آرشی ےک اسےنم اںیہن ربا الھب یتہک وہیئ آںیئ،  ب روسؽ اہلل یلص ا

افر  وک الہک رفام )رہ اکی ےک( انؾ انیل رشفع ےئک ہک ا  اہلل! رمعف ن اشہؾ وک، ہبتع  ن رہعیب وک، افر ہبیش  ن رہعیب افر فدیل ن ہبتع وک

، دبعاہلل  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اؿ اہیم  ن فلخ افر ةقع  ن ایب طیعم افر امعرہ  ن فدیل وک الہک رفام

ولوگں وک دبر ےک دؿ زنیم ںیم رگا وہا داھکی اس ےک دعب فہ ٹیسھگ رک دبر ےک ونکںی ںیم ڈاؽ دےیئ ےئگ، رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ۔فآہل فملس ےن )اؿ ےک قح ںیم( رفامای ہک اس ونکںی فاولں رپ تنعل یک یئگ ےہ



 

 

 (ادمح  ن ااحسؼ ےرامری، دیبع اہلل  ن ومیس، اےرالیئ، اوبااحسؼ، رمعف  ن ومیمؿ، دبعاہلل ) ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ : ابب

 ...فر اؿ یک تلیضف اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک ےب کش املسمونں پامنز ےک افاقت ا

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 ےب کش املسمونں رپ امنز وموقت رفض یک یئگ ےہ ینعی اس اک فتق اؿ ےک ےئل رقمر ایک ایگ ےہ امنز ےک افاقت افر اؿ یک تلیضف اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک

یث                               ٠س او٢ج  :  ج٠س      495    حس

ک، اب٩ طہاب :  راوی ٣ش٤٠ہ، ٣اٟ  ًبس اهَّلل ب٩ 

 ٔ ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبٔس  ًَ َز ب٩َِ  ٤َُ إب أَ٪َّ ً َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕٝ ٔ اٟ َى ٣َ ل ًَ أُِت  َْقَ  ٢َ ا َٗ َة  اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َسَخ١َ  َحسَّ َٓ ا  ًَلَة یَِو٣ّ اٟؼَّ  َ
 أَْخَّ

زَا ٌٔ ِٟ ٔا َُو ب ا َوص ِو٣ّ َی ًَلَة  اٟؼَّ  َ
َبَة أَْخَّ ٌِ ٔیَرَة ب٩َِ ُط ِ٤ُ ِٟ ا ُظ أَ٪َّ  أَِخبََر َٓ  ٔ َیِر ز ب اٟ ُ ب٩ُِ  َوة ٔ رُعِ ط ٠َِی رٔی  ًَ َِنَؼا اِْل  ٕ وز ٌُ ٔ أَبُو ٣َِش ٠َِیط ًَ َسَخ١َ  َٓ  ٔٚ

َّى َػل ٔی١َ  بِر َت أَ٪َّ ٔج ٤ِٔ٠ ًَ ِس  َٗ َص  ِی َٟ َ ُ أ ٔیَرة ا ٣ُِ َی ا  ا َصَذ ٢َ ٣َ ا َ٘ ٠َِیطٔ  َٓ ًَ اهَّللُ  َّى  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َّى َر َؼل َٓ َّى  َؼل َٓ  ٢ََ َز ٥َ ٧ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ 

 َّ ُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َر َّى  َؼل َٓ َّى  َػل ٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّى  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو َّى  َؼل َٓ َّى  َػل ٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ َّ َو َػل ٥َ ث٥َُّ  ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّى ى اهَّللُ  َؼل َٓ ى 

٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ َّى اهَّلل ٔ َػل اهَّلل  ٢ُ ُسو َّى َر َؼل َٓ َّى  ٥َ ث٥َُّ َػل َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّى  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  زَِوَة َر ٌُ ٔ ٟ ُ ٤َُز ً ٢َ ا َ٘ َٓ زُِت  َٔضَذا أ٣ُٔ ٢َ ب ا َٗ  

ا  ٢ٔ َٔزُسو ا٦َ ٟ َٗ َ بِرٔی١َ صَُو أ ُث أََوأَ٪َّ ٔج ٥ِ٠َ ٣َا تَُحسِّ ًِ ُ ب٩ُِ ا یر َٝ کَاَ٪ َبٔظ ٔ َذٟ َٛ َوةُ  ا٢َ رُعِ َٗ  ٔ ًَلة اٟؼَّ َت  ِٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّى  َػل هَّللٔ 

 ًَ اهَّللُ  َّى  اهَّللٔ َػل  ٢َ ُسو َر ائَٔظُة أَ٪َّ  ًَ َِتىٔی  ث ِس َحسَّ َ٘ َٟ ُ َو َوة ٢َ رُعِ ا َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ُث  یَُحسِّ  ٕ ز و ٌُ ٔي ٣َِش َب ي أ َاَ٪ يَُؼل ک  ٥َ َس٠َّ ٔ َو َِّصَ ٠َِیط ٌَ ِٟ ا ي 

َضزَ  ِو ِب١َ أَِ٪ َت َٗ ا  َزتَٔض ٤ُِص فٔي حُِح اٟظَّ  َو

دبعاہلل  ن ہملسم، امکل، ا ن اہشب رفاتی رکےت ںیہ ہک رمع  ن دبعازعلسی ےن اکی دؿ امنز اتریخ  ے ڑپیھ وت اؿ ےک اپس رعفہ 



 

 

، دری  ے امنز ڑپیھ، وت اؿ ےک اپس  ن زریب آےئ افر اؿ  ے ایبؿ ایک ہک ریغمہ  ن ہبعش ےن اکی دؿ  ب ہک فہ رعاؼ ںیم ےھت

اوبوعسمد ااصنری آےئ افر اہک ہک ا  ریغمہ ہی ایک ابت ےہ؟ ایک ںیہمت ولعمؾ ںیہن ہک ربجلی ہیلع االسلؾ آےئ، افر اوہنں ےن امنز 

فآہل فملس ےن یھب امنز  ڑپیھ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب امنز ڑپیھ رھپ اوہنں ےن امنز ڑپیھ وت روسؽ یلص اہلل ہیلع

ڑپیھ، رھپ اوہنں ےن امنز ڑپیھ وت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب امنز ڑپیھ، رھپ اوہنں ےن امنز ڑپیھ وت روسؽ یلص اہلل ہیلع 

الیئ ہیلع فآہل فملس ےن یھب امنز ڑپیھ، رھپ اوہنں ےن امنز ڑپیھ وت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب امنز ڑپیھ، رھپ )ربج

ایبؿ رک االسلؾ( ےن اہک ہک ےھجم ااسی یہ مکح دای ایگ ےہ، وت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ) ن دبعازعلسی( ےن رعفہ  ے اہک ہک مت ھجمس ول ہک ایک 

ریشب  ن ایب رےہ وہ، ایک ربجلی ہیلع االسلؾ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےک افاقت رقمر ےئک ےھت؟ رعفہ ےن اہک ہک 

ےن ایبؿ ایک ہک  ےوعسم داےنپ فادل  ے ایس رطح دحثی ایبؿ رکےت ےھت، ہک رعفہ ےن اہک ہک ھجم  ے رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

روسؽ اہلل رصعیک امنز اس احتل ںیم ڑپےتھ ےھت،  ب دوھپ اؿ )رضحت اعہشئ( ےک رجح  ںیم وہیت یھت، لبق اس ےک متخ وہ 

 اجےئ۔

 اہلل  ن ہملسم، امکل، ا ن اہشب دبع :  رافی

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

  

 ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک ادا یک رطػ روجع رکف افر اس  ے ڈرےت روہ افر امنز اقمئ رکف اف

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 ا یک رطػ روجع رکف افر اس  ے ڈرےت روہ افر امنز اقمئ رکف افر رشمنیک ںیم  ے ہن وہاجاہلل اعتیل اک وقؽ ہک اد

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      496    حس

ز، ابوج٤زہ، اب٩ ًباض :  راوی ہ ب٩ سٌیس، ًباز ب٩ ًبا  ٗتيب

بَّ  ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ یٕس  ٌٔ ُة ب٩ُِ َس َب تَِي ُٗ ٨ََا  ث لَي َحسَّ ًَ ٔص  ِی َ٘ ِٟ ا ِبسٔ  ًَ ُس  ِٓ ٔس٦َ َو َٗ ا٢َ  َٗ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٤َِزَة  ٩ِ أَبٔي َج ًَ  ٕ ز ا بَّ ًَ اب٩ُِ  اْز صَُو 

یِ  َٟ ٔ ا َنٔؼ١ُ إ ِش٨َ َٟ َة َو ٌَ َربٔی يِّ ٩ِ٣ٔ  َه ِٟ ا ا  َّا ٩ِ٣ٔ َصَذ ا إ٧ٔ ُو اٟ َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو ٔ َر ز ِض اٟظَّ ٔي  ٧َِا َک إِٔلَّ ف ٤ُز َٓ  ٔ ا٦ رَِحَ ِٟ ا



 

 

ٔی اِْل  ٍٕ َ َِرب ٩ِ أ ًَ  ٥ِ ُٛ ا ٧ََِض ٍٕ َوأ َ َِرب ٥ِ بٔأ ُٛ ُ آ٣ُز ا٢َ  َ٘ َٓ ا  ائ٨ََ ٔ ٩ِ٣َ َوَر ط ِی َٟ ٔ ُو إ ٧َِسً ٨َِک َو ًَ ٧َأُِخِذُظ  ٕئ  َزةُ بَٔظِی َضا ُض٥ِ َط َٟ ا  َص َ ْسَّ َٓ ٔاهَّللٔ ث٥َُّ  أ٪ ب ٤َ

 ٔ ٢ُ اهَّللٔ َوإ و َرُس يي  َط إِٔلَّ اهَّللُ َوأَن َٟ ٔ َت٥ٔ أَِ٪ َِل إ ٨ِ َح ِٟ ا ٔئ َو َّا ب اٟس   ٩ِ ًَ ي  ََ ِ ُت٥ِ َوأ٧َ ٤ِٔ٨ َُ َص ٣َا  ٔلَيَّ ُخ٤ُ وا إ ز  ٔ َوأَِ٪ تَُؤ َاة َّک اٟز ُئ  ا ٔیَت ٔ َوإ ًَلة اٟؼَّ ا٦ُ  َٗ 

 ٔ ٔیر ٘ َّ٨ اٟ ٔ َو َّر ی َ٘ ٤ُ ِٟ ا  َو

 احرض وہا اؿ ولوگں ہبیتق  ن دیعس، سابد  ن سابد، اوبرمجہ، ا ن سابس رفاتی رکےت ںیہ ہک دبعاسیقل اک فوک روسؽ اہلل یک ادتم ںیم

ےن اہک ہک مہ ہلیبق رہعیب یک اکی اشخ ںیہ افر مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رصػ رحؾ ےک ےنیہم  ل ےتکس ںیہ، اس ےئل آپ 

  سج رپ مہ لمع رکںی افر اےنپ ےھچیپ رےنہ فاولں وک اس یک رطػ البںیئ، وت آپ یلص

ئ

اہلل  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ ایسی ابت اتبئ

یک ریسفت  ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم ںیہمت اچر ابوتں اک مکح داتی وہں افر اچر ابوتں  ے عنم رکات وہں اہلل اعتیل رپ اامیؿ الان افر اس

 افر زوکۃ اک دانی افر ایبؿ یک، ہک اس ابت یک وگایہ دانی ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن افر ہی ہک ںیم اہلل اک روسؽ وہں افر امنز اک اقمئ رکان

 ر  ےک اامعتسؽ  ے رفاتک وہں۔ )دکف افر وجھکر ےک ہنت وک وھکد رک
قب

 

ن
م ریقم افر 

 

ی

 

چی

 امؽ تمینغ اک اپوچناں ہصح دانی افر ںیم ںیہمت دابء 

م رشاب ونیش ےک اکؾ الےت ےھت افر اس ےک اامعتسؽ  ے اس ےئل اممتعن یک یئگ ہک اس یک رحتم دولں ںیم راخس وہاجےئ، داب

 

ی

 

چی

ء 

 ر  اؿ یہ ربونتں ےک انؾ ےھت
قب

 

ن
 (ریقم افر 

 ہبیتق  ن دیعس، سابد  ن سابد، اوبرمجہ، ا ن سابس :  رافی

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

  

 ...امنز ےک اقمئ رےنھک رپ تعیب اک ایبؿ

 ؿامنز ےک افاقت اک ایب :   ابب

 امنز ےک اقمئ رےنھک رپ تعیب اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      497    حس

، جزیز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ٣ثىی، یحٌی ، اس٤اًی١، ٗیص  ٣ح٤سب٩ 

ا٢َ  َٗ أًی١ُ  ٤َ ا إِٔس ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٌَی  َیِح ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َّی  ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ا٢َ  َحسَّ َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ز ٔی ٩ِ َجز ًَ ْص  ِی َٗ ا  ٨ََ ث َحسَّ



 

 

ٔک١ُِّ  ٔح ٟ ِؼ  ٨ اٟ ٔ َو َاة َّک اٟز أئ  َت ٔ َوإٔی ًَلة اٟؼَّ ا٦ٔ  َٗ ٔ َي إ ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل و٢َ  َرُس ُت  ٌِ َاَي   ٣ُِش٥ٕٔ٠ ب

 ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے امنز ڑپےنھ افر دمحم ن ینثم، ییحی ، اامسلیع، سیق، رجری  ن دبعاہلل رفاتی رکےت ںیہ

 زوکۃ دےنی افر رہ املسمؿ یک ریخوخایہ رکےن رپ تعیب یک یھت۔

 دمحم ن ینثم، ییحی ، اامسلیع، سیق، رجری  ن دبع اہلل :  رافی

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

  

 ...امنز انگوہں اک یافرہ ےہ

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز انگوہں اک یافرہ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      498    حس

ہ، :  راوی ٙ، حذئ ، ط٘ی ز، یحٌی ، اس٤اًی١  ٣شس

 َ ِْل ا  ٩ِ ًَ ٌَی  َیِح ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ضَٔی َحسَّ َر َز  ٤َ ا ٨ًَِٔس ًُ وّس ا ُج٠ُ َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ َة  َٔ ُت حَُذِي ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ  ْٙ ٘ٔی َط َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔع  ٤َ ًِ

 َ ٧َ ُت أ ٠ِ ُٗ ٔة  ت٨َِ ٔٔ ِٟ ا ٥َ فٔي  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ٔ  َرُس ِو٢َ  َٗ ُى  َٔ َیِح  ٥ُِٜ َی  ا٢َ أ َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ ََّک اهَّللُ  ٧ٔ ا٢َ إ َٗ طُ  َٟ ا َٗ ٤َا  َٛ ٠َِیَضا  ا  ًَ ٔ أَِو  ط ٠َِی ًَ

َس  اٟؼَّ ِو٦ُ َو اٟؼَّ ًَلةُ َو اٟؼَّ ا  َص ُ َفِّ َٜ ُ ٔ ت ظ رٔ ٔ َوَجا ظ ٔس َٟ ٔ َوَو ٔط اٟ ٔ َو٣َ ٔي أَص٠ِٔط ُج١ٔ ف زَّ اٟ ٨َُِة  ُت ٓٔت ٠ِ ُٗ ْئ  ٔی ز َح َص َٟ ِی َٟ  ٢َ ا َٗ ُي  َِ َّ٨ اٟ ُ َو ز ِْل٣َِ ا ُة َو َٗ

ُد  ی٤َُو ٤َا  َٛ وُد  ًٔی َت٤ُ َّٟ ا ٨َُِة  ت ٔٔ ِٟ ا  ٩ِ ٜٔ یُس َوَل ُرٔ ا أ ا  َصَذ َض ٨َ َک َوبَِي ٔیَن إٔ٪َّ بَِي٨َ ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا یَر  ا أ٣َٔ َی َضا بَأِْض  َک ٨ِ٣ٔ ٠َِی ًَ ِیَص  َٟ  ٢َ ا َٗ َبرِِحُ  ِٟ ا

 َ٠ ٌِ ُ َي ٤َُز َاَ٪ ً َک ٨َ٠ِا أ ُٗ َٙ أَبَّسا  ٠َ ِِ ا٢َ إّٔذا َِل ُي َٗ َُِْٜسُ  ا٢َ ی َٗ َتُح  ِٔ َیَُِْٜسُ أ٦َِ ُي ا٢َ أ َٗ ا  ّ٘ ٠َ ِِ ا ٣ُ َابّ ٤َ ب َٛ  ٥ِ ٌَ َن ا٢َ  َٗ اَب  َب ِٟ ا زُوَ٪ ٥ُ  ا أَ٪َّ 

ِْسُ  َا ٣َ أ٣ََز٧ِ َٓ َة  َٔ ا أَِ٪ َنِشأ٢ََ حَُذِي ٨َِ ضٔب َٓ َأٟیٔم  ِْلَُ ٔا ِیَص ب َٟ ٕث  ی ُِتطُ بَٔحٔس ث يي َحسَّ ٔن ِی٠ََة إ ا٠َّٟ ٔس  َِ ِٟ ُ ا ٤َز َباُب ًُ ِٟ ا  ٢َ ا َ٘ َٓ ُط  َٟ َ َشأ َٓ ا  ّٗ  و

ہنع ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت، آپ ےن رفامےن  دسمد، ییحی ، اامسلیع، قیقش، ذحہفی، رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل

ےگل ہک ےنتف ےک ابر  ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دحثی مت ںیم  ے یسک وک اید ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک، ےھجم )ابلکل( ایس 



 

 

ہک مت  ے اس رجاتئ یک ادیم کشیب رطح اید ےہ،  اسی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اھت، رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای 

 وہ یتکس ےہ، ںیم ےن اہک ہک آدیم اک فہ ہنتف وج اس یک ویبی افر اس ےک امؽ افر افالد ںیم وہات ےہ، اس وک امنز افر رفزہ، دصہق افر ارم

 یک رطح وجش زؿ وہاگ، ذحہفی ےن ابرعملفػ، یہن نع ارکنمل اٹم داتی ےہ، رمع ےن اہک ہک ںیم ہی ںیہن )وپانھچ( اچاتہ، ہکلب فہ ہنتف وج درای

اہک ہک ا  اےریاوملنینم اس ہنتف  ے آپ وک ھچک وخػ ںیہن، ویکں ہک آپ افر اس ےک درایمؿ دنب درفازہ ےہ، رمع ےن اہک ااھچ فہ دنب 

 وہاگ، مہ ولوگں ےن )ذحہفی درفازہ وتڑ ڈاال اجےئ اگ ای وھکؽ ڈاال اجےئ اگ؟ ذحہفی ےن اہک وتڑ ڈاال اجےئ اگ، رمع ےن اہک وت رھپ یھبک دنب ہن

 ے اہک( ایک رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع درفازہ وک اجےتن ےھت؟ اوہنں ےن اہک تاں! )اس رطح اجےتن ےھت( ےسیج )مت( لک ےک دعب رات وہ 

تف اجےن وک اجےتن وہ، ںیم ےن اؿ  ے فہ دحثی ایبؿ یک، وج  طل ہن یھت، درفازہ ےک قلعتم مہ ولوگں وک رضحت ذحہفی  ے درای

رکےن ںیم وخػ ولعمؾ وہا، نکیل رسمفؼ  ے اہک، اوہنں ےن دحہفی  ے وپاھچ ہک درفازہ وکؿ اھت، ذحہفی ےن اہک درفازہ رمع ریض اہلل 

 اعتٰیل ہنع ےھت۔

 دسمد، ییحی ، اامسلیع، قیقش، ذحہفی، :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز انگوہں اک یافرہ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      499    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ز  شٌو ٣ اب٩   ، ی ث٤ا٪ ٧ہس ً ابو  ، ، س٠امی٪ تی٤ٌی ٍ ہ، یزیس ب٩ زًی يب  ٗت

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  َب تَِي ُٗ ٨ََا  ث َ َحسَّ ًّل أ َرُج ٕ أَ٪َّ  وز ٌُ اب٩ِٔ ٣َِش  ٩ِ ًَ یِّ  ِضسٔ َّ٨ اٟ اَ٪  ٤َ ٔي ًُِث ٩ِ أَب ًَ یٔمِّ  َِّی اٟت  ٪َ ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز َز اَب ا ی َػ

 َ َّ َوَج١َّ أ ز ًَ  ُ اهَّلل ٧َِز٢ََ  أ َٓ ُظ  أَِخبََر َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َتَي  أ َٓ ّة  ِب٠َ ُٗ  ٕ َزأَة ا٣ِ ِی١ٔ ٩ِ٣ٔ  ا٠َّٟ ا ٩ِ٣ٔ  ّٔ َٟ ٔ َوُز ار َض َّ٨ اٟ فَِي  ََطَ ًَلَة  ٥ِٔٗ اٟؼَّ

 ٔ ض ک٠ُِّ ًٔی  ٍٔ أ٣َُّ ٤ٔی ٢َ َٟٔح ا َٗ َلٔي َصَذا  ٔ أ اهَّلل و٢َ  َرُس یَا  ُج١ُ  زَّ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ أت  َئ یِّ اٟشَّ ٔبَِن  یُِذص أت  َحَش٨َ ِٟ ا  ٥ِ إٔ٪َّ 

ئ، اوبامثعؿ دہنی، ا ن وعسمد ریض اہلل  
 می
ی

 

ی

 اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش ےن یسک )ایبنج( ہبیتق، سیدی  ن زرعی، امیلسؿ 



 

 

 وعرت اک وبہس ےل ایل اس ےک دعب فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس احرض وہا افر آپ  ے ایبؿ ایک، وت اہلل زبرگ فربرت ےن انزؽ رفامای

ں وک اٹمدیتی ںیہ، فہ صخش وبال ہک ای روسؽ اہلل ہک امنز وک دؿ ےک دفونں ےرفں ںیم افر ھچک رات ےئگ اقمئ رکف، ےب کش ایکینں رباںوی

 یلص اہلل ہیلع فملس ایک ہی ےری  ےئل یہ ےہ؟، آپ ےن رفامای ےریی امتؾ اتم ےک ےئل ےہ۔

ئ، اوبامثعؿ دہنی، ا ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی  
 می
ی

 

ی

 ہبیتق، سیدی  ن زرعی، امیلسؿ 

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

  

 اک ایبؿ

 

لی ب

 

ض
ف
 ...امنز اس ےک فتق رپ ڑپےنھ یک 

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ

 

ی ب
ل

 

ض
ف
 امنز اس ےک فتق رپ ڑپےنھ یک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      500    حس

ٟیس، ہظا٦ ب٩ ًب :  راوی ہابواٟو ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ز  شٌو ٣ اهَّلل ب٩  ني ےن ًبس يبا ٤ًز ط ابو  ، ار ر ی ً ٟیس ب٩  ، و ، طٌبہ ک ٠٤ٟ ا  س

 َ ب رٔ أَِخ َا ز ِی ٌَ ِٟ ا َؤٟیُس ب٩ُِ  ِٟ ا  ٢َ ا َٗ َبُة  ٌِ ا ُط ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ٠٤َٔٔک  ِٟ ا ِبٔس  ًَ ا٦ُ ب٩ُِ  َؤٟیٔس صَٔظ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث زٕو َحسَّ ٤ِ ًَ َا  ُت أَب ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ٔي  َرن

ٔيَّ  ان َب ِي ٠َ  اٟظَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  ِٟ َ َسأ  ٢َ ا َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ رٔ  ا َز َي  ٔل اَر إ ََط رٔ َوأ ا اٟسَّ  ٔ ظ ُٔب َصٔذ َػاح ا  ث٨ََ ٢ُ َحسَّ و ُ٘ ١ٔ٤َ َي ٌَ ِٟ ا َی   ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ِی

ا َو ِٟ ا ٔز   ٢َ ث٥َُّ ب ا َٗ َیٌّ  ٢َ ث٥َُّ أ ا َٗ ا  َٔض ت ِٗ َي َو ل ًَ ًَلةُ  اٟؼَّ  ٢َ ا َٗ اهَّللٔ  ٔلَي  ب  إ َىٔی أََح ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اهَّللٔ  ٔي َسبٔی١ٔ  ُ ف از حَٔض ِٟ ا  ٢َ ا َٗ َیٌّ  ٢َ ث٥َُّ أ ا َٗ ی٩ِٔ  َٟٔس

َزنٔي َا ز َٟ ُُط  َِزت ز َت اِس ِو  َٟ ٔض٩َّٔ َو  ب

 ار، اوبرمع ابیشین ےن دبعاہلل  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک رھگ یک رطػ ااشرہ 

 

 
اوباولدیل، اشہؾ  ن دبعاکلمل، ہبعش، فدیل  ن غ

 ہک مہ  ے اس رھگ ےک امکل ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے وپاھچ ہک اہلل ےک زندکی وکؿ اسلمع رکےت وہےئ اہک

زایدہ وبحمب ےہ؟ آپ ےن رفامای اےنپ فتق ںیم امنز ڑپانھ، ا ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک اس ےک دعب وکؿ )اسلمع 

فادلنی یک ااطتع رکان، ا ن وعسمد ےن اہک ہک اس ےک دعب وکؿ )اسلمع وبحمب ےہ( آپ وبحمب ےہ( آپ ےن رفامای اس ےک دعب 

وعسمد ےتہک ںیہ ہک آپ ےن ھجم  ے ایس دقر ایبؿ رفامای، افر ارگ ںیم آپ  ے زایدہ وپاتھچ وت  ےن رفامای ہک اہلل یک راہ ںیم اہجد رکان، ا ن



 

 

 )ادیم یھت ہک( آپ زایدہ ایبؿ رفام دےتی۔

 ار، اوبرمع ابیشین ےن دبعاہلل  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوب :  رافی
 
 اولدیل، اشہؾ  ن دبعاکلمل، ہبعش، فدیل  ن غ

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

  

 ...دا ایک اجےئاپچن امنزںی انگوہں اک یافرہ وہیت ںیہ  ب ہک اںیہن اؿ ےک افاقت ںیم ا

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اپچن امنزںی انگوہں اک یافرہ وہیت ںیہ  ب ہک اںیہن اؿ ےک افاقت ںیم ادا ایک اجےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      501    حس

ی، یزیس ب٩ ًبساهَّلل ، ٣ح٤س :  راوی اور ز ابي حاز٦ زر  اٟزح٩٤، حرضت  ابزاہی٥ ب٩ ح٤زہ، اب٩  ہ ب٩ ًبس ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠

٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ   ابو

 ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ اب٩ِٔ  ٔیَس  ز َی  ٩ِ ًَ ٔی   ِرز اَو َر اٟسَّ ٕ َو از٦ٔ ٔي َح اب٩ُِ أَب َا  ث٨َ ٢َ َحسَّ ا َٗ زََة  ٤ِ اصٔی٥ُ ب٩ُِ َح َِز ا إٔب ٨ََ ث َبٔي  َحسَّ ٩ِ أ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٔس ب٩ِٔ إٔب َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ

َة ب٩ِٔ  ٤َ ُِت٥ِ َس٠َ ََرأَی ٢ُ أ و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  و َرُس  ٍَ ٔ ٤ َس َُّط  ٧َ َِزَة أ ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ ٥ِ ُٛ َٔبأب أََحٔس ا ب ّز ََض ِو أَ٪َّ ٧ َٟ  

ا َِل  اُٟو َٗ  ٔ ٔط َر٧ َز ٔي ٩ِ٣ٔ  ُِبق َذَٟٔک ی و٢ُ  ُ٘ ا ٣َا َت ٤ِّش ٕ َخ َِو٦ ک١َُّ ی  ٔ ط َتٔش١ُ ٓٔی ِِ أت َي َو ٠َ اٟؼَّ َٔک ٣ِٔث١ُ  َذٟ َٓ ا٢َ  َٗ ا  َطِیّئ  ٔ ٧ٔط َزَر قٔي ٩ِ٣ٔ  یُِب

یَا ا َدَل ِٟ ا َٔضا  ُ ب اهَّلل ٤َُِحو  ٤ِٔص ی َد ِٟ  ا

 اربامیہ  ن زمحہ، ا ن ایب احزؾ درافردی، سیدی  ن دبعاہلل ، دمحم  ن اربامیہ، اوبہملس  ن دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ارگ یسک ےک درفاز  رپ وکیئ رہن اجری وہ، افر فہ  ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک

 اس ںیم رہ رفز اپچن رمہبت اہنات وہ، وت مت ایک ےتہک وہ ہک ہی )اہنان( اس ےک  لی وک ابیق رےھک اگ؟ احصہب ےن رعض ایک ہک اس ےک مسج رپ

 امای ہک اپوچنں امنزفں یک یہی اثمؽ ےہ، اہلل اعتیل اؿ ےک ذرہعی انگوہں وک اٹم داتی ےہ۔ابلکل  لی ہن رےہ اگ، آپ ےن رف

اربامیہ  ن زمحہ، ا ن ایب احزؾ در افر دی، سیدی  ن دبعاہلل ، دمحم  ن اربامیہ، اوبہملس  ن دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض  :  رافی



 

 

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...امنز ےک ےب فتق ڑپےنھ اک ایبؿ

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک ےب فتق ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      502    حس

ی، ُیًل٪، حرضت ا٧ص :  راوی سی ب٩ اس٤ٌی١، ٣ہس ٨ًہ ٣و لٰي  تٌا اهَّلل   رضی 

 َ ا ک ا ٤٣َّٔ َطِیّئ  ُٖ ا أرَِعٔ ٢َ ٣َ ا َٗ َٕص  ٩ِ أ٧َ ًَ ًَلَ٪  ٩ِ َُِی ًَ ِضٔسیٌّ  ا ٣َ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١َ  ِٔس٤َ ا ٣ُوَسی ب٩ُِ إ ٨ََ ث ٔيیِّ َحسَّ ا٨َّٟ ِضٔس  ًَ َي  ل ًَ اَ٪ 

ا  ُت٥ِ ٣َ ٌِ َػ٨َ َص  ِی َٟ َ ٢َ أ ا َٗ ًَلةُ  ٥َ ٗٔی١َ اٟؼَّ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ُت٥ِ ٓٔیَضاَػل ٌِ ٨َ  َػ

ومیس  ن اامسلیع، دہمی، الیغؿ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک وج ابںیت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

زامےن ںیم ںیھت، اؿ ںیم  ے ںیم اب وکیئ ابت ںیہن اپات یسک ےن اہک ہک )ایج رضحت( امنز وت فےسی یہ ابیق ےہ، رضحت اسن ےن اہک 

 اہمترا ایخؽ ےہ( ایک امنز ںیم وج ھچک مت ےن ایک ےہ، فہ ںیہمت ولعمؾ ںیہن ہک اس ےک افاقت ںیم مت سک دقر ےب رپفایہ رکےت وہ۔ )ہی

 ومیس  ن الیعمس، دہمی، الیغؿ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک ےب فتق ڑپےنھ اک ایبؿ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      503    حس

از، زہزی :  راوی ابي رو ئي، ًث٤ا٪ ب٩  اٌٟزیز ٛے ب٬ا ، ًبس از اٟوحس ب٩ واػ١، ابوًبیسہ، حس ارہ، ًبس  ٤ًز ب٩ زً

 ُ ز ٤ِ ًَ ٨ََا  ث َروَّ َحسَّ َبٔي  اَ٪ ب٩ِٔ أ ٤َ ٩ِ ًُِث ًَ  ُ از َحسَّ ِٟ ا ُو ًُبَِیَسَة  ٔػ١ٕ أَب ا َواحٔٔس ب٩ُِ َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ َرَة  ا ًَ ٔ و ب٩ُِ ُز ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبٔس  ًَ ٕ أَخٔي  از

 َٙ أٟٕک بٔٔس٣َِظ ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ َي أ ل ًَ ُت  َزَخ٠ِ و٢ُ  ُ٘ ٔیَّ َي ز ز صِ ُت اٟ ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ  ٕ ز ا َروَّ َبٔي  ٢َ َِل ب٩ِٔ أ ا َ٘ َٓ یَک  ٜٔ یُِب ٠ُِت ٣َا  ُ٘ َٓ َِبکٔي  َُو ی َوص

ٕٕ َحسَّ  ََِکُ ب٩ُِ َخ٠َ ٢َ ب ا َٗ ِت َو ٌَ ُؿیِّ ِس  َٗ ًَلةُ  اٟؼَّ  ٔ ظ ًَلَة َوصَٔذ اٟؼَّ  ٔ ُت إِٔلَّ َصٔذظ ِٛ َر َِز ا أ ّئا ٤٣َّٔ َطِی  ُٖ ُس ب٩ُِ بََِکٕ أرَِعٔ ٨ََا ٣َُح٤َّ ث

َر  َبٔي  اُ٪ ب٩ُِ أ ٤َ َا ًُِث ٧ بََر نٔي  أَِخ َسا بُرِ ِٟ ٧َِحَوظُ ا  ٕ ز ا  وَّ

رمع  ن زرارہ، دبعاولدح  ن فالص، اوبدیبعہ، دحاد، دبعازعلسی ےک اھبیئ، امثعؿ  ن ایب رفاد، زرہی رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم دقشم 

ںیم اسن  ن امکل ےک اپس ایگ، فہ رف رےہ ےھت، ںیم ےن اہک )ریخ ےہ( آپ ویکں رف رےہ ںیہ؟ رفامای ہک وج ابںیت ںیم ےن روسؽ اہلل 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم دیھکی ںیہ، اب اؿ ںیم  ے وکیئ ابت )یھب( ںیہن اپات، رصػ اکی امنز ےہ، )نکیل ارگ داھکی یلص

اجےئ( وت فہ یھب اضعئ وہ یکچ ےہ افر رکب  ن فلخ ےن اہک ہک ھجم  ے دمحم  ن رکب رباسین ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے امثعؿ  ن ایب رفاد ےن 

 ایک۔ایس رطح ایبؿ 

 رمع  ن زرارہ، دبعاولدح  ن فالص، اوبدیبعہ، دحاد، دبعازعلسی ےک اھبیئ، امثعؿ  ن ایب رفاد، زرہی :  رافی

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

  

 ...امنز ڑپےنھ فاال اےنپ رپفرداگر  ے ےروگیش رکات ےہ

 ز ےک افاقت اک ایبؿامن :   ابب

 امنز ڑپےنھ فاال اےنپ رپفرداگر  ے ےروگیش رکات ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      504    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ا٧ص رضی  رضت  ، ح زہ ٗتا  ، ظا٦ ، ہ ہی٥ ابزا ش٥٠ ب٩  ٣ 



 

 

ا ٨ََا صَٔظ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اصٔی٥َ  َِز ا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔب ٨ََ ث َٔذا َحسَّ ٥ِ إ ُٛ ٥َ إٔ٪َّ أََحَس َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ٧ََٕص  ٩ِ أ ًَ اَزَة  َت َٗ  ٩ِ ًَ  ٦ْ

ی ُیِْسَ ِٟ ا  ٔ ط َس٣ٔ َٗ َت  ٩ِ َتِح ٜٔ ٔ َوَل ٨ٔط ٤ٔي َی  ٩ِ ًَ  َّ٩٠َ ٔٔ ِت َی ًَل  َٓ َّطُ  َرب اظٔي  ی٨َُ َّي   َػل

ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای،  ب مت ںیم  ملسم  ن اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل

 ے وکیئ امنز ڑپاتھ ےہ، اس فتق فہ اےنپ رپفرداگر  ے انماجت رکات ےہ، ا ے اچےئہ ہک اےنپ داںیئ اج بن ہن وھتےک، ہکلب اےنپ 

 ابںیئ دقؾ ےک ےچین وھتےک۔

 اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ملسم  ن اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، رضحت :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز ڑپےنھ فاال اےنپ رپفرداگر  ے ےروگیش رکات ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      505    حس

٨ًہ :  ویرا لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧ رضت  ، ح زہ ٗتا  ، ہی٥ ا ابز ، یزیس ب٩  ٤ًز ٔؽ ب٩   ح

ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٧ََٕص  ٩ِ أ ًَ  ُ َزة َتا َٗ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اصٔی٥َ  ٔیُس ب٩ُِ إٔبَِز ز َی ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ََُز  ُؽ ب٩ُِ ً ِٔ ٨ََا َح ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  

ا ا فٔي  َتٔسُٟو ًِ ٔ َوَِل یَِبُشِم ا ز و حُ َر  ٟش  ي  اظٔ َُّط ی٨َُ ٧ٔ إ َٓ  ٔ ٔط ٨ ٤َٔي ٩ِ ی ًَ ٔ َوَِل  ِط ی یََس َیَِن  ٩َّ ب َٗ ُ ز ِب َی ًَل  َٓ  َٚ َ َز َٔذا ب ٔب َوإ ک٠َِ ِٟ َا ک  ٔ ط ِی ًَ ا َٔر ذ  ٥ِ ُٛ َّطُ أََحُس  ب

 ٔ ٔظ ار ٩ِ َيَش ًَ  ٩ِ ٜٔ ٔ َوَل یِط یََس َیَِن  ا٣َطُ أَِو ب سَّ ُٗ  ١ُ ٔٔ َِت َزَة َِل ی ا َت َٗ  ٩ِ ًَ یْس  ٌٔ َس  ٢َ ا َٗ یِطٔ  َو یََس َیَِن  ُٚ ب ُ ز َِب َبُة َِل ی ٌِ ُط ا٢َ  َٗ ٔ َو ط َس٣َِی َٗ َت  أَِو َتِح

اهَّللُ َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ َٕص  ٩ِ أ٧َ ًَ ٤َُِیْس  ٢َ ح ا َٗ ٔ َو ط َس٣ٔ َٗ َت  ٔ أَِو َتِح رٔظ ا ٩ِ َيَش ًَ  ٩ِ ٜٔ ٔ َوَل ٔط ٨ ٤ٔي َی  ٩ِ ًَ ٔي  َوَِل  ِٚ ف ُ ز ِب َی ٥َ َِل  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ

یَ   ٩ِ ًَ ٔة َوَِل  ِ٘ٔب٠َ ِٟ ٔ ا َس٣ٔط َٗ ٔ أَِو َتِحَت  رٔظ ٩ِ َيَشا ًَ  ٩ِ ٜٔ ٔ َوَل ٔط ٨  ٤ٔي

صفح  ن رمع، سیدی  ن اربامیہ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک 

اھچبےئ افر  ب وھتےک وت ہن اےنپ آےگ آپ ےن رفامای، دجسفں ںیم ادتعاؽ رکف افر مت ںیم  ے وکیئ صخش اےنپ تا ھ ےتک یک رطح ہن 



 

 

وھتےک افر ہن اینپ ابںیئ اجبن، اس ےئل ہک فہ اےنپ رپفداگر  ے انماجت رکات ےہ افر دیعس ےن اتقدہ  ے رفاتی ایک ےہ ہک اےنپ آےگ 

افر ہن اینپ داںیئ اجبن، ای اےنپ اسےنم ہن وھتےک، ہکلب اینپ ابںیئ اجبن ای اےنپ دقؾ ےک ےچین، ہبعش ےن اہک ہک ہن اےنپ اسےنم وھتےک 

 نکیل اینپ ابںیئ اجبن ای اےنپ دقؾ ےک ےچین، افر دیمح ےن اسن  ے، اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایک ےہ ہک ہلبق یک

 اجبن ہن وھتےک افر ہن یہ اینپ داںیئ اجبن، ہکلب اینپ ابںیئ اجبن ای دقؾ ےک ےچین وھتےک۔

 دی  ن اربامیہ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعصفح  ن رمع، سی :  رافی

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

  

 ...رگیم یک دشت ںیم رہظ وک ڈنھٹا )فتق( رکےک ڑپےنھ اک ایبؿ

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 )فتق( رکےک ڑپےنھ اک ایبؿرگیم یک دشت ںیم رہظ وک ڈنھٹا 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      506    حس

ٟزح٩٤ :  راوی ٟح ب٩ ٛیشا٪، ارعد ًبسا ، ػا ، س٠امی٪  ایوب ب٩ س٠امی٪، ابوبَک

 ٪َ ُس٠َامِیَ وُب ب٩ُِ  َی  ا أ ٨ََ ث ِ  َحسَّ أُٟح ب ا٢َ َػ َٗ  ٪َ ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ  ٕ ََِک ُو ب ا أَب ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٩ِ ًَ ُُظ  یِر َُ ٩ٔ٤َ َو ِح زَّ اٟ ِبُس  ًَ ُد  ِْلرَِعَ ا ا  ٨ََ ث اَ٪ َحسَّ ِیَش َٛ  ٩ُ

ُس  ٩ِ َر ًَ ُظ  ثَا ٤َا َحسَّ َُّض ٧َ َز أ ٤َ اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ َز  ٤َ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ ًَ َي  ِول ٣َ ٍْ ٔ َآ َِزَة َو٧ ی َُز ٔي ص َب ا٢َ أ َٗ َّطُ  ٧َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ  و

 ٥َ َّ٨ َض ٔح َج ِی َٓ رَِحِّ ٩ِ٣ٔ  ِٟ ا َة  ٔطسَّ إٔ٪َّ  َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ  ٩ِ ًَ ٔزُوا  ِز أَب َٓ رَِح   ِٟ ا َتسَّ  اِط ا  َٔذ  إ

اویب  ن امیلسؿ، اوبرکب، امیلسؿ، اصحل  ن شیکؿ، ارعج دبعارلنمح فریغہ ےن اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے افر دبعاہلل  ن رمع 

الغؾ، انعف ےن دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے افر دفونں )اوبرہریہ افر ا ن رمع ریض اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک آزاد رکدہ 

اعتٰیل ہنع( ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایک ہک آپ ےن رفامای  ب رگیم زایدہ وہ اجےئ، وت امنز وک ڈنھٹ  فتق 

 ش  ے وہیت ےہ۔ںیم ڑپوھ، اس ےئل ہک رگیم یک دشت منہج ےک وج



 

 

 اویب  ن امیلسؿ، اوبرکب، امیلسؿ، اصحل  ن شیکؿ، ارعج دبعارلنمح :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 ؿرگیم یک دشت ںیم رہظ وک ڈنھٹا )فتق( رکےک ڑپےنھ اک ایب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      507    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ر  ذ ابو  ، ب ہ ، زیس ب٩ و ٟحش٩ ا ابو ٣ہاجز   ، ہ ، طٌب ر ٨ُس  ، ر ظا  ٣ح٤س ب٩ ب

 ٔ ز أج َض ٤ُ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ُط ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ْر  ٨َُِس ا ُ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕر  ا ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث َذٓرٕ  َحسَّ ٔي  َب ٩ِ أ ًَ ٕب  یَِس ب٩َِ َوصِ ٍَ َز ٔ ٤ َس َحَش٩ٔ  ِٟ ا َبٔي  أ

 ِ ٔوز َِت ا٧  ٢َ ا َٗ ِٔز أَِو  ِٔز أَبِز ٢َ أَبِز ا َ٘ َٓ َز  ِض و  اٟ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٪ُ ذِّ َ٪ ٣َُؤ َذَّ ٢َ أ ا َٗ  ٥َ َّ٨ َض ٔح َج ِی َٓ رَِحِّ ٩ِ٣ٔ  ِٟ ا  ُ ة ٔطسَّ  ٢َ ا َٗ زِ َو َِتٔو ٧ ا

تَ  ِط ا ا َٔذ إ ٠ُو٢ٔ َٓ ت  اٟ َئ  ِی َٓ ا  َی٨َِ َرأ َّی  ٔ َحً ًَلة اٟؼَّ  ٩ِ ًَ ٔزُوا  ِز أَب َٓ رَِح   ِٟ ا  سَّ 

دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش، اہمرج اوبانسحل، زدی  ن فبہ، اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک )اکی رمہبت رگیم ںیم( یبن 

اچیہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ہک ڈنھٹا وہ اجےن دف،  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ومذؿ البؽ ےن رہظ یک اذاؿ دانی

ر  اجؤ، رھپ رفامای ہک رگیم یک دشت منہج ےک وجش  ے وہیت ےہ ذہلا  ب رگیم یک دشت وہاجےئ وت 
ھ
ھ

 

ت

ڈنھٹا وہ اجےن دف، ای ہی رفامای ہک 

 آےن ےگل۔امنز وک ڈنھٹ ںیم ڑپاھ رکف اس فتق کت رھٹف ہک ولیٹں اک اسہی رظن 

 دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش، اہمرج اوبانسحل، زدی  ن فبہ، اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 ڑپےنھ اک ایبؿرگیم یک دشت ںیم رہظ وک ڈنھٹا )فتق( رکےک 



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      508    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ب،  شی ٣ ، سٌیس ب٩  ہزی ، ز ٔیا٪ ، س ٣سیىی اهَّلل  ًبس  ًلي ب٩ 

 َ٨ ِو ٔٔ ا٢َ َح َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ىٔی   ی ٤َٔس ِٟ ا اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث َِزَة َحسَّ ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ ٔب  ٤َُشیَّ ِٟ ا یٔس ب٩ِٔ  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ زٔیِّ  ز صِ اٟ ُظ ٩ِ٣ٔ  ا

 ِٟ َة ا ٔطسَّ إٔ٪َّ  َٓ  ٔ ًَلة ٔاٟؼَّ ا ب ٔزُو ِز أَب َٓ رَِح   ِٟ ا َتسَّ  اِط ا  َٔذ ٢َ إ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ اُر ًَ َّ٨ اٟ ِت  َٜ َت اِط ٥َ َو َّ٨ ٔح َجَض ِی َٓ رَِحِّ ٩ِ٣ٔ 

َر  ٔلَي  َٓ إ  ٕٔ ِی اٟؼَّ ٕص فٔي  َٔ أئ َوَن َت اٟظِّ ٕص فٔي  َٔ َن یِٔن  َش َٔ ٨َٔ ا ب َض َٟ َذَٔ٪  أ َٓ ا  ـّ ٌِ ٔضی َب ٌِ َک١ََ َب َربِّ أ یَا  ِت  َٟ ا َ٘ َٓ ا  ا َتحُٔسوَ٪ بَِّض ََطس  ٣َ ُضَو أ

 ٔ ٔیز ز ٣ََِّض ز اٟ ََطس  ٣َا َتحُٔسوَ٪ ٩ِ٣ٔ  رَِحِّ َوأ ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ 

، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ  یل  ن دبعاہلل دمینی،  نایؿ، زرہی، دیعس  ن بیسم

ہک آپ ےن رفامای ہک  ب رگیم زایدہ ڑبھ اجےئ وت امنز وک دنھٹ  فتق ںیم ڑپاھ رکف، اس ےئل ہک رگیم یک دشت منہج ےک وجش  ے 

  رپفرداگر! ےری  اکی ہصح ےن دفےر  ہصح وک وہیت ےہ، افر آگ ےن اےنپ رپفرداگر  ے اکشتی یک، رعض ایک ہک ا  ےری

اھک ایل ےہ، اہلل ےن ا ے دف رمہبت اسسن ےنیل یک ااجزت دی، اکی اسسن یک ےردویں ںیم افر اکی اسسن یک رگویمں ںیم، افر فیہ 

 تخس رگیم ےہ، سج وک مت وسحمس رکےت وہ، افر تخس ےردی ےہ، وج مت وک ولعمؾ وہیت ےہ۔

 دمینی،  نایؿ، زرہی، دیعس  ن بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  یل  ن دبعاہلل :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 رگیم یک دشت ںیم رہظ وک ڈنھٹا )فتق( رکےک ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      509    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ابوسٌیس   ، ح ٟ ابوػا  ، ٤ًع ا  ، ، حٔؽ ٔؽ  ٤ًزو ب٩ ح

 ٩ِ ًَ أٟٕح  َػ ُو  ٨ََا أَب ث ُع َحسَّ ٤َ ًِ َ ِْل ا ا ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َبٔي  ا أ ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ إث  ٔؽ ب٩ِٔ َُٔی ِٔ ُ ب٩ُِ َح ز ٤َُ ا ً ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ یٕس  ٌٔ َس ٔي  و٢ُ  أَب َرُس  ٢َ ا َٗ



 

 

 ِٔ ُس طُ  ٌَ اَب ٥َ َت َّ٨ ٔح َجَض ِی َٓ رَِحِّ ٩ِ٣ٔ  ِٟ ا َة  ٔطسَّ إٔ٪َّ  َٓ  ٔ ز ِض و  ٔاٟ ا ب ٔزُو ِز ٥َ أَب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٩ِ اهَّللٔ  ًَ ََة  ا٧ َو ًَ ٌَی َوأَبُو  َیِح اُ٪ َو ٤َٔع  َی ًِ َ ِْل  ا

تی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رمعف  ن صفح، صفح، اشمع، اوباصحل، اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفا

 ہک رہظ یک امنز ڈنھٹ  فتق ںیم ڑپوھ، اس ےئل ہک رگیم یک دشت منہج ےک وجش  ے وہیت ےہ۔

 رمعف  ن صفح، صفح، اشمع، اوباصحل، اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...رفس ںیم رہظ یک امنز ڈنھٹ  فتق ںیم ڑپےنھ اک ایبؿ

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم رہظ یک امنز ڈنھٹ  فتق ںیم ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      510    حس

ہ، ٣ہاج :  راوی ٨ًہآز٦، طٌب تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ری  ٔا ُ ذر  ابو  ، ہب ًُل٦( زیس ب٩ و زہ  ْک ز  ا ٛے آز اهَّلل  ش٩ )بىی تی٥  ٟح ا ابو  ،  ز

ىٔی َتیِ  َٔب َي ٟ ِول َحَش٩ٔ ٣َ ِٟ ا ْز أَبُو  َضأج ٨ََا ٣ُ ث ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ُط ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َإض  َبٔي إٔی َز٦ُ ب٩ُِ أ ٨ََا آ ث یَِس ب٩َِ َحسَّ ُت َز ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ  ٔ اهَّلل  ٥ٔ

٤َُؤ َوصِ  ِٟ اَز ا أََر َٓ َسََفٕ  ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ا ٣َ َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ ٔیِّ  ار َٔ ٔ ِ ِٟ ا ٓرٕ  َذ ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٔيی  ٕب  َّ٨ اٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ز ِض َ٪ ٠ٟٔو  ذِّ یَُؤ ُ٪ أَِ٪  ذِّ

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٪َ ذِّ یَُؤ َز أَِ٪  ََرا ِٔز ث٥َُّ أ ِز ٥َ أَب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٥َ إٔ٪َّ َػل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ُو٢ٔ  ٠ ت  اٟ َئ  ِی َٓ ا  َی٨َِ َرأ َّی  ً ِٔز َح ِز ُط أَب َٟ

 ُ أ یَّ َٔ َت إض َت بَّ ًَ اب٩ُِ   ٢َ ا َٗ ٔ َو ًَلة ٔاٟؼَّ ٔزُوا ب ِز أَب َٓ رَِح   ِٟ ا َتسَّ  اِط ا  َٔذ إ َٓ  ٥َ َّ٨ َض ٔح َج ِی َٓ رَِحِّ ٩ِ٣ٔ  ِٟ ا َة  ١ُ  ٔطسَّ ٤َیَّ َت  َت

اہمرج، اوبانسحل )ینب میت اہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ( زدی  ن فبہ، اوبذر افغری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ  آدؾ، ہبعش،

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ یسک رفس ںیم ےھت، ومذؿ ےن اچتا ہک رہظ ہک اذاؿ د ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اجےن دف، اس ےن رھپ اچتا ہک اذاؿ د ، وت آپ ےن اس  ے رفامای ہک ڈنھٹ وہ اجےن دف، اس ےن رھپ اچتا ہک اذاؿ د  رفامای ہک ڈنھٹ وہ 

 وت آپ ےن اس  ے رفامای ہک ڈنھٹ وہ اجےن دف، اہیں کت ہک ںیمہ ولیٹں اک اسہی رظن آےن اگل، بت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای



 

 

 ے وہیت ےہ، ذہلا  ب رگیم یک دشت وہاجےئ، وت رہظ یک امنز ڈنھٹ ںیم ڑپوھ افر ا ن سابس ےن  ہک رگیم یک دشت منہج ےک وجش

ل ایبؿ یک، ینعی ٹہ اجےئ۔
ی 
م

 

ی ی

 وو یک ریسفت 
فی

 

 ی
ی

 

 آدؾ، ہبعش، اہمرج، اوبانسحل )ینب میت اہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ( زدی  ن فبہ، اوبذر افغری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...رہظ اک فتق زفاؽ ےک )دعب وہاجات ےہ(، اجرب اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فس

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 ہیلع فآہل فملس کیھٹ دفرہپ وک امنز ڑپےتھ ےھت رہظ اک فتق زفاؽ ےک )دعب وہاجات ےہ(، اجرب اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      511    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ک  ٟ ٣ا ص ب٩  ا٧  ، ی ہز ، ز ، طٌیب ٟامی٪ ا  ابو

بَرَ  ا٢َ أَِخ َٗ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ِیْب  ٌَ ُط ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث َد َحسَّ ٥َ َْخَ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢َ  ُس أٟٕک أَ٪َّ َر ٧ََُص ب٩ُِ ٣َ نٔي أ

ا َٔو ّرا ً َذَْکَ أَ٪َّ ٓٔیَضا أ٣ُُو َٓ َة  ًَ ا اٟشَّ َْکَ  َذ َٓ  ٔ بَر ٨ِٔ ٤ ِٟ ا لَي  ًَ ا٦َ  َ٘ َٓ ِضَز  اٟو  َّي  َؼل َٓ ٤ُِص  اٟظَّ اَُِت  ٔیَن َز بَّ أَِ٪ ح ا٢َ ٩ِ٣َ أََح َٗ ٣ّا ث٥َُّ 

 ًَ  ٢ََ ُض َيِشأ ا َّ٨ اٟ ثََر  ِٛ َ أ َٓ ا  مٔي صََذ ا َ٘ ٔي ٣َ ز٣ُُِت ف ا  ٥ُُِٜ ٣َ بَرِت َطِیٕئ إِٔلَّ أَِخ  ٩ِ ًَ ٔي  ُون َتِشأَٟ ًَل  َٓ ٠َِیِشأ٢َِ  َٓ ٕئ  َطِی  ٩ِ  ٪َِ ثََر أ ِٛ َ َأئ َوأ بُک ِٟ ا ٔي  ف

٢َ أَبُو ا َٗ ٔي  َب ٢َ ٩ِ٣َ أ ا َ٘ َٓ یٔم   ِض اٟشَّ َة  َٓ ا اهَّللٔ ب٩ُِ حَُذ ِبُس  ًَ ا٦َ  َ٘ َٓ ٔي  ُون َس٠  ٢َ و ُ٘ َي َي ل ًَ  ُ ز ٤َ ًُ ََ بََر َٓ ٔي  ن َس٠ُو  ٢َ و ُ٘ ثََر أَِ٪ َي ِٛ َ ُة ث٥َُّ أ َٓ ا ََ حَُذ

 ًَ ِت  َؿ ٢َ رُعٔ ا َٗ َت ث٥َُّ  َٜ َش َٓ ا  ٧َبٔیًّ ٕس  َّ٤ ٤َُٔح ٨ّا َوب زٔی  ٔ ًَل٦ ِْلِٔس ٔا ًّا َوب َرب ا بٔاهَّللٔ  ٔؿي٨َ ٢َ َر ا َ٘ َٓ  ٔ ط بَتَِی ِٛ ا فٔي ُر ّٔ ٔ ن اُر آ َّ٨ اٟ ُة َو َح٨َّ ِٟ ا لَيَّ 

ا َح ِٟ ا ا  ٔق صََذ ِّ رُعِ اٟرشَّ ٔ َو یِر َد ِٟ َا ََر ک ٥ِ٠َ أ َٓ ٔٔم   ئ

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب 

 اک ذرک رشفع آاتفب ڈلھ ایگ، ابرہ رشتفی الےئ افر آپ ےن رہظ یک امنز ڑپیھ، رھپ آپ ربنم رپ رشتفی الےئ افر آپ ےن ایقتم

ایک، رفامای ہک اس ںیم ڑب  ڑب  وحادث وہں ےگ، اس ےک دعب آپ ےن رفامای ہک وج صخش ھچک وپانھچ اچےہ فہ وپھچ ےل،  ب کت 



 

 

ہک اےنپ اس ملعم ںیم وہں، وج صخش ھجم  ے ھچک وپانھچ اچےہ اگ، ںیم ا ے اتبؤں اگ، وت ولوگں ےن رثکت  ے رفان رشفع رک دای، افر 

ہیلع فملس ےن اس وقؽ یک رثکت یک رفامای! ہک ولسین! رھپ دبعاہلل  ن ذحاہف ڑھک  وہ ےئگ، اوہنں ےن وپاھچ ہک ےریا آپ یلص اہلل 

ابپ وکؿ ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک اہمترا ابب ذحاہف ےہ، آپ رھپ ابر ابر ہی رفامےن ےگل ہک ولسین! بت رمع ریض اہلل ہنع اےنپ ونٹھگں 

مہ اہلل  ے رایض ںیہ، وج )امہرا( رپفرداگر ےہ، افر االسؾ  ے، وج )امہرا( دنی ےہ، افر دمحم یلص اہلل  ےک لب ھٹیب ےئگ، افر رعض ایک ہک

ہیلع فملس  ے وج )امہر ( یبن ںیہ، اس فتق آپ استک وہ ےئگ، اس ےک دعب رفامای ہک تنج افر دفزخ ےری  اسےنم ایھب اس 

 تنج ےہ( افر ایسی ربی زیچ)یسیج دفزخ ےہ( یھبک ںیہن دےنھکی ںیم آیئ۔ دویار ےک وگےش ںیم ک ش یک یئگ ےہ، ایسی دمعہ زیچ)یسیج

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 تق زفاؽ ےک )دعب وہاجات ےہ(، اجرب اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کیھٹ دفرہپ وک امنز ڑپےتھ ےھترہظ اک ف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      512    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ابوبززہ   ، ٨٣ہا٢ ابو  ، ، طٌبہ ٤ًز ٔؽ ب٩   ح

 َ٤ُ ُؽ ب٩ُِ ً ِٔ ٨ََا َح ث َزَِزةَ َحسَّ َبٔي ب ٩ِ أ ًَ ا٢ٔ  َض ٨ِٔ٤ ِٟ ا َبٔي  ٩ِ أ ًَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ يي  َز  ٥َ ُيَؼل ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ا٢َ ک َٗ

ضِ  و  اٟ يي  َٔة َوُيَؼل ٔائ ٤ ِٟ ا َي  ٔل یَن إ تِّ اٟشِّ َیَِن  ا ب َضا ٣َ ُ ٓٔی أ ُط َوَيِْقَ ُٖ َج٠ٔیَش ٔ ز ٌِ ٧َا َي َح َوأََحُس ِب َا اٟؼ  َِّصَ َوأََحُس٧ ٌَ ِٟ ا ُص َو ٤ِ اٟظَّ ِت  َٟ ا ا َز َٔذ َز إ

 ٔ ٔیر َٔتأِخ لٔي ب ا یَُب زٔٔب َوَِل  ِِ ٤َ ِٟ ا ٔي  ٢َ ف ا َٗ ُت ٣َا  َنٔشی ْة َو ٤ُِص َحیَّ اٟظَّ ٍَ َو ٔة َرَج ی٨َ ٤َٔس ِٟ ا َصی  ِٗ َ ٔلَي أ ُب إ ِی١ٔ ث٥َُّ  یَِذَص ا٠َّٟ ُٔث  ٔلَي ث٠ُ أئ إ َظ ٌٔ ِٟ ا

 ُ٢َ ٣ ا َٗ ِی١ٔ َو ا٠َّٟ َطِْطٔ  ٔلَي  ٢َ إ ا ِی١ٔ َٗ ا٠َّٟ ٔث  ٢َ أَِو ث٠ُُ ا َ٘ َٓ ُتطُ ٣َزَّّة  ٘ٔي َٟ ُة  َب ٌِ ٢َ ُط ا َٗ اْذ  ٌَ 

صفح  ن رمع، ہبعش، اوباہنمؽ، اوبربزہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص یک امنز اےسی 

ؿ اتیل اھت، اس ںیم اسھٹ  ے وس آوتیں ےک درایمؿ ںیم فتق ڑپاھےت ےھت، ہک مہ ںیم  ے رہ اکی اےنپ اپس  ےنھٹی فاےل وک اچہپ

آرآت رکےت ےھت، رہظ یک امنز  ب آاتفب ڈلھ اجات اھت، ڑپاھےت ےھت، افر رصع یک )امنز( اےسی فتق ہک مہ ںیم  ے وکیئ دمہنی ےک 



 

 

 ھچک اوبرہریہ ےن اہک اھت، ںیم وھبؽ انکرہ کت اج رک ولٹ آےئ، افر آاتفب ریغتم ہن وہ، اوباہنمؽ ےتہک ںیہ افر رغمب ےک ابر  ںیم وج

ایگ، افر اشعء یک اتریخ ںیم اہتیئ رات کت آپ ھچک رپفاہ ہن رکےت ےھت، اس ےک دعب اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک فصن بش 

اوہنں ےن اہک ای اہتیئ کت، افر اعمذ ےتہک ںیہ ہک ہبعش ےن ایبؿ ایک ہک اس ےک دعب اکی رمہبت ںیم ےن اوباہنمؽ  ے الماقت یک، وت 

 بش کت۔

 صفح  ن رمع، ہبعش، اوباہنمؽ، اوبربزہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کیھٹ دفرہپ وک امنز ڑپےتھ ےھترہظ اک فتق زفاؽ ےک )دعب وہاجات ےہ(، اجرب اک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      513    حس

رضی اهَّلل  :  راوی ني، ا٧ص ب٩ ٣اٟک  ٟب ٗلا٪، بَک ب٩ ًبساهَّلل ٣ز اٟزح٩٤، ُا ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساهَّلل ، خاٟس ب٩ ًبس

٨ًہ لٰي   تٌا

ا ٨ََ ث ْٔب  َحسَّ َاٟ َىٔی ُ ث زَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ اٟ ِبسٔ  ًَ أُٟس ب٩ُِ  ٧َا َخ بََر ا٢َ أَِخ َٗ ِبُس اهَّللٔ  ًَ َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ ات١ٕٔ  َ٘ ُس ب٩َِ ٣ُ َّ٤ ََِکٔ ب٩ِٔ ٣َُح ٩ِ ب ًَ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ا  

ا ُسو٢ٔ  َر  َٕ ا َخ٠ِ ِي٨َ َػ٠َّ َٔذا  ا إ َّ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ ٕٔک  اٟ ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ زَنٔيِّ  ٤ُ ِٟ ا  ٔ اهَّلل ِبٔس  لَي ًَ ًَ ٧َا  َشَحِس َٓ  ٔ ائٔز َض وَّ ٔاٟ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ هَّلل

رَِحِّ  ِٟ ا َئ  ا َ٘ اتِّ ا  ٨َٔ اب  ثَٔی

دمحم  ن اقم ل، دبعاہلل ، اخدل  ن دبعارلنمح، اغبل اطقؿ، رکب  ن دبعاہلل زمین، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ 

فآہل فملس ےک ےھچیپ امنز ڑپےتھ ےھت، وت رگیم )یک فیلکت(  ے ےنچب ےک ےئل اےنپ ڑپکفں رپ دجسہ ایک  ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 رکےت ےھت۔

 دمحم  ن اقم ل، دبعاہلل ، اخدل  ن دبعارلنمح، اغبل اطقؿ، رکب  ن دبعاہلل زمین، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 ...رہظ یک امنز وک رصع ےک فتق کت ومرخ رکےن اک ایبؿ

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 رہظ یک امنز وک رصع ےک فتق کت ومرخ رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      514    حس

٨ًہن٤ٌا٪،  :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩   ، ، جابز ب٩ زیس ر  زی٨ا ٤ًزو ب٩   ، ز ب٩ زیس  ح٤ا

 ٩ِ ًَ ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٔز اب ٩ِ َج ًَ ٕر  ا ٔی٨َ ز ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ ا َح ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أ٪  ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ُو  ا أَب ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ إض أَ٪َّ  بَّ ًَ اب٩ِٔ 

َس  ٔ َو ط ٠َِی ُط ًَ َّ٠ ٌَ َٟ وُب  ٢َ أَی  ا َ٘ َٓ اَئ  َظ ٌٔ ِٟ ا زَٔب َو ِِ ٤َ ِٟ ا َِّصَ َو ٌَ ِٟ ا َز َو ِض اٟو  ا  ٧ّٔی ٤ََا ا َوث ٌّ َسِب ٔة  ٤َٔسی٨َ ِٟ ٔا َّي ب َػل  ٥َ ا٢َ ٠َّ َٗ  ٕ یَرة ٔل ٕة ٣َ ِی٠َ َٟ ٔي  ف

َسی ًَ 

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبامعنؿ، امحد  ن زدی، رمعف  ن دانیر ، اجرب  ن زدی، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ 

دمہنی ںیم رہظ افر رصع یک آھٹ رںیتعک افر رغمب فاشعء یک است رںیتعک )اکی اس ھ( ڑپںیھ، وت اویب ےن )اجرب  ے( اہک ہک اشدی 

 ابرش فایل رات ںیم وہاگ اجرب ےن اہک ہک اشدی )ااسی  نکم ےہ( ۔

 رب  ن زدی، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنعامعنؿ، امحد  ن زدی، رمعف  ن دانیر ، اج :  رافی

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

  

 ...فتق رصع اک ایبؿ

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 فتق رصع اک ایبؿ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      515    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ہ رضی  ئظ ًا رضت  ، ح ٣زوہ  ، ظا٦ ب٩ رعوہ ہ  ، ًیاق ص ب٩  ا٧  ، ر ٨٣ذ ہی٥ ب٩  ا  ابز

 َٟ ا َٗ ائَٔظَة  ًَ ٔ أَ٪َّ  ٩ِ أَبٔیط ًَ  ٕ ٩ِ صَٔظا٦ ًَ ٧ََُص ب٩ُِ ًَٔیإق  ا أ ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ رٔ  ٨ِٔذ ٤ُ ِٟ ا اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ٨ََا إٔب ث ٠َیِ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َاَ٪  طٔ ِت ک

َزتَٔضا ِد ٩ِ٣ٔ حُِح ٥ِ َتِْخُ َٟ ُص  ٤ِ اٟظَّ َِّصَ َو ٌَ ِٟ ا يي  ٥َ ُيَؼل َس٠َّ  َو

رفاتی رکیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل ےاربامیہ  ن ذنمر، اسن  ن ایعض، اشہؾ  ن رعفہ، رمفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ابرہ ہن الکن وہات اھت۔ فملس رصع یک امنز اےسی فتق ڑپےتھ ےھت ہک آاتفب اؿ ےک رجح   ے

 اربامیہ  ن ذنمر، اسن  ن ایعض، اشہؾ  ن رعفہ، رمفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 فتق رصع اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      516    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ، رعوہ اب٩ طہاب  ، ث ٟی ہ،  يب  ٗت

َّي َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  ُس ائَٔظَة أَ٪َّ َر ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َبُة  تَِي ُٗ ٨ََا  ث ُ  َحسَّ َّي  اهَّلل َػل  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ

ا َزتَٔض ُئ ٩ِ٣ٔ حُِح ِی َٔ ِٟ ا زِ  ِوَض َی  ٥ِ َٟ ا  َزتَٔض ٔي حُِح ٤ُِص ف اٟظَّ َِّصَ َو ٌَ ِٟ  ا

ہبیتق، ثیل، ا ن اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رصع یک 

 اؿ ےک رجح  ںیم وہات اھت افر اسہی اؿ ےک رجح   ے دنلب ہن وہات اھت۔امنز اےسی فتق ڑپیھ ہک آاتفب 

 ہبیتق، ثیل، ا ن اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی



 

 

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 رصع اک ایبؿفتق 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      517    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ئظ ًا رضت  ، ح ، رعوہ ہزی ، ز ي٨ہ ًي اب٩   ،  ابو نٌی٥

 َٗ ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ٨ََة  اب٩ُِ ًَُيِي َا  بَر٧َ ا٢َ أَِخ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ٨ََا أَبُو ن ث يي َحسَّ ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ِت ک َٟ ا

یٕس َو  ٌٔ َس یَِحٌَی ب٩ُِ  ْٔک َو اٟ ا٢َ ٣َ َٗ ُس َو ٌِ ُئ َب ِی َٔ ِٟ ا زِ  َض َِو ٥ِ ی َٟ ٔي  َزت ٔي حُِح ْة ف ٌَ ٔ ُص كَاٟ ٤ِ اٟظَّ َِّصٔ َو ٌَ ِٟ ا ًَلَة  َؼَة َػ ِٔ ٔي َح َب اب٩ُِ أ ْب َو ِی ٌَ ُط

َضزَ  ِب١َ أَِ٪ َتِو َٗ ٤ُِص  اٟظَّ  َو

 اوب میعن، ا ن ہنییع، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصع یک امنز اےسی

 ،فتق ڑپاھ رکےت ےھت ہک آاتفب ےری  رجح  ںیم وہات اھت افر ایھب اسہی دنلب ہن وہا وہات اھت، اامؾ اخبری ےن اہک ہک امکل، ییحی  ن دیعس
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 بیعش افر ا ن ایب ہصفح ےن ابنی  ظف رفاتی ایک ف

 اوب میعن، ا ن ہنییع، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 افاقت اک ایبؿ امنز ےک :   ابب

 فتق رصع اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      518    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ٣ ر ب٩ سًل ، سیا ًوٖ  ، اهَّلل  ، ًبس ٣٘ات١  ٣ح٤س ب٩ 



 

 

وِ  ًَ ٧َا  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبُس  ًَ َا  بََر٧ ا٢َ أَِخ َٗ ات١ٕٔ  َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٔي َحسَّ لَي أَب ًَ ٔي  َزَخ٠ُِت أ٧ََا َوأَب  ٢َ ا َٗ ًَل٣ََة  َس ٔ ب٩ِٔ  ار َسیَّ  ٩ِ ًَ  ْٖ

و٢ُ  َرُس َاَ٪  َٕ ک ِی َٛ طُ أَبٔي  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ یٔمِّ  َِس٠َ ِْل َزَِزَة ا ًٔی  ب َّٟ ا ٔیَر  َضح ِٟ ا يي  َاَ٪ ُيَؼل ک ا٢َ  َ٘ َٓ وبََة  ُِٜت ٤َ ِٟ ا يي  ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ 

٧َضَ  و ٔة َو َتِسًُ ٨َ ٤َٔسی ِٟ ا َصی  ِٗ َ ٔي أ ٔ ف ٔط َرِح٠ ٔلَي  َا إ ٍُ أََحُس٧ زِٔج َی َِّصَ ث٥َُّ  ٌَ ِٟ ا يي  ٤ُِص َوُيَؼل اٟظَّ ٔیَن َتِسَحُف  لَي ح ِْلُو ْة ا ا ُص َحیَّ ٤ِ اٟظَّ

ةَ  َت٤َ ٌَ ِٟ ا ََضا  ُو٧ ًٔی َتِسً َّٟ ا اَئ  َظ ٌٔ ِٟ ا  َ یَُؤْخِّ ب  أَِ٪  َتحٔ َاَ٪ َيِش ک زٔٔب َو ِِ ٤َ ِٟ ا ٔي  ٢َ ف ا َٗ ُت ٣َا  َنٔشی َث  َو ی َحٔس ِٟ ا َضا َو ِب٠َ َٗ ِو٦َ  َّ٨ اٟ ُظ  ََِکَ َاَ٪ ی ک َو

ٔا ٤ ِٟ ا َي  ٔل یَن إ تِّ ٔاٟشِّ ُ ب أ ُط َوَيِْقَ اٟزَُّج١ُ َج٠ٔیَش  ُٖ ٔ ز ٌِ ٔیَن َي اةٔ ح َس َِ ِٟ ا ًَلةٔ  ت١ُٔ ٩ِ٣ٔ َػ َٔ ٨َِ َاَ٪ ی ا َوک َسَص ٌِ  ئَةٔ َب

ںیہ ہک ںیم افر ےری  فادل اوبربزہ ایملس ےک اپس  دمحم  ن اقم ل، دبعاہلل ، وعػ، ایسر  ن السہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت

 ر  )رہظ( 
خ ب
ہ 

ےئگ، اؿ  ے ےری  فادل ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفض امنز سک رطح ڑپےتھ ےھت؟ اوہنں ےن اہک 

 دعب مہ ںیم  ے سج وک مت افؽ ےتہک وہ، اس فتق ڑپےتھ ےھت،  ب آاتفب ڈلھ اجات ےہ افر رصع )اےسی فتق( ڑپےتھ ہک اس ےک

ایگ  وکیئ اینپ ااقتم اگہ ںیم وج دمہنی یک اکی تمس رپ وہیت یھت، فاسپ چنہپ اجات، افر آاتفب زیت وہات اھت، )ایسر ےتہک ںیہ( افر ںیم وھبؽ

مۃ ےتہک وہ، دری رکےک ڑپںیھ، افر 

 

عی
اس  ے ےلہپ ہک رغمب ےک ابر  ںیم اوبربزہ ےن ایک اہک، افر آپ وک ہی دنسپ اھت ہک اشعء سج وک 

وسےن وک افر اس ےک دعب ابت رکےن وک ربا اجےتن ےھت افر حبص یک امنز  ے )رفاتغ اپ رک( اےسی فتق ولےتٹ ےھت، ہک آدیم اےنپ اپس 

فاےل وک اچہپؿ اتیل، افر )حبص یک امنز ںیم( آپ اسھٹ  ے وس کت یتنگ ڑپےتھ ےھت )رجف یک امنز ںیم التفت یک اجےن فایل آایت یک دعتاد 

   ے وس ےک درایمؿ وہیت یھت( ۔اسھٹ

 دمحم  ن اقم ل، دبعاہلل ، وعػ، ایسر  ن السہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 فتق رصع اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      519    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٣اٟ ص ب٩  ا٧  ، ہ ك٠ح بي  ا اهَّلل ب٩  ًبس ٙ ب٩  اسح  ، ک ٣اٟ  ، ش٤٠ہ ٣ اهَّلل ب٩   ًبس 



 

 

 َ ٧َ ٩ِ أ ًَ َبٔي ك٠ََِحَة  اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ِبٔس  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ا ِٔسَح ٩ِ إ ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ َة  اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث يي َحسَّ نَُؼل ا  َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ أٟٕک  ٔص ب٩ِٔ ٣َ

َِّصَ  ٌَ ِٟ ا وَ٪  ٨َحُٔسص٥ُِ ُيَؼ٠  َٓ  ٕٖ ِو ًَ زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ َىٔی  َي ب ٔل اُ٪ إ ِٔنَش اِْل ُد  یَِْخُ َِّصَ ث٥َُّ  ٌَ ِٟ  ا

امنز ڑپھ دبعاہلل  ن ہملسم، امکل، ااحسؼ  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ رصع یک 

 ےکچ وہےت ےھت، اس ےک دعب آدیم  ن رمعف  ن وعػ )ےک ےلیبق( کت اجات، وت اںیہن امنز رصع ڑپےتھ وہےئ اپات۔

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، اقحس  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 فتق رصع اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      520    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٣ہ  ٣ا ابوا  ، ٕ ث٤ا٪ ب٩ سہ١ ب٩ ح٨ی ً ابوبَک ب٩   ، ًبساهَّلل   ، ٣٘ات١  اب٩ 

 ٔ ات َ٘ اب٩ُِ ٣ُ ٨ََا  ث َ َحسَّ ُت أ ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ  ٕٕ ٨َِی اَ٪ ب٩ِٔ َسِض١ٔ ب٩ِٔ حُ ٤َ ُو بََِکٔ ب٩ُِ ًُِث َا أَب بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ا٢َ أَِخ َٗ ا٣ََة ١ٕ  َا أ٣َُ ب

 َ َي أ ل ًَ َزَخ٨َ٠ِا  َّی  ً ِج٨َا َح َز ث٥َُّ َْخَ ِض و  اٟ  ٔ ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبسٔ  ًَ َز ب٩ِٔ  ٤ًَُ ٍَ ا ٣َ ِي٨َ َػ٠َّ و٢ُ  ُ٘ ِض١ٕ َي َس يي ب٩َِ  ُظ ُيَؼل ٧َا َوَجِس َٓ أٟٕک  َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٧

َّي  َػل اهَّللٔ  ُسو٢ٔ  ًَلةُ َر ٔ َػ ظ َِّصُ َوَصٔذ ٌَ ِٟ ا ا٢َ  َٗ َت  ِی َػ٠َّ ًٔی  َّٟ ا ًَلةُ  اٟؼَّ  ٔ ظ ا صَٔذ ٥ِّ ٣َ ًَ ا  َی ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ َِّصَ  ٌَ ِٟ ا ا َّ٨ ُٛ ًٔی  َّٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ 

طُ  ٌَ يي ٣َ  نَُؼل

امثعؿ  ن لہس  ن فینح، اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ رمع  ن دبعازعلسی ےک ا ن اقم ل، دبعاہلل ، اوبرکب  ن 

رمہاہ رہظ یک امنز ڑپھ رک ابرہ ےلکن افر اسن  ن امکل ےک اپس ےئگ، وت اںیہن رصع ڑپےتھ وہےئ اپای، ںیم ےن اہک ہک ا  ےری  اچچ! ہی 

یہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز اک فتق ےہ، وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  وکؿ یس امنز آپ ےن ڑپیھ، اوہنں ےن اہک رصع،

 فملس ےک رمہاہ ڑپاھ رکےت ےھت۔



 

 

 ا ن اقم ل، دبعاہلل ، اوبرکب  ن امثعؿ  ن لہس  ن فینح، اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 فتق رصع اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      521    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٟ ٣ا ص ب٩  ا٧  ، اب٩ طہا ب ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

 َٕ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث یَِذَصُب  َحسَّ َِّصَ ث٥َُّ  ٌَ ِٟ ا يي  نَُؼل ا  َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ ٕٔک  ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ِ أ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ

ْة  ٌَ ٔٔ َت زِ ٤ُِص ٣ُ اٟظَّ ض٥ِٔ َو َیأِتٔی َٓ إئ  َب ُٗ َي  ٔل ا إ اصُٔب ٨٣َّٔ  اٟذَّ

فاتی رکےت ںیہ ہک مہ ولگ رصع یک امنز ڑپھ ےتکچ ےھت، اس دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہش ب، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر

 ےک دعب مہ ںیم  ے اجےن فاال )اقمؾ( ابقکت اجات افر فتاں اےسی فتق چنہپ اجات اھت ہک آاتفب دنلب وہات اھت۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہش ب، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 فتق رصع اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      522    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ک  ٟ ٣ا ص ب٩  ا٧  ، ی ہز ، ز ، طٌیب ٟامی٪ ا  ابو



 

 

امَیَ  ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث َّي اهَّللَُحسَّ َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َاَ٪  ک ا٢َ  َٗ أٟٕک  ٧ََُص ب٩ُِ ٣َ َىٔی أ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ز صِزٔیِّ  اٟ  ٩ِ ًَ ِیْب  ٌَ ٧َا ُط بََر ا٢َ أَِخ َٗ طٔ ٔ٪  ٠َِی ًَ  

ض٥ِٔ َو  َیأِتٔی َٓ الٔي  َو ٌَ ِٟ ا َي  ٔل اصُٔب إ اٟذَّ َیِذَصُب  َٓ ْة  ْة َحیَّ ٌَ ٔٔ َِت ُص ٣ُز ٤ِ اٟظَّ َِّصَ َو ٌَ ِٟ ا يي  ٥َ ُيَؼل َس٠َّ لٔي َو َوا ٌَ ِٟ ا ُف  ٌِ ْة َوَب ٌَ ٔٔ َت زِ ٤ُِص ٣ُ اٟظَّ

 ٔ ؤظ ٧َِح ٢ٕ أَِو  ا ةٔ أ٣ََِی ٌَ َِرَب لَي أ ًَ ٔة  ٨َ ٤َٔسی ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ 

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصع یک امنز اےسی 

وہات اھت، رھپ اجےن فاال وعایل کت اجات اھت افر اؿ ولوگں ےک اپس اےسی فتق چنہپ اجات اھت ہک آاتفب دنلب فتق ڑپےتھ ےھت ہک آاتفب دنلب 

 وہات اھت، وعایل ےک ضعب اقمامت دمہنی  ے اچر  لی رپ ای اس ےک آربی ےھت۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...(سج یک امنز رصع اجیت رےہ، ا ے اک انگہ )انتک وہاگ

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 (سج یک امنز رصع اجیت رےہ، ا ے اک انگہ )انتک وہاگ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      523    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ٍ ک، ٧آ ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

ا  ٢َ ُسو َر َز أَ٪َّ  ٤َ اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل هَّللٔ 

َت  ی  ٔذ َّٟ ا ا َٔذ اٟزَُّج١َ إ زُِت  ٥ِ َوَت ُٛ َر
ٔ

ََ اهَّللٔ ی ِبس  ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ ُط  َٟ ا ُط َو٣َ َٔز أَص٠َِ ٤ََّا ُوت ٧َ أ َٛ َِّصٔ  ٌَ ِٟ ا  ُ ًَلة َػ ُُط  وت ُط ُٔ َٟ ًّل أَِو أََخِذَت  تٔی َٗ طُ  َٟ َت  َت٠ِ َٗ

اِّل  ٣َ 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک 

سج صخش یک امنز رصع اجیت ریہ، ااسی ےہ ہک وگای اس ےک الہ ف امؽ اضعئ وہ ےئگ، اامؾ اخبری ےتہک ںیہ ہک رتیمک فرتت ارللج  ے اموخذ 



 

 

 ےہ افر ہی اس فتق وبےتل ںیہ  ب مت یسک ےک زعسی وک لتق رکدف، ای اس اک امؽ اضعئ وہ اجےئ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اس صخش اک انگہ وج امنز رصع وھچڑ د 

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 ڑ د اس صخش اک انگہ وج امنز رصع وھچ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      524    حس

ہ، ابو٠٣یح :  راوی ٛثیر، ابوًٗلب ابي  ، یحٌی ب٩   ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦

ًَٔل  ٔي ٗ ٩ِ أَب ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔي  ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِزاصٔی٥َ  ٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔب ث ٍَ َحسَّ ا ٣َ َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ ٔح  ٠٤َٔی ِٟ ا ٔي  ٩ِ أَب ًَ بََة 

 ٔ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ إٔ٪َّ  َٓ َِّصٔ  ٌَ ِٟ ا  ٔ ا بَٔؼًَلة و ُ
ََکِّ ٢َ ب ا َ٘ َٓ ٔی َُِی٥ٕ  ٕ ذ ِو٦ َی ٔي  ٕ ف زَِوة َُ یَِسَة فٔي  َُز َِّصٔ ب ٌَ ِٟ ا ًَلَة  ََ َػ ٢َ ٩ِ٣َ َتَز ا َٗ  ٥َ َس٠َّ  َو

٠٤َُطُ  ًَ َٔم  ِس َحب َ٘ َٓ 

، اشہؾ، ییحی  ن ایب ریثک، اوبالقہب، اوب حیل رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ یسک زغفہ ںیم ارب ےک دؿ ربدیہ ےک رمہاہ ےھت، وت ملسم  ن اربامیہ

 اوہنں ےن اہک ہک رصع یک امنز دلجی ڑپھ ول، اس ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ہک وج صخش رصع یک امنز وھچڑ د ، وت

  لمع اضعئ وہ ایگ۔ھجمس ول ہک اس ےک کین

 ملسم  ن اربامیہ، اشہؾ، ییحی  ن ایب ریثک، اوبالقہب، اوب حیل :  رافی

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

  

 اک ایبؿ

 

لی ب

 

ض
ف
 ...امنز رصع یک 



 

 

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اک 

 

ی ب
ل

 

ض
ف
 ایبؿامنز رصع یک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      525    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اهَّلل  ًبس ص، جزیزب٩  ٗی اس٤ٌی١،   ، ہ ٣ٌاوی ا٪ ب٩  ٣زو  ، ی  ح٤یس

یِ  َٗ  ٩ِ ًَ أًی١ُ  ِٔس٤َ ٨ََا إ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔیََة  او ٌَ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُ زَِو ٨ََا ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ی   ٤َِیسٔ ُح ِٟ ا ٨ََا  ث ٨َِٔس َحسَّ ا ً َّ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔیز ز ٩ِ َج ًَ ٕص 

َََرِوَ٪  ٥ُِ َس َّٜ ٢َ إ٧ٔ ا َ٘ َٓ َر  َبِس ِٟ ا ىٔی  ٌِ ّة َي ِی٠َ َٟ  ٔ ز ٤َ َ٘ ِٟ ا َي  ٔل َز إ َو ٨َ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ وَ٪ فٔي  اٟ ا٣  ـَ َز َِل ُت ٤َ َ٘ ِٟ ا ا  َزِوَ٪ صََذ ا َت ٤َ َٛ  ٥ُِ َّٜ َرب

 َٓ  ٔ ٔط یَت ِؤ َ َو ُر أ َْقَ ا ث٥َُّ  ُو ٠ ٌَ ِٓ ا َٓ ا  َٔض وب ِب١َ ُُغُ َٗ ٤ِٔص َو اٟظَّ  َٔ و ِب١َ ك٠ُُ َٗ  ٕ َػًَلة َي  ل ًَ ا  بُو ٠َ ِِ ُت ُت٥ِ أَِ٪ َِل  ٌِ َتَل اِس َک إِٔ٪  َربِّ ٤ِٔس  ِح بَٔح َسبِّ

 ٥ُِٜ َّ٨ وَت ُٔ َت ا َِل  ُو ٠ ٌَ ِٓ ا أًی١ُ  ِٔس٤َ ٢َ إ ا َٗ زُؤب  ُِ ِٟ ِب١َ ا َٗ ٔص َو ٤ِ اٟظَّ  َٔ ِب١َ ك٠ُُو َٗ 

 ن اعمفہی، اامسلیع، سیق، رجری ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دیمحی، رمفاؿ 

ادتم ںیم احرض ےھت ہک آپ ےن اچدن یک رطػ رظن رفامیئ افر رفامای ہک مت اےنپ رپفداگر وک انیقی ایس رطح دوت و ےگ، ےسیج اس اچدن وک 

 ںیم کش ہن رکف ےگ، ذہلا ارگ مت ہی رک ےتکس وہ ہک ولطع آاتفب  ے ےلہپ افر رغفب آاتفب  ے ےلہپ یک امنز دھکی رےہ وہ، اس ےک دےنھکی
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ے)اطیشؿ رپ اغبل آرک( ادا رکایل رکف، وت رضفر رکف، رھپ آپ ےن ف

ِ
 التفت رفامیئ۔ فب

 ی، رمفاؿ  ن اعمفہی، الیعمس، سیق، رجری ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیمح :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ

 

ی ب
ل

 

ض
ف
 امنز رصع یک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      526    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ارعد،   ، ز ٟز٧ا ابو ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 



 

 

یَِزَة  َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ا  ٩ِ ًَ  ٔ ز َا ٧ِّ ز اٟ ٔي  َب ٩ِ أ ًَ ْٔک  اٟ ا ٣َ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  َٕ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللَُحسَّ َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو ٠َِیطٔ أَ٪َّ َر ًَ  

حِ  َٔ ِٟ ا  ٔ َػًَلة وَ٪ فٔي  ٌُ ٔ َت٤ یَِح ٔ َو ار َض َّ٨ ٔاٟ ْة ب َٜ ٔ ًَلئ ِی١ٔ َو٣َ ٔا٠َّٟ ْة ب َٜ ٔ ًَلئ ٥ُِٜ ٣َ ُوَ٪ ٓٔی ب َٗ ا ٌَ ََت ا٢َ ی َٗ  ٥َ َس٠َّ ی٩َ َو ٔذ َّٟ ا ُُد  ز ٌِ َِّصٔ ث٥َُّ َي ٌَ ِٟ ا  ٔ ًَلة َػ ٔ َو ز

تُ  ِٛ َز َٕ َت ِی َٛ ٔض٥ِٔ  ٥ُ٠َ ب ًِ َ ُض٥ِ َوصَُو أ َیِشأَُٟ َٓ  ٥ُِٜ ا ٓٔی ُو َات وَ٪ ب ٨َاص٥ُِ َوص٥ُِ ُيَؼ٠  وَ٪ َوأََتِي اص٥ُِ َوص٥ُِ يَُؼ٠  ٨َ ِٛ َز ُوَ٪ َت وٟ ُ٘ َی َٓ ٔی  از  ٥ِ ًَٔب

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اوبزلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ریتہ ںیہ افر ہی بس رجف افر رصع یک امنز ںیم ا ےھٹ وہےت ںیہ، وج رفےتش رات وک اہمتر  رفامای ہک حبص ف اشؾ رفوتشں یک ڈویایٹں دبیتل

اپس رےہ ںیہ، )فہ آامسؿ رپ( ڑچھ اجےت ںیہ، وت اؿ  ے اؿ اک رپفرداگر وپاتھچ ےہ، احالہکن فہ وخد اےنپ دنبفں  ے وخب فافق ےہ، 

 مہ ےن اںیہن امنز ڑپےتھ وہےئ وھچڑا، افر  ب مہ اؿ ےک اپس ےچنہپ ہک مت ےن ےری  دنبفں وک سک احؽ ںیم وھچڑا؟ فہ ےتہک ںیہ ہک

 ےھت، بت یھب فہ امنز ڑپھ رےہ ےھت۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اوبزلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج رغفب ااتفب  ے ےلہپ رصع یک اکی رتعک اپےئ

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج رغفب ااتفب  ے ےلہپ رصع یک اکی رتعک اپےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      527    حس

ہ، :  راوی يبا٪، یحٌی ، ابوس٤٠ ، ط ٨ًہ ابونٌی٥ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ   ابو

و َرُس  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ یَِزَة  َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ َة  ٤َ َس٠َ ٔي  ٩ِ أَب ًَ َیِحٌَی   ٩ِ ًَ اُ٪  َطِيَب ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ُو ن ا أَب ٨ََ ث ٥َ إٔذَا َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ

َِّصٔ  ٌَ ِٟ ا  ٔ ًَلة َػ َسِحَسّة ٩ِ٣ٔ   ٥ِ ُٛ ََ أََحُس َر َِز ٔح  أ ِب اٟؼ   ٔ ًَلة َسِحَسّة ٩ِ٣ٔ َػ  ََ َر ا أَِز َٔذ ًَلَتطُ َوإ َػ ُت٥َّٔ  ٠ِي َٓ ُص  ٤ِ اٟظَّ زَُب  ِِ َت ِب١َ أَِ٪  َٗ

ًَلَتطُ  َػ ُت٥َّٔ  ٠ِي َٓ ٤ُِص  اٟظَّ  ٍَ ُ ِل٠ ِب١َ أَِ٪ َت َٗ 



 

 

 فآہل فملس ےن رفامای ہک  ب مت اوبمیعن، ابیشؿ، ییحی ، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ںیم  ے یسک صخش وک امنز رصع یک اکی رتعک رغفب آاتفب  ے ےلہپ  ل اجےئ، وت ابیق امنز ا ے وپری رک ینیل اچےئہ، افر  ب امنز رجف 

 یک اکی رتعک ولطع آاتفب  ے ےلہپ  ل اجےئ، وت ابیق امنز )ایس رطح( وپری رک ینیل اچےیہ۔

 ؿ، ییحی ، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبمیعن، ابیش :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج رغفب ااتفب  ے ےلہپ رصع یک اکی رتعک اپےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      528    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ٤ًز  اهَّلل )ب٩  ًبس ٥ٟ ب٩  ، سا اب٩ طہاب  ، ہی٥ ابزا  ، اهَّلل  ًبس ٌٟزیز ب٩  ا  (ًبس

اصٔی٥ُ  ثَىٔی إٔبَِز ا٢َ َحسَّ َٗ اهَّللٔ  ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ ًَ ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ِ َس ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٍَ ٔ ٤ َس َّطُ  ٧َ ُظ أ بََر َّطُ أَِخ ٧َ ٔ أ ٩ِ أَبٔیط ًَ

ا  ٤َ َٛ ِْل٥ٔ٣َُ  ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ا ِب٠َ َٗ  َٕ َس٠َ ٥ِ ٓامَٔی  ُٛ ُؤ ا َ٘ ٤ََّا َب ٧ٔ و٢ُ إ ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل ُسو٢َ  ؤب َر َي ُُغُ ٔل َِّصٔ إ ٌَ ِٟ ا  ٔ ًَلة َػ َیَِن  ب

اٟتَّ   ٔ اة َر ِو تَّ اٟ َٔي أَص١ُِ  ٔص أُوت ٤ِ ٧ِٔحٔی١ٔ اٟظَّ ِْل ا َٔي أَص١ُِ  ّا ث٥َُّ أُوت اك ٔیَر ّا ٗ اك ٔیَر ا ٗ ُلو ًِ
ُ أ َٓ ا  زُو َح ًَ ُر  ا َض ا٨َّٟ  َٕ ٧َِتَؼ ا ا َّی إَٔذ ً ا َح ُو ٠ٔ٤ ٌَ َٓ اَة  َر  ِو

 ٌَ َٓ آَ٪  ُْقِ ِٟ ا ا  ٨َ ّا ث٥َُّ أُوتٔي اك ٔیَر ّا ٗ ٔیَراك وا ٗ ُل ًِ
ُ أ َٓ زُوا  َح ًَ َِّصٔ ث٥َُّ  ٌَ ِٟ ا  ٔ ًَلة ٔلَي َػ ا إ ٠ٔ٤ُو ٌَ َٓ ٧ِٔحٔی١َ  ِْل ٨َا ٠ٔ٤ِ ا ٔلي ًِ

ُ أ َٓ ٔص  ٤ِ اٟظَّ ؤب  َي ُُغُ ٔل ا إ ٨َ

َل  ًِ َ اكَیِٔن َوأ ٔیَر َیِٔن ٗ اك ٔیَر َت َصُؤَِلٔئ ٗ َلِی ًِ َ ا أ ٨ََّ َرب َیِٔن أَِی  اب َت ٜٔ اِل ٢َ أَص١ُِ  ا َ٘ َٓ َیِٔن  اك ٔیَر َیِٔن ٗ اك ٔیَر ا ٗ َّ٨ ُٛ ٧َِح٩ُ  ّا َو اك ٔیَر اكّا ٗ ٔیَر ا ٗ ٨ََ ِيت

َّ َوجَ  ز ًَ  ُ اهَّلل ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ًّل  ٤َ ًَ ثََر  ِٛ َ ََطاُئ أ ٔ ٩ِ٣َ أ ط ٔي أُوتٔی ل ـِ َٓ َو  ُض َٓ  ٢َ ا َٗ ُوا َِل  اٟ َٗ َطِیٕئ   ٥ِ ٩ِ٣ٔ ُٛ ٔ ز ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ أَِج ُت  ١َّ َص١ِ َه٤ِ٠َ

دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، اربامیہ، ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل ) ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع( اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں 

فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اہمتری اقب اؿ اوتمں ےک اقمہلب ںیم وج مت  ے ےلہپ سگر یکچ ںیہ، ایسی ےہ،  ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ےسیج امنز رصع  ے ےل رک رغفب آاتفب کت ہک وترات فاولں وک وترات دی یئگ افر اوہنں ےن اس رپ لمع ایک، اہیں کت ہک دفرہپ اک 

اکی ریقاط د  دای ایگ، اس ےک دعب الیجن فاولں وک الیجن دی یئگ افر اوہنں ےن رصع یک امنز  فتق آایگ، وت فہ کھت ےئگ افر اںیہن اکی



 

 

کت اکؾ ایک، رھپ فہ کھت ےئگ، وت اںیہن اکی اکی ریقاط د  دای ایگ، اس ےک دعب مہ ولوگں وک آرآؿ دای ایگ افر مہ ےن رغفب آاتفب 

ں الہ اتکب ےن اہک ہک ا  امہر  رپفرداگر وت ےن ولوگں وک دف دف ریقاط دےیئ کت اکؾ ایک، وت ںیمہ دف دف ریقاط دےیئ ےئگ، اس رپ دفون

افر ںیمہ اکی یہ ریقاط دای، احالہکن مہ اکؾ ےک ا نابر  ے زایدہ ںیہ، اہلل زعفلج ےن رفامای ہک ںیم ےن اہمتری زمدفری ںیم  ے ھچک مک 

  ںیم اچاتہ وہں داتی وہں۔ایک، فہ وبےل ںیہن اہلل اعتیل ےن رفامای ہک ہی ےریا لضف ےہ، ےسج

 (دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، اربامیہ، ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل ) ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 وج رغفب ااتفب  ے ےلہپ رصع یک اکی رتعک اپےئاس صخش اک ایبؿ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      529    حس

سٰی، :  راوی ٣و ابو  ، زہ ابوبز  ، ، بزیس ہ ٣ اسا ابو  ، ْکیب  ابو 

 ٩ِ ًَ َزَة  ُزِ ٩ِ أَبٔي ب ًَ یِٕس  َُز ٩ِ ب ًَ ا٣ََة  ٨ََا أَبُو أَُس ث ٢َ َحسَّ ا َٗ یِٕب  ٨ََا أَبُو ُْکَ ث ٥َ ٣ََث١ُ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ وَسی  أَبٔي ٣ُ

 ٔ ٤ ٌَ َٓ ِی١ٔ  ا٠َّٟ َي  ٔل ٤ًَّل إ ًَ طُ  َٟ وَ٪  ُ٠٤َ ٌِ ِو٣ّا َي َٗ َز  َتأَِج ِس ٤ََث١ٔ َرُج١ٕ ا َٛ ی  َر َؼا َّ٨ اٟ ٔ َو وز َیُض ِٟ ا ٔیَن َو ٤ٔ ٤ُِش٠ ِٟ ا َِل ا اُٟو َ٘ َٓ رٔ  َضا ا٨َّٟ  ٕٔ نِٔؼ ٔلَي  ُوا إ ٠

 َ ٔل ٨َا إ َٟ َة  اَج َ َح ا ک َٔذ َّی إ ً ا َح ُو ٠ٔ٤ ٌَ َٓ ُِت  ك َْشَ ی  ٔذ َّٟ ا  ٥ُِٜ ٥ُِٜ َوَل َِو٣ٔ َة ی ٘ٔیَّ ُوا َب ٠ٔ٤ ِٛ َ ٢َ أ ا َ٘ َٓ ی٩َ  آَْخٔ َز  َتأَِج اِس َٓ  ََ ٔ ز ٔ ي أَِج ًَلة َػ ٔیَن  اَ٪ ح

 ِ٤ اٟظَّ ابَِت  َُ َّی  ً ض٥ِٔ َح ِو٣ٔ َی َة  ٘ٔیَّ ُوا َب ٠ٔ٤ ٌَ َٓ ا  ِو٣ّ َٗ َز  َتأَِج ِس ا َٓ ا  ٨َ٠ِٔ٤ ًَ ا  َک ٣َ َٟ ُوا  اٟ َٗ َِّصٔ  ٌَ ِٟ یِٔن ا َ٘ ي ََفٔ ِٟ ا ُوا أَِجَز  ٠٤َ ِٜ ِسَت ا  ُص َو

اوب رکبی، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، اوب ومٰیس ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

یک زمدفری رپ ایل، اتہک رات کت فملس ےن رفامای، املسمونں یک افر وہید فاصنری یک اثمؽ اےسی یہ ےہ، ےسیج اکی صخش ےن ھچک ولوگں 

اکؾ ایک، افر اہک ہک ںیمہ ریتی زمدفری یک ھچک احتج ںیہن، ذہلا اس ےن دفےرفں وک  اس اک اکؾ رکںی،انچہچن اوہنں ےن دفرہپ کت

ا اوہنں ےن اکؾ ایک، زمدفری رپ اگل ایل افر اؿ  ے اہک ہک ابیق دؿ اانپ وپرا رکف افر وج ھچک ںیم ےن زمدفری رقمر یک ےہ، ںیہمت دفں اگ، ذہل

اہیں کت رصع یک امنز اک فتق آایگ، اؿ ولوگں ےن اہک ہک وج ھچک مہ ےن اکؾ ایک، فہ ریت  ےئل اانت یہ ےہ، رھپ اس ےن دفےر  ولوگں 



 

 

فری وک زمدفری رپ اگلای اوہنں ےن  ہیق دؿ اکؾ ایک، اہیں کت ہک آاتفب رغفب وہ ایگ افر اؿ ولوگں ےن دفونں رفقی یک )ربارب( زمد

 وپری ےل یل۔

 اوب رکبی، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، اوبومٰیس، :  رافی

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

  

 ...رغمب ےک فتق اک ایبؿ، اطعء ےن اہک ےہ ہک ںورار رغمب افر اشعء یک امنز )اکی( اس ھ ڑپ

  افاقت اک ایبؿامنز ےک :   ابب

 رغمب ےک فتق اک ایبؿ، اطعء ےن اہک ےہ ہک ںورار رغمب افر اشعء یک امنز )اکی( اس ھ ڑپھ اتکس ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      530    حس

رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی ب،  ء ب٩ ػہی شی ًلا ا٨ٟحا ٣ہزا٪، وٟیس، اوزاعي، ابو  ٣ح٤س ب٩ 

ا ٣ُ  ٨ََ ث َىٔیَحسَّ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔي   ِْلَِوَزاع ا ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َؤٟیُس  ِٟ ا ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اَ٪  َز ُس ب٩ُِ ٣ِٔض َّ٤ ٍٔ ب٩ِٔ  َح ٔ آ لَي َر ْب ٣َِو َضِی ُػ أشیِّ  َح َّ٨ اٟ ُو  أَب

َّي اهَّللُ َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ زَٔب ٣َ ِِ ٤َ ِٟ ا يي  نَُؼل ا  َّ٨ ُٛ و٢ُ  ُ٘ ٕخ َي ی ٍَ ب٩َِ َخٔس ٔ آ َر ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ٕخ  ی َّطُ َخٔس ٧ٔ َا َوإ ٧ ُٖ أََحُس ََّصٔ َي٨ِ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  

 ٔ َِب٠ٔط ٧ ٍَ ٔ اٗ َو َّٔصُ ٣َ ُِب ي َٟ 

دمحم  ن رہماؿ، فدیل، افزایع، اوبااجنلیش اطعء  ن بیہص، راعف  ن ادجی ےک زاد رکدہ الغؾ رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم راعف  ن ادجی وک 

رمہاہ رغمب یک امنز ڑپےتھ ےھت، وت مہ ںیم  ے رہ اکی )امنز ڑپھ ےک( اےسی فتق ںیم ےتہک وہےئ انس ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

 فاسپ آاجات اھت ہک فہ اےنپ ریت ےک رگےن ےک اقمامت دھکی اتکس ےہ۔

 دمحم  ن رہماؿ، فدیل، افزایع، اوبااجنلیش اطعء  ن بیہص، راعف  ن ادجی :  رافی

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

  



 

 

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 رغمب ےک فتق اک ایبؿ، اطعء ےن اہک ےہ ہک ںورار رغمب افر اشعء یک امنز )اکی( اس ھ ڑپھ اتکس ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      531    حس

ر، ٣ح٤س  :  راوی كاٟب٣ح٤س ب٩ بظا بي  ا ٨ًہ ب٩  لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًلي  ش٩ ب٩  ٤ًزوب٩ ح ٣ح٤س ب٩   ، ، سٌس ہ ، طٌب  ب٩ جٌَف

ِزَ  ٔس ب٩ِٔ إٔب ٌِ َس  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج َّ٤ ا ٣َُح ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕر  ا ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث زٔو ب٩ِٔ َحسَّ ٤ِ ًَ ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ اصٔی٥َ 

َحَش٩ٔ ب٩ِٔ  ِٟ َس  ا ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ک  ٢َ ا َ٘ َٓ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ابَٔز ب٩َِ  ا َج ٨َ ِٟ َ َشأ َٓ ُد  ا َححَّ ِٟ ا س٦َٔ  َٗ  ٢َ ا َٗ ٓٔيٕ  ل ِضزَ ًَ اٟو  يي  ٥َ يَُؼل َّ٠

٧ّا َو  َظاَئ أَِحَیا ٌٔ ِٟ ا ِت َو َٔذا َوَجَب زَٔب إ ِِ ٤َ ِٟ ا ْة َو ٘ٔیَّ َن ُص  ٤ِ اٟظَّ َِّصَ َو ٌَ ِٟ ا ٔ َو أجَزة َض ِٟ ٔا آص٥ُِ ب َر ا  َٔذ ١َ َوإ حَّ ًَ وا  ٌُ ٤َ اِجَت آص٥ُِ  َر ا  ٧ّا إَٔذ أَِحَیا

٠َٕص  َِ ٔ ا ب یَض ٥َ ُيَؼ٠ِّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ا أَِو ک ٧ُو کَا ِبَح  اٟؼ  َ َو
ِوا أَْخَّ َِل  أَب

ہنع  ن ایب اطبل رفاتی رکےت ںیہ ہک اجحج امنز  دمحم  ن اشبر، دمحم  ن رفعج، ہبعش، دعس، دمحم  ن رمعف ن ب ن  ن  یل ریض اہلل اعتٰیل

امنز ںیم تہب اتریخ رک داتی اھت، مہ ےن اجرب  ن دبعاہلل  ے اس یک قلعتم وپاھچ، وت اوہنں ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ یک 

تق ںیم(  ب آاتفب رغفب وہ اجات افر دفرہپ وک ڑپےتھ ےھت افر رصع یک اےسی فتق ہک آاتفب اصػ وہات اھت افر رغمب یک )اےسی ف

اشعء یک یھبک یسک فتق، یھبک یسک فتق،  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دےتھکی ہک ولگ عمج وہ ےئگ ںیہ، دلج ڑپھ ےتیل ےھت افر  ب 

ہل فملس ادنریھ  ںیم ڑپےتھ آپ دےتھکی ہک ولوگں ےن دری یک وت دری ںیم ڑپےتھ افر حبص یک امنز فہ ولگ ای ہی اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآ

 ےھت۔

 دمحم  ن اشبر، دمحم  ن رفعج، ہبعش، دعس، دمحم  ن رمعف ن ب ن  ن  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن ایب اطبل :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 ب ےک فتق اک ایبؿ، اطعء ےن اہک ےہ ہک ںورار رغمب افر اشعء یک امنز )اکی( اس ھ ڑپھ اتکس ےہرغم



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      532    حس

َ :  راوی ، س٤٠ہ )ب٩ اٛو ابي ًبیس ، یزیس ب٩  ابزاہی٥  (٣کي ب٩ 

٢َ حَ  ا َٗ اصٔی٥َ  َِز يي  ب٩ُِ إٔب ٤َک ِٟ ا ا  ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ يي ٣َ ا نَُؼل َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ َة  ٤َ َس٠َ  ٩ِ ًَ ٔي ًُبَِیٕس  َب ٔیُس ب٩ُِ أ یَز ا  ث٨ََ سَّ

ٔحَحأب  ِٟ ٔا َرِت ب ا َو ا َت زَٔب إَٔذ ِِ ٤َ ِٟ  ا

 یلص ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ یکم  ن اربامیہ، سیدی  ن ایب دیبع، ہملس ) ن اوکع( رفاتی رکےت ںیہ ہک آاتفب رغفب وہےت یہ مہ یبن

 رغمب یک امنز ادا رک ایل رکےت ےھت۔

 (یکم  ن اربامیہ، سیدی  ن ایب دیبع، ہملس ) ن اوکع :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 ؿ، اطعء ےن اہک ےہ ہک ںورار رغمب افر اشعء یک امنز )اکی( اس ھ ڑپھ اتکس ےہرغمب ےک فتق اک ایب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      533    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  ، حرضت  ، جابز ب٩ زیس ر زی٨ا ٤ًزو ب٩  ہ،  ز٦، طٌب  ٓا

 ٌِ ا ُط ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َز٦ُ  ا آ ٨ََ ث ٔيی  َحسَّ َّ٨ اٟ َّي  َػل  ٢َ ا َٗ ٕض  ا بَّ ًَ ا ب٩ِٔ   ٩ٔ ًَ یِٕس  َٔز ب٩َِ َز اب ُت َج ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ٕر  ا ٨َ ٔی زُو ب٩ُِ ز ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ُة  َب

ا ٌّ ٤ٔی ٧ّٔیا َج ٤ََا ا َوث ٌّ ٤ٔی ا َج ٌّ َسِب  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

ہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آدؾ، ہبعش، رمعف  ن دانیر، اجرب  ن زدی، رضحت ا ن سابس ریض ا

 )رغمب افر اشعء یک( است رںیتعک اکی اس ھ ڑپںیھ افر )رہظ فرصع( یک آھٹ رںیتعک اکی اس ھ ڑپںیھ۔

 آدؾ، ہبعش، رمعف  ن دانیر، اجرب  ن زدی، رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن اس ابت وک رکمفہ اھجمس ےہ ہک رغمب وک اشعء اہک اجےئ

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن اس ابت وک رکمفہ اھجمس ےہ ہک رغمب وک اشعء اہک اجےئ

یث                               او٢ج٠س   :  ج٠س      534    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ني  ٣ز اهَّلل  ًبس  ، اهَّلل ب٩ بزیسہ ًبس  ، ین ، حش رث ٟوا ا ًبس  ، ٤ًز و اهَّلل ب٩  ًبس ٤ٌ٣ز،   ابو 

 ِٟ ا  ٩ِ ًَ رٔٔث  َوا ِٟ ا ِبُس  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ زٕو  ٤ِ ًَ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ ٕ صَُو  ز ٤َ ٌِ ٨ََا أَبُو ٣َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ یَِسَة  َُز ٔ ب٩ُِ ب اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ یِٔن  ُحَش

 َّ٨َ ٠ٔب ِِ َت ٢َ َِل  ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیَّ َػل ا٨َّٟ ٔي  أَ٪َّ  َن ٤ُز ِٟ ا  ١ٕ َّٔ َِ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣ُ ًَ َىٔی  ث زٔٔب َحسَّ ِِ ٤َ ِٟ ا ًَلت٥ُِٜٔ  َػ ِس٥ٔ  ا َي  ل ًَ اُب  ِْلرَِعَ ا  ٥ُِٜ

و ُ٘ َت ٢َ َو ا اُئ  ٢ُ َٗ َظ ٌٔ ِٟ ا هَٔي  اُب  ِْلرَِعَ  ا

 اوب رمعم، دبعاہلل  ن رمع ف، دبعاولارث، نیسح، دبعاہلل  ن ربدیہ، دبعاہلل زمین ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع

ظل ح ںیم

 

طی
اغبل آاجںیئ ذہلا مت رغفب  فآہل فملس ےن رفامای ارعاب رغمب یک امنز وک اشعء ےتہک ںیہ ںیہک ااسی ہن وہ ہک مت رپ اس ا

 آاتفب ےک دعب فایل امنز وک رغمب افر اس ےک دعب فایل وک اشعء اہک رکف

 اوب رمعم، دبعاہلل  ن رمع ف، دبعاولارث، نیسح، دبعاہلل  ن ربدیہ، دبعاہلل زمین ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

مۃ دفونں انہک اجزئ ایخؽ ایک ےہ افر اوب

 

عی
مۃ اک ذرک افر سج ےن اشعء افر 

 

عی
 ...اشعء افر 

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

مۃ دفونں انہک اجزئ ایخؽ ایک ےہ افر اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن

 

عی
مۃ اک ذرک افر سج ےن اشعء افر 

 

عی
 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن لقن ایک ےہ ہک انمنیقف رپ اشعء افر 



 

 

مۃ افر رجف ںیم ایک )وثاب( ےہ، اامؾ اخبری

 

عی
ےتہک ںیہ ہک رتہب ہی ےہ ہک اشعء ےہک ویکہکن  اشعء افر رجف یک امنز امتؾ امنزفں  ے زایدہ رگاں ںیہ افر رفامای ہک اکش فہ اجؿ ںیل ہک 

 ۃ اءاشعء اوب ومٰیس  ے وقنمؽ ےہ ہک اوہنں ےن اہک ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اشعء یک امنز ںیم ابری ابری  ے اجےت ےھتاہلل اعتیل ےن رفامای ےہ فنم دعب ولص

مۃ ںیم ڑپاھ، ا ن سابس افر رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 

عی
ء ںیم اتریخ رکےت ےھت، اسن اشع )اکی رمہبت( آپ ےن اس وک 

 اعتٰیل ہنع ےن اہک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )اکی رمہبت( یلھچپ اشعء ںیم اتریخ رفام دی، ا ن رمع افر اوب اویب افر ا ن سابس ریض اہلل

 فآہل فملس ےن رغمب افر اشعء یک امنز ڑپیھ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      535    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل )ب٩  ًبس  ، ٥ٟ ی، سا ہز ، ز ص ، یو٧ اهَّلل  ًبس  ، ا٪  (ًبس

 ًَ ٔي  ن بََر ا٥ْٟٔ أَِخ ٢َ َس ا َٗ ٔیِّ  ز ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ُُص  ٧ َا یُو ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ اهَّللٔ  ِبُس  ًَ َا  ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ اُ٪  ِبَس ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللَٔحسَّ اهَّللٔ ِبُس   ٢ُ و ُس ا َر ٨َ َٟ َّي  َػل  ٢َ ا َٗ  

 َ أ َٓ  َٖ ََّصَ اِن َة ث٥َُّ  ٤َ َت ٌَ ِٟ ا اُض  ا٨َّٟ و  یَِسًُ ًٔی  َّٟ ا َٔي  ٔئ َوه َظا ٌٔ ِٟ ا ًَلَة  ّة َػ ِی٠َ َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ُِت٥ِ َػل َی ََرأ ٢َ أ ا َ٘ َٓ ٨َا  ٠َِي ًَ َب١َ  ِٗ

ٕة ٣ٔ  ٨َ َٔة َس ائ َِض ٣ٔ َرأ إٔ٪َّ  َٓ  ٔ ٥ُِٜ َصٔذظ َت ِی٠َ ِْلَِرٔق أََحْس َٟ ا  ٔ ز ِض َي َه ل ًَ َُو  ٩ِ ص َّ٤ ي ٣ٔ ِبَق َی ا َِل   ٨َِض

دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اسمل، دبعاہلل ) ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع( رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی بش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

م

 

عی
ۃ ےتہک ےھت، امنز  ے افرغ وہ رک امہری رطػ وتمہج فآہل فملس ےن ںیمہ اشعء یک امنز ڑپاھیئ افر ہی فیہ )امنز( ےہ، سج وک ولگ 

وہےئ افر رفامای ہک ںیم ںیہمت اہمتری اس رات یک ربخ دفں، ایلگ دصی ےک آاغز ںیم وج ولگ زنیم رپ )زدنہ( ںیہ، اؿ ںیم  ے وکیئ 

 ابیق ہن رےہ اگ۔

 (ہنعدبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اسمل، دبعاہلل ) ن رمع ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

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

  

 ...اشعء )یک امنز( اک فتق  ب ولگ عمج وہ اجںیئ، وت ڑپانھ ارگ دری ںیم آںیئ وت دری رکےک

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 انھ ارگ دری ںیم آںیئ وت دری رکےک ڑپانھاشعء )یک امنز( اک فتق  ب ولگ عمج وہ اجںیئ، وت ڑپ
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ٟب :  راوی كا بي  ا ٨ًہ ب٩  لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًلي  ش٩ ب٩  ٤ًزو ب٩ ح ٣ح٤س ب٩  ہی٥،  ا ابز ، سٌس ب٩  ہ ، طٌب ہی٥ ابزا ش٥٠ ب٩  ٣ 

٢َ َحسَّ  ا َٗ اصٔی٥َ  َِز ا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔب ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٓٔيٕ  ل ًَ َحَش٩ٔ ب٩ِٔ  ِٟ ا اب٩ُِ  َُو  زٕو ص ٤ِ ًَ ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ اصٔی٥َ  َِز ٔس ب٩ِٔ إٔب ٌِ َس  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ُط ا  ٨ََ ث

ضِ  و  يي اٟ َاَ٪ ُيَؼل ٢َ ک ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٔ َػًَلة  ٩ِ ًَ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ابَٔز ب٩َِ  ٨َا َج ِٟ َ ٔ َسأ َزة أج َض ِٟ ٔا ْة  َز ب ٤ُِص َحیَّ اٟظَّ َِّصَ َو ٌَ ِٟ ا َو

٠َٕص  َِ ٔ َح ب ِب اٟؼ  َ َو
ا أَْخَّ و  ٠ َٗ ا  ١َ َوإَٔذ حَّ ًَ اُض  ا٨َّٟ ثَُر  َٛ َٔذا  َئ إ ا َظ ٌٔ ِٟ ا ِت َو َب ا َوَج زَٔب إَٔذ ِِ ٤َ ِٟ ا  َو

ےت ںیہ ہک مہ ےن ملسم  ن اربامیہ، ہبعش، دعس  ن اربامیہ، دمحم  ن رمعف  ن ب ن  ن  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن ایب اطبل رفاتی رک

 اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز یک تیفیک وپیھچ، اوہنں ےن اہک ہک رہظ یک امنز آپ دفرہپ

ںیم ڑپےتھ ےھت افر رصع یک اےسی فتق ہک آاتفب اصػ وہات افر رغمب یک )امنز اس فتق ڑپےتھ(  ب وسرج رغفب وہاجات افر 

یک امنز )امنز اس فتق ڑپےتھ(  ب آدیم تہب وہ اجےت، دلج ڑپھ ےتیل افر  ب مک وہےت، وت دری ںیم ڑپےتھ افر حبص یک امنز  اشعء

 ادنریھ  ںیم ڑپےتھ۔

 ملسم  ن اربامیہ، ہبعش، دعس  ن اربامیہ، دمحم  ن رمعف  ن ب ن  ن  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن ایب اطبل :  رافی

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

  

 اک ایبؿ

 

لی ب

 

ض
ف
 ...امنز اشعء یک 

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ

 

ی ب
ل

 

ض
ف
 امنز اشعء یک 
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ر، ً٘ی١، اب٩ طہاب، :  راوی ٨ًہا یحٌی ب٩ بٜی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا ، حرضت   رعوہ

 َ َة أ ائَٔظ ًَ َوَة أَ٪َّ  ٩ِ رُعِ ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب یَِح ا  ٨ََ ث و٢ُ َحسَّ َرُس َت٥َ  ًِ َ ِت أ َٟ ا َٗ ُط  بََرِت ِخ



 

 

 ِٟ ٔا ِی٠َّة ب َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل َشاُئ اهَّللٔ  ِّ٨ اٟ ٧َا٦َ   ُ ز ا٢َ ٤ًَُ َٗ َّی  ً ِد َح یَِْخُ  ٥ِ٠َ َٓ ًَل٦ُ  ِْلِٔس ُظَو ا ِٔ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ َذَٟٔک  ٔئ َو َظا ٌٔ

 ٥ِ ُٛ یَِر َُ ِْلَِرٔق  ا أََحْس ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا زَُص ٔو َت ی٨َِ ا  ٤َِشحٔسٔ ٣َ ِٟ ا ْٔلَص١ِٔ   ٢َ ا َ٘ َٓ َد  َْخَ َٓ اُ٪  بَِی اٟؼِّ  َو

اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک اکی بش اشعء یک امنز ںیم روسؽ اہلل ییحی  ن ریکب، لیقع، ا ن اہشب، رعفہ، رضحت 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اتریخ رکدی، ہی فاہعق االسؾ ےک ےنلیھپ  ے ےلہپ اک ےہ،انچہچن آپ اس فتق ےلکن، سج فتق رضحت رمع 

، آپ ابرہ رشتفی الےئ افر رفامای ہک زنیم فاولں ںیم وسا ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن آپ  ے آرک اہک ہک وعرںیت افر ےچب وس ےکچ

 اہمتر  وکیئ اس امنز اک رظتنم ںیہن ےہ۔

 ییحی  ن ریکب، لیقع، ا ن اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ

 

ی ب
ل

 

ض
ف
 امنز اشعء یک 
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ہ :  راوی لٰي ٨ً تٌا اهَّلل  رضی  سی  ٣و ابو ، حرضت  زہ ابوبز  ، ، بزیس ہ ٣ ابواسا  ، ء ًًل   ٣ح٤س ب٩ 

َا بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ ٔئ  ًَل ٌَ ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ی٩َ  َحسَّ ٔذ َّٟ ا بٔي  ا َِػَح ٧ََا َوأ ُت أ ٨ِ ُٛ  ٢َ ا َٗ وَسی  ٔي ٣ُ ٩ِ أَب ًَ َِزَة  ٔي بُز ٩ِ أَب ًَ یِٕس  َُز ٩ِ ب ًَ َة  ا٣َ أَبُو أَُس

ٔة  ٨َ ی ٤َٔس ِٟ ٔا ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ اَ٪ َو ُِلَح ٍٔ ب ٘ٔی ٔي َب ٧ُزُوِّل ف ٔة  ٨َ ي ٔٔ اٟشَّ ٔي  ٔي ف ا ٣َع و ٔس٣ُ اَوُب َٗ ٨ََ یَت َاَ٪  ک اهَّللُ َٓ َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ

ٔ َو  ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ا  ٨َ ِ٘ َٓ ا َو َٓ َنََفْ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ِی٠َٕة  َٟ ک١َُّ  أئ  َظ ٌٔ ِٟ ا  ٔ ًَلة َػ ٨َِٔس  ً ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ُف ًَ ٌِ ُط َب َٟ ٔي َو اب َِػَح ٧ََا َوأ ٥َ أ َس٠َّ

 ِ اب َّی  ً ٔ َح ًَلة ٔاٟؼَّ َت٥َ ب ًِ َ أ َٓ  ٔ زٔظ ٔف أ٣َِ ٌِ ٔي َب ١ٔ ف ِِ َضی اٟظ  َٗ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ٔض٥ِٔ  َّي ب َؼل َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َد  ِی١ُ ث٥َُّ َْخَ ا٠َّٟ رَّ  ا َض

َص أََحْس ٩ِ٣ٔ  ِی َٟ َّطُ  ٧َ ٥ُِٜ أ ٠َِی ًَ  ٔ اهَّلل ٔة  ٤َ ٌِ ٔ ن ا إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ  و رِٔشُ ٥ُِٜٔ أَب رِٔس٠ َي  ل ًَ ُظ  رَضَ ٩ِ٤َٔ َح ا٢َ ٟ َٗ ُط  ًَلَت ٔ  َػ ظ يي صَٔذ أض ُيَؼل َة  ا٨َّٟ ًَ ا اٟشَّ

وَس  ُو ٣ُ ٢َ أَب ا َٗ  ٢َ ا َٗ یِٔن  ٤ََٔت ک٠َ ِٟ ا َیَّ  ٔی أ یَِسر ٥ِ َِل  ُٛ ُ یِر َُ َة أََحْس  ًَ ا اٟشَّ  ٔ َّي صَٔذظ َػل ا  ٢َ ٣َ ا َٗ ٥ِ أَِو  ُٛ ُ یِر ٨َا َُ ٌِ ٔ ٤ ا َس ٤َٔ ا ب ٨َ ِح ََفٔ َٓ ا  ٨َ ٌِ َج ََفَ ی 



 

 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َر  ٩ِ٣ٔ 

ہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم افر ےری  فہ اسیھت وج  یتش ںیم دمحم  ن الع ء، اوبااس

ےری  رمہاہ آےئ ےھت، عیقب احطبؿ ںیم میقم ےھت افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ںیم ےھت، وت اؿ ںیم  ے اکی اکی آدیم ونتب 

فملس ےک اپس آات اجات اھت، اکی دؿ مہ بس ینعی ںیم افر ےری  اسیھت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ونبتب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

اپس ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اےنپ )یسک( اکؾ ںیم )ایسی( رصمفتیف یھت ہک )اشعء( یک امنز ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

یھ وہ یئگ، اس ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ رشتفی الےئ افر ولوگں وک امنز فملس ےن اتریخ رک دی، اہیں کت ہک رات آد

ڑپاھیئ،  ب آپ امنز متخ رک ےکچ، وت وج ولگ فتاں وموجد ےھت، اؿ  ے رفامای ہک رہھٹف، وخش وہاجؤ، ویکہکن مت رپ اہلل اک ااسحؿ ےہ ہک 

 رفامای ہک اس فتق اہمتر  وسا یسک ےن امنز ںیہن ڑپیھ، ولعمؾ ںیہن آپ ےن اہمتر  وسا وکیئ آدیم اس فتق امنز ںیہن ڑپاتھ، ای ہی

اؿ دف ولمجں ںیم  ے ایک رفامای، اوبومیس ےتہک ںیہ ہک مہ اس ابت  ے وج ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے مہ ےن ینس، وخش 

 وہ رک ولےٹ۔

 اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم  ن الع ء، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت :  رافی

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

  

 ...(اشعء )یک امنز(  ے ےلہپ وسان )رکمفہ ےہ

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 (اشعء )یک امنز(  ے ےلہپ وسان )رکمفہ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      539    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ابوبززہ   ، ٨٤ٟہا٢ ا ابو ء،  ا ٟس حذ ، خا ہاب ث٘في ٟو ا ًبس  ،  ٣ح٤س ب٩ سًل٦

 ٩ِ ًَ اُئ  َحذَّ ِٟ ا أْٟس  ٨ََا َخ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ فٔي   َ٘ اٟثَّ أب  َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ ًَل٦ ُس ب٩ُِ َس َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث َبٔي  َحسَّ َزَِزَة أَ٪َّ أ َبٔي ب ٩ِ أ ًَ َضا٢ٔ  ٨ِٔ٤ ِٟ ا



 

 

َسصَا ٌِ یَث َب َحٔس ِٟ ا أئ َو َظ ٌٔ ِٟ ِب١َ ا َٗ ِو٦َ  َّ٨ اٟ ُظ  ََِکَ َاَ٪ ی ٥َ ک َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو  َر

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم  ن السؾ، دبعاولتاب یفقث، اخدل ذحاء، اوبااہنملؽ، اوبربزہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روس

 فملس اشعء  ے ےلہپ وسےن وک افر اس ےک دعب ابت رکےن وک رکمفہ ایخؽ رکےت ےھت۔

 دمحم  ن السؾ، دبعاولتاب یفقث، اخدل ذحاء، اوبااہنملؽ، اوبربزہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...سج صخش رپ دنین اک ہبلغ وہ اس ےک ےئل اس ےک ےئل اشعء  ے ےلہپ وسےن اک ایبؿ

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 سج صخش رپ دنین اک ہبلغ وہ اس ےک ےئل اس ےک ےئل اشعء  ے ےلہپ وسےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      540    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا ، حرضت  ، رعوہ اب٩ طہاب  ، ٛیشا٪ ح ب٩  ٟ ، ػا ، س٠امی٪ ابوبَک  ،  ایوب ب٩ س٠امی٪

 ٔ اٟ َػ ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ  ٕ ُو بََِک َىٔی أَب ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اب٩ُِ بًَٔل٢ٕ  َُو  َ٪ ص ُس٠َامِیَ وُب ب٩ُِ  ٨ََا أَی  ث َ َحسَّ ب اَ٪ أَِخ ِیَش َٛ اب٩ُِ ُح ب٩ُِ  نٔي  َر

َّی  ً ٔئ َح َظا ٌٔ ِٟ ٔا ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس َت٥َ  ًِ َ ِت أ َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ َوَة أَ٪َّ  ٩ِ رُعِ ًَ إب  َض ٧َا٦َ ٔط ًَلَة  اٟؼَّ  ُ ز ُظ ٤ًَُ َزا ٧َا

 َ اِْل زَُصا أََحْس ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  ٔو ٨ََِت ا ی ٢َ ٣َ ا َ٘ َٓ َد  َْخَ َٓ اُ٪  بَِی اٟؼِّ ُئ َو َشا ِّ٨ ُوا اٟ کَا٧ ٔة َو ٨َ ٤َسٔی ِٟ ٔا ئٕٔذ إِٔلَّ ب َِو٣َ َّي ی ا٢َ َوَِل ُيَؼل َٗ  ٥ِ ُٛ ُ َیِر ِرٔق ُ

 ٔ٢ ِْلَوَّ ِی١ٔ ا ا٠َّٟ ُٔث  َي ث٠ُ ٔل ُٙ إ َٔ َب اٟظَّ َیَِن أَِ٪ َئِی وَ٪ ٓامَٔی ب  ُيَؼ٠ 

رفاتی رکیت ںیہ ہک اکی  اویب  ن امیلسؿ، اوبرکب، امیلسؿ، اصحل  ن شیکؿ، ا ن اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشعء یک امنز ںیم اتریخ رک دی، اہیں کت ہک رمع ےن آپ وک آفاز دی ہک امنز ایتر ےہ، 

 ہک اس فتق وعرںیت افر ےچب وس ےئگ، بت آپ ابرہ رشتفی الےئ افر رفامای ہک اس امنز اک اہمتر  وسا وکیئ ااظتنر ںیہن رکات، ےتہک ںیہ

کت دمہنی ےک وسا افر ںیہک امنز ہن ڑپیھ اجیت یھت، فہ ےتہک ںیہ ہک احصہب )اشعء یک امنز( قفش ےک اغبئ وہاجےن ےک دعب رات یک یلہپ 



 

 

 اہتیئ کت ڑپھ ےتیل ےھت۔

 اویب  ن امیلسؿ، اوبرکب، امیلسؿ، اصحل  ن شیکؿ، ا ن اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 سج صخش رپ دنین اک ہبلغ وہ اس ےک ےئل اس ےک ےئل اشعء  ے ےلہپ وسےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      541    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ٍ خ، ٧آ اب٩ جزی  ، اٚ ٟزز ًبسا  ، ز  ٣ح٤و

٢َ َحسَّ  ا َٗ  ٍْ ٔ َآ نٔي ٧ بََر ا٢َ أَِخ َٗ یِٕخ  َز اب٩ُِ ُج ٧ا  بََر ا٢َ أَِخ َٗ  ٔٚ ا زَّزَّ اٟ ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ٤ُو ا ٣َِح ٨ََ ث و٢َ َحسَّ َرُس َز أَ٪َّ  ٔ ب٩ُِ ٤ًَُ اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث

ِو٨َ اهَّللٔ َ٘ ِستَِی ٤َِشحٔٔس ث٥َُّ ا ِٟ ا َا فٔي  ِس٧ َٗ َر َّی  ً صَا َح َ
أَْخَّ َٓ ِی٠َّة  َٟ َضا  ٨ِ ًَ ُط١َِٔ   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ِو٨َا ث٥َُّ   َ٘ ِستَِی ٧َا ث٥َُّ ا ِس َٗ َر ا ث٥َُّ 

ِیَص أَحَ  َٟ ا٢َ  َٗ ٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٨َا  ٠َِي ًَ َد  ٔي َْخَ ال َُب َز َِل ی اب٩ُِ ٤ًَُ َاَ٪  ک ٥ِ َو ُٛ ُ َیِر ًَلَة ُ اٟؼَّ  ُ َتٔوز ٨َِ َِرٔق ی ِْل ْس ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا

ا٢َ  َٗ َضا  ِب٠َ َٗ ُس  ُٗ َزِ َاَ٪ ی ا َوک تَٔض ِٗ ٩ِ َو ًَ ِو٦ُ  َّ٨ اٟ َٔبطُ  ٠ ِِ َشی أَِ٪ َي َیِد َاَ٪ َِل  َٔذا ک َصا إ َ
ا أ٦َِ أَْخَّ َض ٣َ سَّ َٗ َ اأ َٗ ٕئ َو َلا ٌَ ٔ ٠ُِت ٟ ُٗ یِٕخ  َز اب٩ُِ ُج   ٢َ

َس  َٗ َر َّی  ً أئ َح َظ ٌٔ ِٟ ٔا ِی٠َّة ب َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َت٥َ َر ًِ َ ٢ُ أ و ُ٘ إض َي بَّ ًَ اب٩َِ  ُت  ٌِ ٔ ٤ ا َس ُسو َٗ َر وا َو ُو َ٘ ِستَِی ا اُض َو َّ٨ اٟ  

 ِ اب  ٢َ ا َٗ اْئ  َل ًَ ا٢َ  َٗ ًَلَة  اٟؼَّ ا٢َ  َ٘ َٓ أب  لَّ َد ِٟ ا ُ ب٩ُِ  ز ا٦َ ٤ًَُ َ٘ َٓ وا  ُو َ٘ ِستَِی ا يي َو َن أ َٛ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل َٔيی   ٧ َد  َْخَ َٓ ٕض  ا بَّ ًَ  ٩ُ

 َ َْل ًٔی  َي أ٣َُّ ل ًَ  َّٙ َُط ِوَِل أَِ٪ أ َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ط ِٔس َرأ َي  ل ًَ ُظ  یََس ا  ٌّ ٔؿ ّئ َوا ا َرأُِسطُ ٣َ ُْطُ  ِ٘ اِْلَ٪ َي  ٔ ط ِی َٟ ٔ ُ إ ز ُِو ٧َ ا أ َذ َٜ ا َص وَص ُُض٥ِ أَِ٪ ُيَؼ٠  زِت ٣َ

َبت   َتِث ِس ا بَ  َٓ َٓ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ُِ  َُظ  َِبأ ٧َ ٤َا أ َٛ ُظ  یََس  ٔ ِٔسط َرأ َي  ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٍَ َؿ َٕ َو ِی َٛ ّئ  َلا َیَِن ًَ اْئ ب َل ًَ لٔي  َز  سَّ

َؿ٤َّ  ِٔض ث٥َُّ  زَّأ اٟ  ٪ٔ َْقِ َي  ل ًَ  ٔ ط ٌٔ ٔ اب َٖ أََػ ا ٍَ أََِطَ َؿ یٕس ث٥َُّ َو ِبٔس ا ٩ِ٣ٔ َت َطِیّئ  ٔ ط ٌٔ ٔ اب ََػ ِت أ َّی ٣َشَّ ِٔض َحً زَّأ اٟ لَي  ًَ َٔک  َذٟ َٛ َصا  ٔز  ٤ُ َضا ی

ُع إِٔلَّ  َِبُل ُ َوَِل ی َّصِّ َ٘ ِحَیةٔ َِل يُ ا٠ِّٟ ٔة  َاحَٔی ٧ ْٔ َو ِس اٟؼ  َي  ل ًَ َوِجَط  ِٟ ا ٔي  ا یَل ُذُٔ٪ ٤٣َّٔ ِْل َٖ ا ََطَ ُط  ا٣ُ َِض َي إٔب ل ًَ  َّٙ َُط ِوَِل أَِ٪ أ َٟ ا٢َ  َٗ َذَٟٔک َو َٛ  

ُُض٥ِ أَِ٪  زِت َْل٣ََ ًٔی  َذا أ٣َُّ َٜ ا َص و  ُيَؼ٠ 



 

 

ومحمد، دبعارلزاؼ، ا ن رججی، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک رات روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک 

 اشعء ےک فتق وکیئ رضفرت ک ش آیئگ، اس فہج  ے آپ وک )اشعء( یک امنز ںیم رشتفی الےن ںیم اتریخ وہ یئگ، اہیں کت ہک مہ دجسم

ںیم وس ےئگ، رھپ اجےگ، رھپ وس ےئگ، اس ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر رفامای ہک اس فتق زنیم فاولں ںیم 

 اہمتر  وسا وکیئ )اس( امنز اک ااظتنر ںیہن رک رتا ےہ )افر ا ن رمع ھچک رپفاہ ہن رکےت ےھت( ہک اشعء یک امنز دلجی ڑپھ ںیل، ای دری ںیم

رشبہکیط امنز ےک وفت وہ اجےن اک رطخہ ہن وہات افر یھبک فہ اشعء  ے ےلہپ وس اجےت ےھت، ا ن رجحی ےتہک ںیہ، ںیم ےن اطعء  ے ڑپںیھ، 

اس دحثی وک ایبؿ ایک وت اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن ا ن سابس  ے انس، فہ ےتہک ےھت ہک اکی بش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

س دح کت اتریخ رک دی ہک ولگ وس ےئگ، افر رھپ اجےگ افر رھپ وس ےئگ افر رھپ اجےگ، وت رمع  ن اطخب ڑھک  وہ ےئگ اشعء یک امنز ںیم ا

 افر اوہنں ےن )اج رک آپ  ے( اہک ہک امنز )ایتر ےہ( ، اطعء ےتہک ںیہ ہک ا ن سابس ےن اہک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ

پ یک رطػ اس فتق دھکی رتاوہں ہک آپ اانپ تا ھ ےر رپ رےھک وہےئ ںیہ، آپ ےن رفامای ہک ارگ اتم رشتفی الےئ، وگای ہک ںیم آ

 رپ رگاں ہن اتھجمس، وت انیقی اںیہن مکح د  داتی ہک اشعء یک امنز ایس رطح ایس فتق ڑپاھ رکںی، ا ن رجحی ےتہک ںیہ رھپ ںیم ےن اطعء  ے

فآہل فملس ےن اانپ تا ھ اےنپ ےر رپ راھک اھت،  اسی ہک ا ن سابس ےن اؿ وک ربخ دی، وت اطعء ےن وطبر قیقحت ےک وپاھچ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

ےری  )داھکےن ےک( ےیل اینپ اویلگنں ےک درایمؿ ںیم ھچک رفتقی رک دی، اس ےک دعب اینپ اویلگنں ےک ےر  ےر ےک اکی اجبن 

، رھپ اؿ وک الم رک اس رطح چنیھک الےئ، اہیں کت 

ئ

ہک اؿ اک اوگناھٹ اؿ ےک اکؿ یک ول  ے وج رہچ  ےک آربی ےہ، داڑیھ رپ رھک دی 

ےک انکرہ  ے  ل ایگ، آپ  ب اپین ابولں  ے وچنڑےت، افر دلجی رکان اچےتہ، وت ایس رطح رفامای رکےت، آپ ےن رفامای ہک ارگ ںیم 

 ایس رطح)ایس فتق( ڑپاھ رکںی۔اینپ اتم رپ رگاں ہن اتھجمس، وت ےب کش اںیہن مکح د  داتی، ہک فہ )اشعء یک امنز( 

 ومحمد، دبعارلزاؼ، ا ن رججی، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اہلل ہیلع فآہل فلاشعء اک فتق آدیھ رات کت ےہ افر اوب ربزہ اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص 

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اشعء اک فتق آدیھ رات کت ےہ افر اوب ربزہ اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس یک اتریخ وک رتہب ےتھجمس ےھت
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اٟزحی٥، ٣حاربي، زا :  راوی ٨ًہًبس لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧  ، كوی١ ، ح٤یس،   ئسہ

اٟ  َ
ا٢َ أَْخَّ َٗ َٕص  ٩ِ أ٧َ ًَ ٔی١ٔ  و لَّ اٟ ٤َُِیٕس  ٩ِ ح ًَ  ُ ائَٔسة ا َز ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ بٔي   رٔ ٤َُحا ِٟ ا اٟزَّحٔی٥ٔ  ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨

ِی١ٔ ث٥َُّ  ا٠َّٟ  ٕٔ نِٔؼ َي  ٔل أئ إ َظ ٌٔ ِٟ ا ًَلَة  َبٔي  َػ اب٩ُِ أ َز  ٤ُُوَصا َوَزا زِت َِتَو ٧ ٕ ٣َا ا ًَلة َػ ٔي  ٥ُِ ف َّٜ وا أ٣ََا إ٧ٔ َا٣ُ اُض َو٧ ا٨َّٟ َّي  ِس َػل َٗ ا٢َ  َٗ َّي ث٥َُّ  َػل

ٔلَي َوبٔی ُ إ ُِوز ٧َ يي أ َن أ َٛ ا٢َ  َٗ ٕٔک  اٟ ََص ب٩َِ ٣َ ٍَ أ٧َ ٔ ٤ َس ٤َِیْس  َىٔی حُ ث وَب َحسَّ َی  ٌَی ب٩ُِ أ َیِح َا  بََر٧ َی٥َ أَِخ زِ ٣َ ٔ ٤ اَت ئٔذٕ ٔؽ َخ َت ِی٠َ َٟ  ٔ  ط

 دبعارلمیح، احمریب، زادئہ، دیمح، وطلی، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشعء یک امنز ںیم

کت اکی رمہبت فصن بش کت اتریخ رفامیئ اس ےک دعب امنز ڑپیھ افر رفامای ہک ولگ ڑپھ ڑپھ رک وس رےہ افر مت امنز ںیم رےہ  ب 

  ے ہک مت اس اک ااظتنر ایک افر ا ن ایب رمص  ےن اینت ابت زایدہ رفاتی یک ےہ فہ ےتہک ںیہ ہک مہ  ے ییحی  ن اویب ےن اہک فہ ےتہک ںیہ ھجم

 دیمح ےن ایبؿ یک اوہنں ےن اسن  ے انس ہک وگای ںیم اس بش ںیم آپ یک اوگنیھٹ یک کمچ وک دھکی رتا وہں۔

 زادئہ، دیمح، وطلی، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبعارلمیح، احمریب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ

 

ی ب
ل

 

ض
ف
 امنز رجف یک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      543    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًبساهَّلل  ، جزیز ب٩  ٗیص  ، اس٤ٌی١  ، ، یحٌی ز شس ٣ 

 َّ٨ ُٛ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ُ ب٩ُِ  ز ٔی ز ٔي َج ل  ٢َ ا َٗ ْص  ِی َٗ ا  ث٨ََ أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ ٩ِ إ ًَ ٌَی  َیِح ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٠َ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٨َِٔس  ِیطٔ ا ً

َزِوَ٪ َصَذا َِل  ٤َا َت َٛ  ٥ُِ َّٜ َرب َََرِوَ٪  ٥ُِ َس َّٜ ٧ٔ ا إ ا٢َ أ٣ََ َ٘ َٓ رٔ  َبِس ِٟ ِی٠ََة ا َٟ  ٔ ز ٤َ َ٘ ِٟ ا َي  ٔل َز إ ٧ََو  ِ ٥َ إٔذ َس٠َّ إِٔ٪ َو َٓ  ٔ تٔط َی ِؤ ُوَ٪ فٔي ُر اص ـَ ُت وَ٪ أَِو َِل  ا٣  ـَ  ُت



 

 

 ِ٤ اٟظَّ  َٔ ُو ِب١َ ك٠ُ َٗ  ٕ ًَلة َي َػ ل ًَ ا  ُو ٠َب ِِ ُت ُت٥ِ أَِ٪ َِل  ٌِ َل ِسَت َٔ ا ِب١َ ك٠ُُو َٗ َربَِّک  ٤ِٔس  ِح بَٔح بِّ َش َٓ ا٢َ  َٗ ُوا ث٥َُّ  ٠ ٌَ ِٓ ا َٓ ا  وبَٔض ِب١َ ُُغُ َٗ ٔص َو

ا٢َ  َٗ َٔضا  وب ِب١َ ُُغُ َٗ ٤ِٔص َو طٔ  اٟظَّ ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل ا٨َّٟ  ٢َ ا َٗ  ٕ ِز زٔب ٩ِ َج ًَ ٕص  ِی َٗ  ٩ِ ًَ ِی١َ  ٌٔ ِٔس٤َ ٩ِ ا ًَ إب  ٔطَض اب٩ُِ  اَز  ٔ َز اهَّلل ِبٔس  ًَ ُِو أَب

َس٠َّ  ا٧اّ َو َب ًَ  ٥ُِ َّٜ َرب َََرِوَ٪   ٥َ َس

دسمد، ییحی، اامسلیع، سیق، رجری  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ اکی رمہبت بش دبر ںیم یبن یلص اہلل ہیلع 

کش ہبش ایس رطح  فآہل فملس ےک اپس ےھت ہک آپ ےن اچدن یک رطػ رظن رفامیئ افر رفامای ونس رقنعبی مت ولگ اےنپ رپفرداگر وک ےب

دوت و ےگ سج رطح اس فتق اس وچدوہںی رات ےک اچدن وک دوت و ےگ سج رطح اس فتق اس وچدوہںی رات ےک اچدن وک دھکی 
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مْدذِ رےہ وہ ذٰہلاٰ ارگ مت ہی رک وکس ہک ولطع آاتفب  ے لبق یک امنز رپ )اطیشؿ  ے( ولغمب ہن وہ وت رکف رھپ آپ ےن رفامای ﴿ 
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َ
ِ
ّ
ب 
َ
  ﴾ اامؾ اخبری ےتہک ںیہ ہک ا ن اہشب ےن اامسلیع  ے اوہنں ےن سیق  ے اوہنں ےن رجری  ے ر
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 ق

 اےنت اافلظ زایدہ رفاتی ےیک ںیہ ہک رقنعبی مت اےنپ رپفرداگر وک العہین دوت و ےگ۔

 یض اہلل اعتٰیل ہنعدسمد، ییحی، الیعمس، سیق، رجری  ن دبعاہلل ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ہ ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦، اب :  راوی سی،ہسب ابي ٣و  وج٤زہ، ابوبَک ب٩ 

 ٩ِ ًَ َبٔي ٣ُوَسی  ََِکٔ ب٩ِٔ أ ٔي ب ٩ِ أَب ًَ َزَة  ٤ِ ُو َج َىٔی أَب ث ا٦ْ َحسَّ ا َص٤َّ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ أٟٕس  َُة ب٩ُِ َخ ا صُِسب ٨ََ ث اهَّللُ  َحسَّ َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو َر ٔ أَ٪َّ  أَبٔیط

َزَخ١َ  ی٩ِٔ  َز بَرِ ِٟ ا َّي  َػل ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ِبٔس اهَّللٔ ًَ ًَ ََِکٔ ب٩َِ  َا ب َزَة أَ٪َّ أَب ٤ِ ٔي َج ٩ِ أَب ًَ ا٦ْ  َّ٤ ا َص ث٨ََ إئ َحسَّ َرَج اب٩ُِ   ٢َ ا َٗ َة َو َّ٨ َح ِٟ ا

 َ ٩ِ أ ًَ َزَة  ٤ِ ُو َج ا أَب ث٨ََ ا٦ْ َحسَّ َّ٤ ا َص ٨ََ ث اُ٪ َحسَّ بَّ ا َح ث٨ََ ُٚ َحسَّ ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث َٔضَذا َحسَّ بََرُظ ب ٕص أَِخ ِی َٗ بِ ب٩ِٔ  ًَ ٔي بََِکٔ ب٩ِٔ  ٩ِ ب ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٔ اهَّلل سٔ 



 

 

٥َ ٣ِٔث٠َطُ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨  اٟ

 وج دہہب  ن اخدل، امہؾ، اوبرمجہ، اوبرکب  ن ایب ومیس، اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک

 وہاگ افر ا ن راجء ےن اہک ہک مہ  ے امہؾ ےن وباہطس اوبرمجہ افر اوبرکب  ن دبعاہلل صخش دف ڈنھٹی امنزںی ڑپےھ اگ فہ تنج ںیم دالخ

  ن سیق اس وک ایبؿ ایک۔

 دہہب  ن اخدل، امہؾ، اوبرمجہ، اوبرکب  ن ایب ومیس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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، ًبس اهَّلل :  راوی ہ حبا٪، ہ٤ا٦، ابوج٤زہ، ابوبَک ب٩ ًبساهَّلل   ہ٥ سے اسحاٚ ےن بواسل

َرِوْح  ٧َا  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ اصٔی٥َ  َِز ُٚ ب٩ُِ إٔب ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث ٔيیِّ َحسَّ َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َِزَة  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ  ٕ ز ٔیَا ٔس ب٩ِٔ ز َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ َة  َب ٌِ ُط  ٩ِ ًَ ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج َّ٤ َو٣َُح

َوَصا ٤َّٔة ٧َِح ک٠َ رَٔحَة أَِو  َبا ِٟ ا لَيَّ  ًَ َت  َّ٠ َٔ َت ح٩ِّٔ  ِٟ ا یّتا ٩ِ٣ٔ  ا٢َ إٔ٪َّ ًَِٔفٔ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  اٟؼَّ  َػل لَيَّ  ًَ  ٍَ َل ِ٘ اهَّللُ َٟٔی ىٔی  ٨َ َٜ أ٣َِ َٓ ًَلَة 

 ٥ُِٜ ک٠ُ   ٔ ط ِی َٟ ٔ زُوا إ ُو ا َوَت٨ِ و بُٔح ُتِؼ َّی  ً ٤َِشحٔٔس َح ِٟ ا ی  رٔ َوا َٕة ٩ِ٣ٔ َس رٔی ا َس َي  ٔل ُط إ َِربَٔل ِزُت أَِ٪ أ ََر أ َٓ ُط  ٨ِ ٣ٔ  ٪َ ُس٠َامِیَ ٔي  ِو٢َ أَخ َٗ ُت  َْکِ َذ َٓ

َر   ٢َ ا َٗ ی  سٔ ٌِ ْٔلََحٕس ٩ِ٣ٔ َب ٔي  َبغ ی٨َِ ّا َِل  لٔي ٠ِ٣ُک ٔسّئاَربِّ َصِب  ا ُظ َخ زَّ ََفَ  ِوْح 

مہ  ے ااحسؼ ےن وباہطس ةحؿ، امہؾ، اوبرمجہ، اوبرکب  ن دبعاہلل ، دبعاہلل ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایس یک لثم 

 رفاتی ایک

 مہ  ے ااحسؼ ےن وباہطس ةحؿ، امہؾ، اوبرمجہ، اوبرکب  ن دبعاہلل ، دبع اہلل :  رافی

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



 

 

  

 ...امنز رجف ےک فتق اک ایبؿ

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف ےک فتق اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      546    حس

رضی  :  راوی ٨ًہ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ا٧ص  لٰي  تٌا  اهَّلل 

٧ََٕص  ٩ِ أ ًَ َزَة  ا َت َٗ  ٩ِ ًَ ا٦ْ  َّ٤ ا َص ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔػ٥ٕ  ا ًَ زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث َّي  َحسَّ َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٍَ اٟ ا ٣َ و ُ َتَشرِحَّ َُّض٥ِ  َُط أ٧َ ث َابٕٔت َحسَّ یَِس ب٩َِ ث أَ٪َّ َز

٥ِ بَيِ  َٛ ُت  ٠ِ ُٗ  ٔ ًَلة اٟؼَّ َي  ٔل وا إ ا٣ُ َٗ ٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ یَّة اهَّللُ  آ ىٔی  ٌِ یَن َي تِّ یَن أَِو ٔس ٤ِٔش ُر َخ ِس َٗ  ٢َ ا َٗ ٤َا   ٨َُض

رمعف  ن اعمص، امہؾ، اتقدہ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک زدی  ن اثتب ےن ھجم  ے ایبؿ ایک ہک احصہب ےن یبن یلص اہلل 

ےن وپاھچ ہک اؿ دفونں ںیم انتک لصف اھت؟ زدی ےن  ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ رحسی اھکیئ اس ےک دعب امنز ےک ےئل ڑھک  وہ ےئگ ںیم

 اہک اچپس ای اسھٹ آتی یک التفت ےک ادناز  رپ۔

 رمعف  ن اعمص، امہؾ، اتقدہ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فاقت اک ایبؿامنز ےک ا :   ابب

 امنز رجف ےک فتق اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      547    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٣اٟ ص ب٩  ا٧  ، زہ ٗتا  ، ، سٌیس زہ ًبا روح ب٩   ، ش٩ ب٩ ػبا ح  ح



 

 

 ٌٔ ٨ََا َس ث اَزَة َحسَّ َرِوَح ب٩َِ ًَُب  ٍَ ٔ إح َس٤ َػبَّ ٨ََا َحَش٩ُ ب٩ُِ  ث طٔ َحسَّ ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل َٔيیَّ  ٧ أٟٕک أَ٪َّ  ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ َزَة  ا َت َٗ  ٩ِ ًَ یْس 

ٔ َوَس٠َّ  ط ٠َِی ًَ  ُ َّي اهَّلل َػل ٔيی   ا٨َّٟ ا٦َ  َٗ ٤َٔا  رٔص و َسُح َُا ٩ِ٣ٔ  ََفَ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ا  َ َتَشرِحَّ َابٕٔت  یَِس ب٩َِ ث ٥َ َوَز َس٠َّ َ َو ْٔل ٨َا  ٠ِ ُٗ َّي  َؼل َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔلَي  ٧َٕص ٥َ إ

یَن  ٤ِٔش اٟزَُّج١ُ َخ  ُ أ ا َيِْقَ ِسُر ٣َ َٗ  ٢َ ا َٗ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔي  ٤َٔا ف ؤٟض زُُخ ٤َٔا َو رٔص و ٤َٔا ٩ِ٣ٔ َسُح أُض َیَِن ََفَ َاَ٪ ب ک  ٥ِ یَّة َٛ  آ

فر زدی ب ن  ن ابصح، رفح  ن سابدہ، دیعس، اتقدہ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ا

 ن اثتب دفونں ےن رحسی اھکیئ  ب اینپ رحسی  ے افرغ وہ ےئگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےک ےئل ڑھک  وہ ےئگ افر امنز 

ڑپیھ مہ ولوگں ےن اؿ  ے وپاھچ ہک اؿ دفونں ےک رحسی  ے رفاتغ رکےن افر امنز ےک درایمؿ ںیم سک دقر لصف اھت اسن ےن اہک 

 س آںیتی ڑپھ ےل۔اس دقر ہک آدیم اچپ

 ب ن  ن ابص ح، رفح  ن سابدہ، دیعس، اتقدہ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف ےک فتق اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      548    حس

اٟح٤یس ب٩ ابي اویص س٠امی٪ ابوحاز٦ سہ١ ب٩ سٌس :  راوی ص ًبس ابي اوی  اس٤ٌی١ ب٩ 

سٕ  ٌِ َس َسِض١َ ب٩َِ   ٍَ ٔ ٤ َّطُ َس ٧َ ٕ أ از٦ٔ َبٔي َح ٩ِ أ ًَ  ٪َ ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَخٔی ًَ ِٕص  ی ٔي أَُو أًی١ُ ب٩ُِ أَب ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث و٢ُ َحسَّ ُ٘ ُ فٔي   َي ََتَشرِحَّ ُت أ ٨ِ ُٛ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  ُسو ٍَ َر ٣َ ٔ ز ِح َٔ ِٟ ا ًَلَة  ََ َػ رٔ ُِز ٔي أَِ٪ أ ْة ب ًَ ِ َُ ُوُ٪  یَٜ  أَصِلٔي ث٥َُّ 

ھٹیب رک  الیعمس  ن ایب افسی دبعادیمحل  ن ایب افسی امیلسؿ اوباحزؾ لہس  ن دعس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم اےنپ رھگ ےک ولوگں ںیم

 رحسی اھکای رکات اھت رھپ ےھجم اس ابت یک دلجی ڑپ اجیت یھت ہک یسک رطح ںیم رجف یک امنز روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ

 ڑپھ ولں۔



 

 

 الیعمس  ن ایب افسی دبعادیمحل  ن ایب افسی امیلسؿ اوباحزؾ لہس  ن دعس :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف ےک فتق اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      549    حس

ر، حرضت ًائظہ :  راوی ، رعوہ ب٩ زبی اور اب٩ طہاب ، ً٘ی١  ٟیث ر،   یحٌی ب٩ بٜی

 َ َیِحٌ ا  ٨ََ ث ٔ أَ٪َّ َحسَّ َیِر ز ب اٟ َوةُ ب٩ُِ  بََرنٔي رُعِ ٢َ أَِخ ا َٗ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ یِر َٜ ُ ُط  ی ب٩ُِ ب بََرِت َة أَِخ ائَٔظ ًَ

ًَل  َػ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  و٢ٔ اهَّللٔ َػل َرُس  ٍَ َضِسَ٪ ٣َ ٤ُِؤ٨َ٣ٔأت َيِظ ِٟ ا اُئ  نَٔش  َّ٩ ُٛ ِت  َٟ ا ض٩َّٔ ث٥َُّ َٗ زُوكٔ إت ب٤ُٔ ٌَ ِّٔ َت٠َ ٣ُ ٔ ز ِح َٔ ِٟ ا َة 

٠َٔص  َِ ِٟ ا ُض٩َّ أََحْس ٩ِ٣ٔ  ُٓ ٔ ز ٌِ ًَلَة َِل َي اٟؼَّ یَن  ـٔ ِ٘ ٔیَن َي ٔض٩َّٔ ح وت ٔلَي بُُی ٔبَِن إ ٠ َ٘ ٨ِ  َی

یلص اہلل ہیلع ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع افر ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب، رضحت اعہشئ رفاتی رکیت ںیہ ہک مہ املسمؿ وعرںیت روسؽ ادا 

  افر اےنپ اےنپ رھگفں یک رطػ 
 
ی

 

کی
چ 

فآہل فملس ےک رمہاہ رجف یک امنز ںیم اینپ اچدرفں ںیم  ٹپ رک احرض وہیت ںیھت  ب امنز متخ رک 

 ولٹ رک اجںیت وت وکیئ صخش ادنریھ  یک فہج  ے اؿ اچہپؿ ہن اتکس اھت

 ، رضحت اعہشئییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع افر ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب :  رافی

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

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج رجف یک اکی رتعک اپےئ

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج رجف یک اکی رتعک اپےئ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      550    حس

، بْس ب٩ سٌیس، ارعد، ابوہزیزہ :  راوی ء ب٩ يشار ک زیس ب٩ اس٥٠، ًلا ٣ش٤٠ہ، ٣اٟ  ًبس اهَّلل ب٩ 

٩ِ بُِْسٔ ب٩ِٔ  ًَ إر َو أئ ب٩ِٔ َيَش َل ًَ  ٩ِ ًَ َِس٥َ٠َ  یِسٔ ب٩ِٔ أ ٩ِ َز ًَ أٟٕک  ٩ِ ٣َ ًَ َة  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ٨ََا  ث ِْلرَِعَ  َحسَّ ٩ِ ا ًَ یٕس َو ٌٔ ٔد َس

بِ  اٟؼ   ٩ِ٣ٔ ََ َِزَر ا٢َ ٩ِ٣َ أ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو َر یَِزَة أَ٪َّ  َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ َُط  ٧ ُو ث ُص یَُحسِّ ٤ِ اٟظَّ  ٍَ ُ ِل٠ ِب١َ أَِ٪ َت َٗ ّة  ٌَ ِٛ َر ٔح 

 ُ ز ِِ َت ِب١َ أَِ٪  َٗ َِّصٔ  ٌَ ِٟ ا ّة ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِٛ َر  ََ َر ِبَح َو٩ِ٣َ أَِز اٟؼ   ََ َِزَر ِس أ َ٘ َِّصَ َٓ ٌَ ِٟ ا  ََ َر ِس أَِز َ٘ َٓ ُص  ٤ِ اٟظَّ  َب 

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل زدی  ن املس، اطعء  ن اسیر، رسب  ن دیعس، ارعج، اوبرہریہ رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

افر وج وکیئ آاتفب ےک رغفب  فملس ےن رفامای وج صخش آاتفب ےک ےنلکن  ے ےلہپ حبص یک اکی رتعک اپےل وت اس ےن حبص یک امنز اپیل

 وہےئ  ے ےلہپ رصع یک اکی رتعک اپےل وت ےب کش اس ےن رصع یک امنز اپیل۔

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل زدی  ن املس، اطعء  ن اسیر، رسب  ن دیعس، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن امنز یک اکی رتعک اپیل

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن امنز یک اکی رتعک اپیل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      551    حس

ٟزح٤ :  راوی ک، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبسا ٣اٟ  ،ٕ  ٩، حرضت ابوہزیزہًبس اهَّلل ب٩ یوس

 َ٤ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ ٤ََة ب٩ِٔ  َس٠َ َبٔي  ٩ِ أ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ُسو٢َ َحسَّ َر یَِزَة أَ٪َّ  َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ  ٩ٔ

ّة ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِٛ َر  ََ َر ٢َ ٩ِ٣َ أَِز ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ًَلةَ  اهَّللٔ  اٟؼَّ  ََ َر ِس أَِز َ٘ َٓ  ٔ ًَلة  اٟؼَّ



 

 

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، اوبہملس  ن دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن رفامای ہک وج صخش امنز یک اکی رتعک اپےل وت اس ےن وپری امنز اپیل۔

 ، ا ن اہشب، اوبہملس  ن دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہدبع اہلل  ن ویفس، امکل :  رافی

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

  

 ...رجف ےک دعب آاتفب دنلب وہےن کت امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 ےنھ اک ایبؿرجف ےک دعب آاتفب دنلب وہےن کت امنز ڑپ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      552    حس

ض :  راوی ٟیہ، اب٩ ًبا اٌٟا  حٔؽ ب٩ ٤ًزو، ہظا٦، ٗتازہ، ابو

ضَٔس  َط  ٢َ ا َٗ إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ أَٟیةٔ  ٌَ ِٟ ا ٩ِ أَبٔي  ًَ َزَة  َتا َٗ  ٩ِ ًَ ا٦ْ  ٨ََا صَٔظ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ََُز  ُؽ ب٩ُِ ً ِٔ ٨ََا َح ث وَ٪  َحسَّ ِٔؿی  ٢ْ ٣َز رَٔجا ٨ِٔٔسی  ً

َّی ً ٔح َح ِب اٟؼ  َس  ٌِ ٔ َب ًَلة اٟؼَّ  ٩ِ ًَ ي  ََ َ ٥َ ٧ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُ أَ٪َّ  ٤َز ٨ِٔٔسی ًُ اص٥ُِ ً َؿ َِر َِّصٔ  َوأ ٌَ ِٟ ا َس  ٌِ ُص َوَب ٤ِ اٟظَّ  َٚ َترِشُ

زَُب  ِِ َت َّی  ً  َح

رفاتی رکےت ںیہ ہک ےری  اسےنم دنچ دنسپدیہ ولوگں ےن ہک اؿ ںیم بس  ے  صفح  ن رمعف، اشہؾ، اتقدہ، اوبااعلہیل، ا ن سابس

فر زایدہ دنسپدیہ ےری  زندکی رمع ےھت ہی ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حبص یک امنز ےک دعب آاتفب ےنلکن  ے ےلہپ ا

 رصع ےک دعب رغفب وہےن  ے ےلہپ امنز ڑپےنھ وک عنم رفامای ےہ۔

 صفح  ن رمعف، اشہؾ، اتقدہ، اوبااعلہیل، ا ن سابس :  یراف

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

  



 

 

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 رجف ےک دعب آاتفب دنلب وہےن کت امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      553    حس

ض :  راوی اب٩ ًبا رضت  ، ح ٟیہ ٌٟا ا ابو  ، ہ ، طٌب ، یٰحٌی ز شس ٣ 

 َٗ إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ أَٟیةٔ  ٌَ ِٟ ا ُت أَبَا  ٌِ ٔ ٤ َس َزَة  ا َت َٗ  ٩ِ ًَ َة  َب ٌِ ُط  ٩ِ ًَ ٌَی  َیِح ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث َٔضَذاَحسَّ ْض ب َىٔی ٧َا ث ٢َ َحسَّ  ا

 ہیل، رضحت ا ن سابس رفاتی رکےت ںیہ ہک ھجم  ے دنچ آدویمں ےن اس دحثی وک رفاتی ایک۔دسمد، ییحی، ہبعش، اوبااعل

ئ، ہبعش، اوبااعلہیل، رضحت ا ن سابس :  رافی  
ی
ٰ
 ح
ت

 دسمد، 

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

  ےک دعب آاتفب دنلب وہےن کت امنز ڑپےنھ اک ایبؿرجف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      554    حس

ہظا٦، رعوہ، اب٩ ٤ًز، :  راوی ز، یحٌی ب٩ سٌیس،   ٣شس

 َٗ ٔي  ٔي أَب بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩ُِ  َیِح ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٢ُ اهَّللٔ  و َرُس ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ َز  ٤َ اب٩ُِ ًُ نٔي  بََر ٢َ أَِخ ا

 َٗ َز  ٤َ اب٩ُِ ًُ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ََضا َو وب ٤ِٔص َوَِل ُُغُ اٟظَّ  ََ ُو ٥ُِٜٔ ك٠ُ ًَلت ِوا بَٔؼ ٥َ َِل َترَِحَّ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َر  ٢َ ا َٗ ا٢َ 

َٔذا  ٥َ إ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّ ً ًَلَة َح اٟؼَّ وا  ُ أَْخِّ َٓ ٤ِٔص  اٟظَّ أجُب  اَب َح َُ َٔذا  ٍَ َوإ ٔٔ َت زِ َّی َت ً ًَلَة َح اٟؼَّ وا  ُ أَْخِّ َٓ ٤ِٔص  اٟظَّ ُب  أج ٍَ َح ی ك٠ََ

 ُ ِبَسة ًَ ُط  ٌَ اَب َب َت  َتِٔی

 ہک مت اینپ امنزںی ولطع دسمد، ییحی  ن دیعس، اشہؾ، رعفہ، ا ن رمع، رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای



 

 

آاتفب ےک فتق ہن ڑپوھ افر ہن رغفب آاتفب ےک فتق، رعفہ ےتہک ںیہ ھجم  ے ا ن رمع ےن ہی یھب اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

دبعہ  فملس ےن رفامای ہک  ب آاتفب اک انکرہ لکن آےئ وت آاتفب دنلب وہےن کت وپرا ہن پھچ اجےئ اس فتق کت امنز وموقػ رک دف

 ےن اس اتعب دحثی رفاتی یک ےہ۔

 دسمد، ییحی  ن دیعس، اشہؾ، رعفہ، ا ن رمع، :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 رجف ےک دعب آاتفب دنلب وہےن کت امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      555    حس

اٟزح٩٤، حٔؽ ب٩ ًاػ٥، ابوہزیزہ :  راوی یب ب٩ ًبس ہ، ًيبس اهَّلل ، خب اسا٣  ًبیس ب٩ اس٤ٌی١، ابو

زَّ  اٟ ِبٔس  ًَ ٩ِ ُخبَِیٔب ب٩ِٔ  ًَ ٩ِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  ًَ ا٣ََة  َُس ٔي أ ٩ِ أَب ًَ أًی١َ  ِٔس٤َ ٨ََا ًُبَِیُس ب٩ُِ إ ث َِزَة َحسَّ ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ٔؽ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ِ َح ًَ  ٩ٔ٤َ ِح

ي  ََ َ ٧ ًَلَتیِٔن  ٩ِ َػ ًَ یِٔن َو َت ِٔبَش ٟ ٩ِ ًَ یِٔن َو َت ٌَ ٩ِ بَِی ًَ ي  ََ َ ٧  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢َ  َرُس َّی أَ٪َّ  ً ٔ َح ز ِح َٔ ِٟ ا َس  ٌِ ٔ َب ًَلة اٟؼَّ  ٩ِ ًَ

َِّصٔ  ٌَ ِٟ ا َس  ٌِ ٤ُِص َوَب اٟظَّ  ٍَ ِل٠ُ ٔجطٔ  َت ٔضی بََٔفِ ِٔ احٕٔس ُي َِوٕب َو أئ فٔي ث َٔب أِلِحت  ٩ِ ًَ أئ َو َّ٤ اٟؼَّ ا٢ٔ  ت٤َٔ اِط  ٩ِ ًَ ُص َو ٤ِ اٟظَّ زَُب  ِِ َت َّی  ً َح

ًَل٣ََشةٔ  ٤ُ ِٟ ا ٔ َو ابََذة ٨َ ٤ُ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٔئ َو ا ٤َ اٟشَّ َي  ٔل  إ

 ی دذاہلل ، بیبخ  ن دبعارلنمح، صفح  ن اعمص، اوبرہریہ رفاتی
عی
 رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دیبع  ن اامسلیع، اوبااسہم، 

فآہل فملس ےن دف  مس یک عیب افر دف  مس ےک ابلس افر دف امنزفں  ے عنم رفامای، رجف ےک دعب امنز ڑپےنھ  ے  ب کت ہک آاتفب ایھچ 

ؽ امص افر رطح ہن لکن آےئ افر رصع ےک دعب امنز  ے  ب کت ہک ایھچ رطح آاتفب رغفب ہن وہ اجےئ افر اکی ڑپک  ںیم اامتش

 اابتحء  ے وج ہک وپر  وطر رپ رشاگمہ ےئلیک رپدہ ںیہن وہ ےتکس افر عیب انمذبہ افر المہسب  ے۔

 ی دذ اہلل ، بیبخ  ن دبعارلنمح، صفح  ن اعمص، اوبرہریہ :  رافی
عی
 دیبع  ن الیعمس، اوبااسہم، 



 

 

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

  

 ...رغفب ااتفب  ے ےلہپ اک دصق ہن رک 

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 رغفب ااتفب  ے ےلہپ اک دصق ہن رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      556    حس

ک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 ِ اهَّللٔ ب ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َٗ َحسَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس ٤ََز أَ٪َّ  اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ یُوُس ٢َ َِل ٩ُ  ا

َٔضا وب ٨َِٔس ُُغُ ٤ِٔص َوَِل ً اٟظَّ  َٔ و يي ٨ًَِٔس ك٠ُُ ُیَؼل َٓ  ٥ِ ُٛ ی أََحُس َترَِحَّ  َی

اتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم  ے وکیئ صخش ولطع دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، ا ن رمع رف

 آاتفب ےک فتق افر رغفب ےک فتق امنز ڑپےنھ اک ارادہ ہن رک ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، ا ن رمع :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 رغفب ااتفب  ے ےلہپ اک دصق ہن رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      557    حس

ی :  راوی ء ب٩ یزیس ج٨س عي، ابوسٌیس خسر اٌٟزیز ب٩ ًبساهَّلل ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ػاٟح، اب٩ طہاب، ًلا  ًبس



 

 

بِ  ًَ ا  ٨ََ ث َىٔیِ َحسَّ ث ا٢َ َحسَّ َٗ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ أٟٕح  َػ  ٩ِ ًَ ٕس  ٌِ َس اصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔبَِز ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اهَّللٔ  ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ٔیَس  ُس  ز َی ُئ ب٩ُِ  َلا ًَ

 َ٠ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو َر ُت  ٌِ ٔ ٤ و٢ُ َس ُ٘ رٔیَّ َي ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس ٍَ أَبَا  ٔ َس٤ َّطُ  ٧َ ٔي  أ ٨َِسع ُح ِٟ َّی ا ً ٔح َح ِب َس اٟؼ  ٌِ ًَلَة َب و٢ُ َِل َػ ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ِی

٤ُِص  اٟظَّ َتِٔیَب  َّی  ً َِّصٔ َح ٌَ ِٟ ا َس  ٌِ ًَلَة َب ٤ُِص َوَِل َػ اٟظَّ  ٍَ ٔٔ َت زِ  َت

دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، اربامیہ  ن دعس، اصحل، ا ن اہشب، اطعء  ن سیدی دنج یع، اوبدیعس ادری رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک حبص یک امنز ےک دعب وکیئ امنز اجزئ ںیہن  ب کت ہک آاتفب دنلب ہن وہاجےئ روسؽ 

 افر رصع یک امنز ےک دعب وکیئ امنز اجزئ ہن ےہ اہیں کت ہک آاتفب رغفب وہ اجےئ۔

 ب، اطعء  ن سیدی دنج یع، اوبدیعس ادریدبعازعلسی  ن دبعاہلل ، اربامیہ  ن دعس، اصحل، ا ن اہش :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 رغفب ااتفب  ے ےلہپ اک دصق ہن رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      558    حس

ہ :  یراو ہ، ابواٟتیاح، ح٤زا٪ ب٩ اباب، ٣ٌاوی ر، طٌب ، ٨ُس  ٣ح٤س ب٩ ابا٪

 ُ ُت ح ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ ٔح  ا َّیَّ اٟت ٔي  ٩ِ أَب ًَ َبُة  ٌِ ا ُط ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ْر  ٨َُِس ا ُ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َاَ٪  ُس ب٩ُِ أَب َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ ُث  یَُحسِّ َاَ٪  اَ٪ ب٩َِ أَب َز ٤ِ

 َٟ  ٥ُِ َّٜ ٧ٔ ٢َ إ ا َٗ َة  َٔی او ٌَ ِس ٣ُ َ٘ َٟ َضا َو ی اُظ ُيَؼ٠ِّ َی٨َِ ا َرأ ٤َ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو ا َر ٨َِ َػحٔب ِس  َ٘ َٟ َػًَلّة  وَ٪  ا ُتَؼ٠  ُض٤َ ٨ِ ًَ ي  ََ َ ٧

َِّصٔ  ٌَ ِٟ ا َس  ٌِ یِٔن َب َت ٌَ ِٛ زَّ اٟ ىٔی  ٌِ  َي

 ہک اوہنں ےن اہک ا  ولوگ! مت اکی ایسی امنز دمحم  ن اابؿ، دنغر، ہبعش، اوباایتلح، رمحاؿ  ن اابب، اعمفہی  ے رفاتی رکےت ںیہ

ڑپےتھ وہ وج ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تبحص ااھٹ ےن ےک ابفوجد آپ وک ا ے ڑپےتھ ںیہن داھکی افر انیقی آپ ےن 

 اس  ے اممتعن رفامیئ ینعی رصع ےک دعب دف رںیتعک۔



 

 

 ح، رمحاؿ  ن اابب، اعمفہیدمحم  ن اابؿ، دنغر، ہبعش، اوباایتل :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 رغفب ااتفب  ے ےلہپ اک دصق ہن رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      559    حس

ب، حٔؽ ب٩ ًاػ٥، ابوہزیزہ ٣ح٤س ب٩ :  راوی ، خبی  سًل٦، ًبسہ، ًبیس اهَّلل 

 ٩ِ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ٔؽ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ِ َح ًَ ٩ِ ُخبَِیٕب  ًَ ٩ِ ًُبَِیسٔ اهَّللٔ  ًَ  ُ ِبَسة ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ ًَل٦ َس ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ُسو٢ُ  َحسَّ َر ي  ََ َ ٧ ا٢َ  َٗ َِزَة  ی َُز َبٔي ص أ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٤ُِص  اهَّللٔ  اٟظَّ زَُب  ِِ َت َّی  ً َِّصٔ َح ٌَ ِٟ ا َس  ٌِ ُص َوَب ٤ِ اٟظَّ  ٍَ ِل٠ُ َّی َت ً ٔ َح ز ِح َٔ ِٟ ا َس  ٌِ یِٔن َب ًَلَت َػ  ٩ِ ًَ 

دمحم  ن السؾ، دبعہ، دیبعاہلل ، بیبخ، صفح  ن اعمص، اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 تعن رفامیئ رجف ےک دعب آاتفب ےک ےنلکن کت افر رصع ےک دعب رغفب وہےن کت۔فآہل فملس ےن دف امنزفں  ے امم

 دمحم  ن السؾ، دبعہ، دیبع اہلل ، بیبخ، صفح  ن اعمص، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ... فر رجف ےک رفض ےک دعب امنز وک رکمفہ اھجمس ےہ اس وکاس صخش اک ایبؿ سج ےن رصػ رصع ا

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 فاتی ایک ےہاس صخش اک ایبؿ سج ےن رصػ رصع افر رجف ےک رفض ےک دعب امنز وک رکمفہ اھجمس ےہ اس وک رمع افر ا ن رمع افر اوبدیعس افر اوبرہریہ  ے ر

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      560    حس



 

 

، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٧آٍ اب٩ ٤ًز، :  راوی ا٤ٌ٨ٟا٪  ابو 

 َ٤ َٛ يي  َُػل ٢َ أ ا َٗ َز  ٤َُ اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ وَب  ٩ِ أَی  ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ ا َح ٨ََ ث أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ا أَبُو  ٨ََ ث ي َحسَّ ََ ِ ٧َ وَ٪ َِل أ ٔي ُيَؼ٠  اب َِػَح ُِت أ َرأَی ا 

ََضاأَحَ  وب ٔص َوَِل ُُغُ ٤ِ اٟظَّ  ََ و ِوا ك٠ُُ َیَِر أَِ٪ َِل َترَِحَّ َئ ُ ا ا َط ارٕ ٣َ ٧ََض يي ب٠َِٔی١ٕ َوَِل  ا ُيَؼل  ّس

اوب اامعنلؿ، امحد  ن زدی، اویب، انعف ا ن رمع، رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اہک ہک ےسیج ںیم ےن اےنپ اسویھتں وک امنز ڑپےتھ داھکی 

وہں اہک ںیم یسک وک عنم ںیہن رکات ہک فہ دؿ سج ہصح ںیم سج دقر اچےہ امنز ڑپےنھ اک دصق ہن رکف افر ہن  ےہ ایس رطح ںیم ادا رکات

 رغفب آاتفب ےک فتق اس اک دصق رکف۔

 اوب اامعنلؿ، امحد  ن زدی، اویب، انعف ا ن رمع، :  رافی

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

  

 ...رصع یک امنز ےک دعب اضق امنزںی افر اس ےک لثم دفےری امنزفں ےک ڑپےنھ اک ایبؿ افر رک

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

ہیلع فآہل فملس ےن رصع یک امنز رصع یک امنز ےک دعب اضق امنزںی افر اس ےک لثم دفےری امنزفں ےک ڑپےنھ اک ایبؿ افر رکبی ےن اؾ ہملس  ے لقن ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل 

 ےک دعب دف رںیتعک ڑپںیھ افر رفامای ہک ےھجم ہلیبق دبعاسیقل ےک ولوگں ےن رہظ ےک دعب دف روتعکں اک ومہعق ہن دای

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      561    حس

ٟواحس ب٩ ای٩٤، ای٩٤، ےن حرضت ًائظہ :  راوی ، ًبسا  ابو نٌی٥

َٟ حَ  ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ  ٍَ ٔ ٤ َس َُّط  ٧َ ٔي أ َىٔی أَب ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٩َ٤َِ َی احٔسٔ ب٩ُِ أ َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ن ُو  ا أَب ٨ََ ث ُض٤َا سَّ َٛ َز ا َت ٣َ ٔ َب بٔط ٔذی َذَص َّٟ ا ِت َو

َاَ٪  ٔ َوک ًَلة اٟؼَّ  ٩ِ ًَ  ١َ ُ٘ َّی َث ً الَي َح ٌَ َت اهَّلَل  َٔي  ق َٟ َ َو٣َا  اهَّلل قَٔي  َٟ َّی  ً َس  َح ٌِ یِٔن َب َت ٌَ ِٛ زَّ اٟ ىٔی  ٌِ َت أًّسا  َٗ  ٔ ٔط ًَلت ٔیّرا ٩ِ٣ٔ َػ ث َٛ يي  ُيَؼل

 َ َة أ َٓ ا ٤َِشحٔسٔ ٣ََد ِٟ ا ٔي  ٤َٔا ف ض ی ٤َٔا َوَِل ُيَؼ٠ِّ یض ٥َ ُيَؼ٠ِّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َاَ٪  ک َِّصٔ َو ٌَ ِٟ ب  ٣َا ا یُٔح ٔ َوکَاَ٪  ٔط ت َي أ٣َُّ ل ًَ  ١َ ِّ٘ یَُث  ٪ِ

 ِّٔ ُض٥ِ یَُد ٨ِ ًَ  ُٕ 



 

 

 اوب میعن، دبعاولادح  ن انمی، انمی، ےن رضحت اعہشئ وک رفامےت وہےئ انس ہک اس یک  مس وج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داین  ے ےل

ایگ آپ ےن اینپ فافت ےک فتق کت رصع ےک دعب دف رںیتعک ادا رفامان یھبک ںیہن وھچڑںی افر  ب آپ اہلل  ے ےلم ںیہ اس فتق ہب 

  فع رمع ےک آپ یک ہی احتل یھت ہک آپ امنز  ے کھت اجےت ےھت افر آپ اینپ تہب یس امنزںی ھٹیب رک ڑپےتھ ےھت افر یبن ابثع

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ دفونں وک ینعی رصع ےک دعب دف رںیتعک ہشیمہ ڑپاھ رکےت ےھت نکیل رھگ یہ ںیم ڑپےتھ ےھت اس وخػ  ے ہک 

 ویکہکن آپ فیہ دنسپ رفامےت ےھت وج آپ یک اتم رپ آاسؿ وہ۔ آپ یک اتم رپ رگاں ہن سگر 

 اوب میعن، دبعاولادح  ن انمی، انمی، ےن رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

امنز زںی افر اس ےک لثم دفےری امنزفں ےک ڑپےنھ اک ایبؿ افر رکبی ےن اؾ ہملس  ے لقن ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رصع یک رصع یک امنز ےک دعب اضق امن

 ےک دعب دف رںیتعک ڑپںیھ افر رفامای ہک ےھجم ہلیبق دبعاسیقل ےک ولوگں ےن رہظ ےک دعب دف روتعکں اک ومہعق ہن دای

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      562    حس

ہظا٦، رعوہ، :  راوی ز، یحٌی،   ٣شس

اهَّللُ  ضَٔی  َر ُة  ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َٗ ٔي  ٔي أَب بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ ا صَٔظا٦ْ  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٌَی  َیِح ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ََ  َحسَّ َز ا َت اب٩َِ أُِخًٔی ٣َ ا  َی ا  ٨َِض ًَ

ا َّي  َػل ٔيی   َّ٨ م  اٟ َٗ ی  َِّصٔ ٨ًِٔٔس ٌَ ِٟ ا َس  ٌِ یِٔن َب ِحَسَت اٟشَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ  هَّلل

دسمد، ییحی، اشہؾ، رعفہ، رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک ا  ےری  ےجیتھب! یبن یلص اہلل ہیلع 

 ۔فآہل فملس ےن رصع ےک دعب دف رںیتعک ےری  تاں یھبک رتک ںیہن رفامںیئ

 دسمد، ییحی، اشہؾ، رعفہ، :  رافی

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

  



 

 

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رصع یک امنز رصع یک امنز ےک دعب اضق امنزںی افر اس ےک لثم دفےری امنزفں ےک ڑپےنھ اک ایبؿ افر رکبی ےن اؾ ہملس  ے لقن 

 ےک دعب دف رںیتعک ڑپںیھ افر رفامای ہک ےھجم ہلیبق دبعاسیقل ےک ولوگں ےن رہظ ےک دعب دف روتعکں اک ومہعق ہن دای

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      563    حس

اٟواحس،  :  راوی سی ب٩ اس٤ٌی١، ًبس ہ٣و ، حرضت ًائظ اٟزح٩٤ ب٩ اسوز  طيباني، ًبس

بِ  ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔي   ن َبا ِي اٟظَّ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ احٔٔس  َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١َ  ِٔس٤َ ا ٣ُوَسی ب٩ُِ إ ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ  ٔ ز َو ِْلَِس ا ٩ٔ٤َ ب٩ُِ  زَِّح اٟ ُس 

٩ُِٜ َر  َی  ٥ِ َٟ أ٪  َت ٌَ ِٛ َر ِت  َٟ ا َٗ ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٔ أَبٔی ًَلة ِب١َ َػ َٗ أ٪  َت ٌَ ِٛ َر ٧َٔیّة  ًَل ًَ ا َوَِل  ًّ َٔ ا  ُُض٤َ یََسً  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ 

َِّصٔ  ٌَ ِٟ ا َس  ٌِ أ٪ َب َت ٌَ ِٛ َر ٔح َو ِب  اٟؼ 

 ہیلع فآہل فملس دف ومیس  ن اامسلیع، دبعاولادح، ابیشین، دبعارلنمح  ن اوسد، رضحت اعہشئ رفاتی رکںیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 روتعکں وک وپدیشہ ااکشرا یھبک رتک ہن رفامےت ےھت دف رںیتعک حبص یک امنز  ے ےلہپ افر دف رںیتعک رصع یک امنز ےک دعب۔

 ومیس  ن الیعمس، دبعاولادح، ابیشین، دبعارلنمح  ن اوسد، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 فآہل فملس ےن رصع یک امنز رصع یک امنز ےک دعب اضق امنزںی افر اس ےک لثم دفےری امنزفں ےک ڑپےنھ اک ایبؿ افر رکبی ےن اؾ ہملس  ے لقن ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

  ےھجم ہلیبق دبعاسیقل ےک ولوگں ےن رہظ ےک دعب دف روتعکں اک ومہعق ہن دایےک دعب دف رںیتعک ڑپںیھ افر رفامای ہک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      564    حس

ہ، ابواسحٙ، :  راوی  ٣ح٤سب٩ رعرعہ، طٌب

 َٗ  َٚ ا َبٔي إِٔسَح ٩ِ أ ًَ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َة  رَعَ ُس ب٩ُِ رَعِ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ِت ٣َا َحسَّ َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ َي  ل ًَ ضَٔسا  َط ا  ّٗ و ِْسُ َوَز َو٣َ ِْلَِس َیُِت ا َرأ  ٢َ ا



 

 

یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر َّي  َػل َِّصٔ إِٔلَّ  ٌَ ِٟ ا َس  ٌِ ٕ َب ِو٦ َی ٔي  ىٔی ف َیأِتٔی  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َاَ٪   ک

رسمفؼ وک رضحت اعہشئ ےک اس وقؽ یک وگایہ دےتی وہےئ  دمحم ن رعرعہ، ہبعش، اوب ااحسؼ ، رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اوسد افر

داھکی ہک اوہنں ےن رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصع ےک دعب  ب یسک دؿ ےری  اپس آےت ےھت وت دف رںیتعک رضفر ادا رفام ایل 

 رکےت ےھت۔

 دمحم ن رعرعہ، ہبعش، اوباقحس، :  رافی

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

  

 ...ابدؽ ےک دونں ںیم امنز فوسری  ڑپےنھ اک ایبؿ

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 ابدؽ ےک دونں ںیم امنز فوسری  ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      565    حس

ہ :  راوی ٠٤ٟیح،٣ٌاذب٩ ٓـاٟ ہ، ابوا ابي ٛیثر، ابوًٗلب ، یحٌی ب٩   ، ہظا٦

 َ ََة أَ٪َّ أ ٔي ًَٗٔلب َب ٩ِ أ ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ َبٔي  اب٩ُِ أ َُو  ٌَی ص یَِح  ٩ِ ًَ ا٦ْ  ا صَٔظ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َة  َٟ ا ـَ َٓ ُ ب٩ُِ  اذ ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث ٍَ َحسَّ ا ٣َ َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ َُط  ث ٠٤َٔیٔح َحسَّ ِٟ ا َا  ب

 ٢َ ا َ٘ َٓ ٔی َُِی٥ٕ  ٕ ذ ِو٦ َی ٔي  یَِسَة ف َُز ٠٤َُ  ب ًَ َٔم  َِّصٔ َحب ٌَ ِٟ ا ًَلَة  ََ َػ َز ا٢َ ٩ِ٣َ َت َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ إٔ٪َّ  َٓ  ٔ ًَلة ٔاٟؼَّ ا ب و ُ
ََکِّ  طُ ب

ح، رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ اکی دؿ ربدیہ ےک رمہاہ ےھت ہی دؿ ارب اک اھت وت

ملی 
ل

 ، اوبالقہب، اوبا

 

 
 اعمذ ن اضفہل، اشہؾ، ییحی  ن ایب ک

 وہنں ےن اہک ہک امنز وسری  ڑپھ ول ویکہکن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ہک سج ےن امنز رصع وھچڑ دی وت ھجمس ول ہک اس اکا

 کین لمع اضعئ وہ ایگ۔

ح، :  رافی

ملی 
ل

 ، اوبالقہب، اوبا

 

 
 اعمذ ن اضفہل، اشہؾ، ییحی  ن ایب ک

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



 

 

  

 ...فتق سگر اجےن ےک دعب امنز ےک ےئل اذاؿ ک ےن اک ایبؿ

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 فتق سگر اجےن ےک دعب امنز ےک ےئل اذاؿ ک ےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      566    حس

ہ، ابوٗتازہ ٤ًزا٪ :  راوی ابي ًٗلب ، ًبساهَّلل ب٩  ؼین  ب٩ ٣یْسہ، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، ح

 ِ ٔ ب اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ یِْن  ٨ََا حَُؼ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ِی١ٕ  ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ث٨ََا ٣َُح ا٢َ َحسَّ َٗ َة  َْسَ اُ٪ ب٩ُِ ٣َِی ٤َِٔز ٨ََا ً ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ اَزَة  َت َٗ ٩ٔ أَبٔي 

َّي َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ َا ٣َ ٧ ِ َٔ  َ٨ ُٖ أَِ٪ َت ا ا٢َ أََخ َٗ  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو َر َا  ٨َٔا ی ِسَت ب ِو رَعَّ َٟ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ا ُف  ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ ِی٠َّة  َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٩ِ اهَّللُ  ًَ ا  ا٣ُو

يِ  ًَ َِتطُ  ٠َب َِ َٓ  ٔ تٔط اح٠َٔ ٔلَي َر َزُظ إ ِض ٨ََس بًَٔل٢ْ َه َِس وا َوأ ٌُ َلَح اِؿ َٓ ُٔو٥ُِٜ  َا أُوٗ ًَٔل٢ْ أ٧َ ٢َ ب ا َٗ  ٔ ًَلة َّي اهَّللُ اٟؼَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َى  َ٘ ِستَِی ا َٓ ٨َا٦َ  َٓ اُظ  ٨َ

َِو٣َْة  َيَّ ٧ ل ًَ ِت  َ٘ٔی ِٟ ُ ا أ ا٢َ ٣َ َٗ َت  ٠ِ ُٗ ا  َی٩َِ ٣َ ٢ُ أ یَا بًَٔل  ٢َ ا َ٘ َٓ ٔص  ٤ِ اٟظَّ ُب  ٍَ َحأج ِس ك٠ََ َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی اهَّللَ ًَ ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ م   َٗ َضا   ٣ِٔث٠ُ

زَّ  َر اَئ َو ٔیَن َط ٥ُِٜ ح اَح َِرَو َبَف أ ُص َٗ ٤ِ اٟظَّ ِت  ٌَ َٔ َت اِر ا  َّ٤٠َ َٓ  َ أ ؿَّ َتَو َٓ  ٔ ًَلة ٔاٟؼَّ أض ب ٔا٨َّٟ ِ٪ ب َذِّ أ َٓ  ٥ِ ُٗ ًَٔل٢ُ  اَئ یَا ب ٔیَن َط ٥ُِٜ ح ٠َِی ًَ َصا 

َّي َؼل َٓ ا٦َ  َٗ ِت  ؿَّ ا ابَِی  َو

یلص اہلل ہیلع فآہل  رمعاؿ  ن رسیمہ، دمحم  ن لیضف، نیصح، دبعاہلل  ن ایب القہب، اوباتقدہ رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ےن اکی رمہبت یبن

فملس ےک رمہاہ بش ںیم رفس ایک وت ضعب ولوگں ےن اہک ہک اکش آپ اریخ بش ںیم عم مہ بس ولوگں ےک آراؾ رفامےت وت انتک ااھچ وہات 

بس وک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم ڈرات وہں ہک ںیہک مت امنز رجف  ے اغلف وہ رک وس ہن اجؤ البؽ وبےل ہک ںیم مت

اگجدفں اگ ذٰہلا بس ولگ ٹیل رےہ افر البؽ اینپ ھٹیپ اےنپ افٹن  ے کیٹ رک ھٹیب ےئگ رگم اؿ رپ یھب دنین اغبل آیئگ افر فہ یھب وس 

 ےئگانچہچن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےسی فتق دیبار وہےئ ہک آاتفب اک انکرہ لکن آای اھت آپ ےن رفامای ا  البؽ اہمترا انہک اہکں

؟ اوہنں ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایسی دنین ےری  افرپ یھبک ن طل ہن یک یئگ یسیج ہک آج ھجم رپ اطری ایگ

وہیئگ آپ ےن رفامای چس ےہ اہلل ےن اہمتری اجونں وک سج فتق اچتا ضبق رکایل افر سج فتق اچتا فاسپ یک ا  البؽ اوھٹ افر امنز ےک 

 دف رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض رفامای افر  ب آاتفب دنلب وہ ایگ آپ ڑھک  وہ ےئگ افر امنز ڑپیھ۔ےئل اذاؿ د  



 

 

 رمعاؿ  ن رسیمہ، دمحم  ن لیضف، نیصح، دبعاہلل  ن ایب القہب، اوباتقدہ :  رافی

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

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج فتق سگرےن ےک دعب ولوگں وک امجتع  ے امنز ڑپاھےئ

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج فتق سگرےن ےک دعب ولوگں وک امجتع  ے امنز ڑپاھےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      567    حس

، جابز ب٩ ًبس اهَّلل٣ٌاذ ب٩ ٓـاٟ :  راوی ہ ، یحٌی، ابوس٤٠  ہ، ہظا٦

ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ابٔز ٩ِ َج ًَ َة  َس٤َ٠َ ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٌَی  یَِح  ٩ِ ًَ ا٦ْ  ٨ََا صَٔظ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َة  َٟ ا ـَ َٓ ُ ب٩ُِ  اذ ٌَ ٨ََا ٣ُ ث َِو٦َ َحسَّ اَئ ی أب َج َدلَّ ِٟ ا َز ب٩َِ  ٤َُ أَ٪َّ ً

 ٌَ َح َٓ ٤ُِص  بَِت اٟظَّ َس ٣َا َُغَ ٌِ ٚٔ َب ٨َِس َد ِٟ َزِت ا َا َّی ک ً َِّصَ َح ٌَ ِٟ ا يي  َُػل ٢َ اهَّللٔ ٣َا ِٛٔسُت أ ُسو َر َا  ٢َ ی ا َٗ یِٕع  َر ُْقَ ا َّٔ ُٛ ١َ َيُشب  

 َٓ ُِلَحاَ٪  ٔلَي ب ا إ ٨َ٤ِ ُ٘ َٓ ا  ُتَض ِي َػ٠َّ ا  اهَّللٔ ٣َ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٢َ ا َٗ زُُب  ِِ َت ٤ُِص  ؿَّ اٟظَّ ٔ َوَتَو ًَلة َ ٠ٟٔؼَّ أ ؿَّ َّي َتَو َؼل َٓ ا  َض َٟ َا  أ٧ِ

زَٔب  ِِ ٤َ ِٟ ا ا  َسَص ٌِ َّي َب َػل ُص ث٥َُّ  ٤ِ اٟظَّ بَِت  ا َُغَ َس ٣َ ٌِ َِّصَ َب ٌَ ِٟ  ا

اعمذ  ن اضفہل، اشہؾ، ییحی، اوبہملس، اجرب  ن دبعاہلل رفاتی رکےت ںیہ ہک زغفہ دنخؼ ںیم آاتفب رغفب وہےن ےک دعب رضحت رمع 

 فآہل فملس یک ادتم ںیم احرض وہ رک رعض رکےن ےگل ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع آرشی وک ربا الھب ےتہک وہےئ وضحر یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس ںیم ےن رصع یک امنز ایھب کت ںیہن ڑپیھ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فاہلل ںیم ےن یھب رصع یک امنز ںیہن ڑپیھ رھپ

 ےن یھب امنز ےک ےیل فوض ایک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ بس اقمؾ احطبؿ یک رطػ وتمہج وہےئ آپ ےن افر مہ بس

 آاتفب رغفب وہ اجےن ےک دعب ےلہپ رصع یک امنز ڑپیھ اس ےک دعب رغمب یک ادا یک۔

 اعمذ  ن اضفہل، اشہؾ، ییحی، اوبہملس، اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

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



 

 

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج یسک امنز وک وھبؽ اجےئ وت سج فتق اید آےئ ڑپھ ےل افر رصػ ایس امن

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 ہک وج صخش اکی امنز رتک رک د  افر سیب اس صخش اک ایبؿ وج یسک امنز وک وھبؽ اجےئ وت سج فتق اید آےئ ڑپھ ےل افر رصػ ایس امنز اک ااعدہ رک  اربامیہ ےن اہک ےہ

 ربس کت اس وک ادا ہن رک بت یھب فہ رصػ ایس امنز اک ااعدہ رک  اگ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      568    حس

ٟک، :  راوی ٣ا اب٩  ا٧ص   ، زہ ٗتا  ، ہ٤ا٦  ، سٰی ب٩ اس٤ٌی١ ٣و  ،  ابو نٌی٥

و ِی٥ٕ َو٣ُ ٌَ ُ ن ُو  ا أَب ٨ََ ث ٠َیِ َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ٕٔک  اٟ ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ اَزَة  َت َٗ  ٩ِ ًَ ا٦ْ  َّ٤ ا َص ث٨ََ اَِل َحسَّ َٗ أًی١َ  ٤َ ِٔس طٔ َسی ب٩ُِ إ

ِْکٔ  ًَلَة ٟٔٔذ اٟؼَّ َٔک َوأ٥َِٔٗ  ذَٟ ا إِٔلَّ  َض َٟ اَرَة  َّٔ َٛ ا َِل  َص َْکَ َذ ا  َٔذ ٠ُِیَؼ١ِّ إ َٓ َػًَلّة  َٔسَی  ٧  ٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ُط َو ُت ٌِ ٔ ٤ ا٦ْ َس ٢َ َص٤َّ ا َٗ وَسی  ٢َ ٣ُ ا َٗ ی 

َتا َٗ ا  ٨ََ ث ا٦ْ َحسَّ َّ٤ ٨ََا َص ث اُ٪ َحسَّ ا٢َ َحبَّ َٗ ٔ َو اهَّلل ِبس  ًَ ا٢َ أَبُو  َٗ ی  ِْکَ ًَلَة ٠ٟذِّ اٟؼَّ ُس َوأ٥َِٔٗ  ٌِ ٢ُ َب و ُ٘ ٔيیِّ َي ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ٧ََْص  ا أ ث٨ََ ُ َحسَّ َزة

٧َِحَوظُ   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

، ومٰیس  ن اامسلیع، امہؾ، اتقدہ، اسن ا ن امکل، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای وج اوب میعن

صخش یسک امنز وک وھبؽ اجےئ وت ا ے اچےئہ ہک  ب اید آےئ وت ڑپھ ےل اس اک یافرہ یہی ےہ اہلل اعتیل رفامات ےہ ہک ےریی اید ےک ےئل 

ر ةحؿ ےن اہک ہک مہ  ے امہؾ ےن اؿ  ے اتقدہ ےن افر اؿ  ے اسن ےن اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز اقمئ رکف اف

  ے ایس ےک لثم رفاتی ایک۔

 اوب میعن، ومٰیس  ن الیعمس، امہؾ، اتقدہ، اسن ا ن امکل، :  رافی

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

  

 ...اضقء امنزفں وک رتبیت ےک اس ھ ڑپےنھ اک ایبؿ



 

 

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اضقء امنزفں وک رتبیت ےک اس ھ ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      569    حس

ٛثیر، ابوس :  راوی ابي  ، یحٌی ب٩  ہظا٦ ز، یحٌی ،  ، جابز٣شس ہ ٤٠ 

 ٩ِ ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ ٔي  َب اب٩ُِ أ َُو  ٌَی ص َیِح ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ا صَٔظا٦ْ  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٌَی  َیِح ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ِبٔس  َحسَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب ٩ِ َج ًَ َة  ٤َ ٔي َس٠َ َب أ

ا  ا٢َ ٣َ َٗ اَرص٥ُِ َو َّٔ ُٛ ٚٔ َيُشب   ٨َِس َد ِٟ ا َِو٦َ  ُ ی ٤َز ًُ ١َ ٌَ ٢َ َج ا َٗ َّي اهَّللٔ  َؼل َٓ ُِلَحاَ٪  ا ب ٨َ ِٟ َ ز ٨َ َٓ  ٢َ ا َٗ َِت  ب َّی َُغَ َِّصَ َحً ٌَ ِٟ ا يي  ِٛٔسُت أَُػل

زَٔب  ِِ ٤َ ِٟ ا َّي  َػل ٤ُِص ث٥َُّ  اٟظَّ َِت  ب ا َُغَ َس ٣َ ٌِ  َب

ہک ںیم  دسمد، ییحی ، اشہؾ، ییحی  ن ایب ریثک، اوبہملس، اجرب رفاتی رکےت ںیہ ہک رمع زغفہ دنخؼ ےک دؿ یافر آرشی وک ربا ک ےن ےگل افر اہک

آاتفب رغفب وہےن کت اؿ یک فہج  ے رصع یک امنز ہن ڑپھ اکس اجرب ےتہک ںیہ رھپ مہ ولگ اقمؾ احطبؿ ںیم ےئگ بت آپ ےن آاتفب 

 رغفب وہ اجےن ےک دعب امنز رصع ڑپیھ اس ےک دعب رغمب یک امنز ڑپیھ۔

 دسمد، ییحی ، اشہؾ، ییحی  ن ایب ریثک، اوبہملس، اجرب :  رافی

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

  

 ...اشعء یک امنز ےک دعب ابںیت رکان رکمفہ ےہ اسرم رمس  ے اموخذ ےہ افر عمج امسر ےہ افر

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 عمج امسر ےہ افر اسرم اہیں عمج ےک ونعمں ںیم ےہاشعء یک امنز ےک دعب ابںیت رکان رکمفہ ےہ اسرم رمس  ے اموخذ ےہ افر 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      570    حس

ز، یحٌی، ًوٖ، ابو٨٣ہا٢، :  راوی  ٣شس



 

 

ا ا٢َ  َٗ  ٢ٔ َضا ٨ِٔ٤ ِٟ ا ُو  ا أَب ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ْٖ ِو ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٌَی  َیِح ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث یٔمِّ َحسَّ َِس٠َ ِْل ا َزَِزَة  ٔي ب ٔلَي أَب َبٔي إ ٍَ أ ُت ٣َ ِ٘ َِل٠َ ٧

 َ ٢َ ک ا َٗ ََة  وب ُِت ٜ٤َ ِٟ ا يي  ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َاَ٪ َر َٕ ک ِی َٛ ا  ث٨َِ َبٔي َحسِّ ُط أ َٟ ا٢َ  َ٘ ًٔی َٓ َّٟ ا َٔي  ه ٔیَر َو َضح ِٟ ا يي  اَ٪ ُيَؼل

ٔیَن َتِسحَ  ِْلُولَي ح ا ٧ََضا  و ْة َتِسًُ ٤ُِص َحیَّ اٟظَّ ٨َةٔ َو ٤َٔسی ِٟ ا َصی  ِٗ َ ٔ فٔي أ ٔط ٔلَي أَص٠ِ ٍُ أََحُس٧َا إ زِٔج َی َِّصَ ث٥َُّ  ٌَ ِٟ ا يي  ٤ُِص َوُيَؼل اٟظَّ ُف 

بِ  َٗ ِو٦َ  ا٨َّٟ ُظ  َِکَ َی َاَ٪  ٢َ َوک ا َٗ َئ  ا َظ ٌٔ ِٟ ا  َ یَُؤْخِّ ب  أَِ٪  َتٔح َاَ٪ َيِش ک ٢َ َو ا َٗ زٔٔب  ِِ ٤َ ِٟ ا ٔي  ٢َ ف ا َٗ ا  ُت ٣َ َنٔشی ِٟ َو ا ا َو َسَصا ٠ََض ٌِ َث َب َحٔسی

ٔائَةٔ  ٤ ِٟ َي ا ٔل یَن إ تِّ اٟشِّ  ٩ِ٣ٔ ُ أ ُط َوَيِْقَ َا َج٠ٔیَش ٧ ُٖ أََحُس ٔ ز ٌِ ٔیَن َي ٔ ح اة َس َِ ِٟ ا ًَلةٔ  ت١ُٔ ٩ِ٣ٔ َػ َٔ ٨َِ َاَ٪ ی ک  َو

دسمد، ییحی، وعػ، اوباہنمؽ، رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم اےنپ فادل ےک اس ھ اوبربزہ ایملس ےک اپس ایگ اؿ  ے ےری  فادل ےن اہک 

ہک مہ  ے ایبؿ ےئجیک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفض امنز سک رطح ڑپےتھ ےھت فہ وبےل ہک رجہ ےسج مت یلہپ امنز ےتہک وہ 

آاتفب ےک ڈےتلھ یہ ادا رفامایل رکےت ےھت افر رصع یک امنز اےسی فتق ڑپےتھ ےھت ہک  ب مہ ںیم  ے وکیئ صخش وضحر یلص اہلل ہیلع 

اہ امنز ڑپھ رک وحایل دمہنی ںیم اےنپ رھگ وک فاسپ اجات وت یھب آاتفب ابلکل اصػ وہات اھت اوباہنمؽ ےتہک ںیہ ںیم وھبؽ فآہل فملس ےک رمہ

ایگ ہک رغمب ےک ابر  ںیم اوہنں ےن ایک اہک؟ اوبربزہ ےتہک ںیہ ہک آپ اشعءیک امنز دری ںیم ڑپانھ دنسپ رفامےت ےھت افر اہک ہک اشعء 

ےک دعب ابت رکان رکمفہ ایخؽ رفامےت ےھت ہک مہ ںیم  ے رہ اکی اےنپ اپس فاےل وک اچہپؿ اتیل اھت افر اس ںیم آپ  ے ےلہپ وسان افر اس 

 اسھٹ آوتیں  ے وس آوتیں کت ڑپےتھ ےھت۔

 دسمد، ییحی، وعػ، اوباہنمؽ، :  رافی

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

  

 ...دنی ےک اسملئ افر کین ابت ےک قلعتم اشعء ےک دعب وگتفگ رکےن اک ایبؿ

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 دنی ےک اسملئ افر کین ابت ےک قلعتم اشعء ےک دعب وگتفگ رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      571    حس

،ًبس اهَّلل ب٩ ػب :  راوی  اح، ابوًلي ح٨في، ْقة ب٩ خاٟس



 

 

 ٢َ ا َٗ أٟٕس  ُ ب٩ُِ َخ ة ُْقَّ ٨ََا  ث ٔي  َحسَّ ف َح٨َ ِٟ ا ٓٔيٕ  ل ًَ ُو  ٨ََا أَب ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔح  ا بَّ اٟؼَّ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ ا  ٨ََ ث َّی َحسَّ ً ا َح ٨َ ٠َِي ًَ اَث  َر َحَش٩َ َو ِٟ ا َا  ز٧ِ َو ٧َِت ا

ا ًَ َز ا٢َ  َ٘ َٓ اَئ  َح َٓ  ٔ ا٣ٔط ٔت َٗٔی ِٗ ٨َِا ٩ِ٣ٔ َو ب طٔ َْقُ ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ َا  َوز٧ِ َِت ا٧ ٕٔک  اٟ ٧ََُص ب٩ُِ ٣َ ا٢َ أ َٗ  ٢َ ا َٗ ٔئ ث٥َُّ  ٨َُا َصُؤَِل ا٧ یَر ٧َا ٔج

ا٢َ أََِل إٔ٪َّ  َ٘ َٓ ٨ََا  َلب ٨َا ث٥َُّ َخ َٟ َّي  َؼل َٓ َئ  َحا َٓ ُط  ُِ یَِب٠ُ ِی١ٔ  ا٠َّٟ َطِْطُ  َاَ٪  َّی ک ِی٠َٕة َحً َٟ اَت  ٥َ َذ َس٠َّ َػ٠َّ َو ِس  َٗ اَض  َّ٨ ٥ُِ اٟ َّٜ ا َوإ٧ٔ ُسو َٗ َر ا ث٥َُّ  ِو

َو  َِت ا ا٧ ٣َ ٕ یِر ُوَ٪ بَٔد َاٟ ز َی ِو٦َ َِل  َ٘ ِٟ ا َحَش٩ُ َوإٔ٪َّ  ِٟ ا  ٢َ ا َٗ ًَلَة  اٟؼَّ زِت٥ُِ  َو ٧َِت ا ا ٣َ ٕ ًَلة ٔي َػ ا ف و َاُٟ ز ٥ِ َت ٔث َٟ ی َُو ٩ِ٣ٔ َحٔس ةُ ص ُْقَّ  ٢َ ا َٗ یَِر  َد ِٟ ا ا  زُو

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٧ََٕص   ٥َ أ

دبعاہلل  ن ابصح، اوب یل یفنح، آرۃ  ن اخدل، رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ب ن  یری اک ااظتنر رک رےہ ےھت اوہنں ےن آےن ںیم اینت دری 

یک ہک اؿ ےک دجسم  ے اھٹ اجےن اک فتق آربی آایگ بت فہ آےئ افر ک ےن ےگل ہک ےھجم ےری  ڑپفویسں ےن الب ایل اھت اس فہج  ے دری 

ں ےن ایبؿ ایک ہک اسن  ن امکل ےن اہک ہک مہ ےن اکی رات یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ااظتنر ایک اہیں کت ہک فصن وہیئگ رھپ اوہن

بش وہیئگ بت آپ رشتفی الےئ افر ںیمہ امنز ڑپاھیئ اس ےک دعب آپ ےن مہ  ے اخمبط وہ رک رفامای ہک دوت و ولگ امنز ڑپھ ےکچ 

 رےہ  ب کت ہک مت ےن امنز اک ااظتنر ایک ایس دحثی ےک ک ش رظن وخد ب ن  یری اک وقؽ ےہ ہک  ب افر وس رےہ افر مت ربارب امنز ںیم

کت ولگ یکین رکےن ےک رظتنم رےتہ ںیہ فہ اس یکین ےک رکےن اک وثاب اپےت رےتہ ںیہ آرۃ ےن اہک ہک ب ن اک ہی وقؽ اسن یک دحثی 

 ںیم دالخ ےہ۔

 آرۃ  ن اخدل، دبع اہلل  ن ابصح، اوب یل یفنح، :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 دنی ےک اسملئ افر کین ابت ےک قلعتم اشعء ےک دعب وگتفگ رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      572    حس

ابي حث٤ہ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی ی، سا٥ٟ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز و، ابوبَک ب٩  اٟامی٪، طٌیب، زہز  ابو

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ  ًَ ا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َس َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ِیْب  ٌَ ُط َا  بَر٧َ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٔي َحثِ َحسَّ َب اب٩ُِ أ  ٕ ََِک ُو ب َز َوأَب ِبَس ٤َ ًَ َة أَ٪َّ  ٤َ



 

 

ا َّ٤ ٠َ َٓ  ٔ اتٔط آْٔخٔ َحَی ٔي  ٔئ ف َظا ٌٔ ِٟ ا ًَلَة  ٥َ َػ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َّي  َػل  ٢َ ا َٗ َز  ٤َ ٠َِیطٔ  اهَّللٔ ب٩َِ ًُ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ا٦َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ

َر  إٔ٪َّ  َٓ  ٔ ٥ُِٜ َصٔذظ ِی٠ََت َٟ  ٥ُِٜ َیَِت ََرأ ا٢َ أ َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ةٔ َو َٟ ا َ٘ اُض فٔي ٣َ ا٨َّٟ َوص١َٔ  َٓ َِرٔق أََحْس  ِْل ٔ ا ز َي َهِض ل ًَ ِو٦َ  َی ِٟ ا ٩ِ صَُو  َّ٤ َقي ٣ٔ َِب ائَٕة َِل ی أَِض ٣ٔ

 ٔ ٨َٕة َوإ َٔة َس ائ ٩ِ ٣ٔ ًَ ٔیٔث  ز ِْلََحا ٔ ا ُوَ٪ ٩ِ٣ٔ َصٔذظ ث ََتَحسَّ ا ی َي ٣َ ٔل ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ ُسو ئ َر َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ ٤ََّا  طٔ ٧ ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ی  

 ٪َ َْقِ ِٟ ا َذَٟٔک   ٦ُ ََّضا َتِْخٔ َٔک أ٧َ ٔیُس بَٔذٟ ُز ی َِرٔق  ِْل ٔ ا ِضز لَي َه ًَ َیِو٦َ  ِٟ ا َُو  ٩ِ ص َّ٤ ي ٣ٔ َِبَق ٥َ َِل ی َس٠َّ  َو

 اہلل ہیلع فآہل اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اسمل  ن دبعاہلل  ن رمع ف، اوبرکب  ن ایب ہمثح، دبعاہلل  ن رمع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص

 فملس ےن اکی رمہبت اشعء یک امنز اینپ اریخ زدنیگ ںیم ڑپیھ  ب السؾ ریھپا وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھک  وہےئگ افر رفامای ہک

 ںیہ مت اینپ اس رات ےک احؽ ےک قلعتم ھجم  ے ونس وس ربس ےک دعب وج صخش آج زنیم ےک افرپ ےہ وکیئ ابیق ہن رےہ اگ ا ن رمع ےتہک

ہک ولوگں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس اراشد ےک ےنھجمس یک رطػ ایخؽ دفڑاان رشفع رکدای اںیہن ایخولں وک فہ دحثی یک 

ر  ںیم ایبؿ رکےت ںیہ احالہکن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یہی رفامای اھت ہک وج آج زنیم ےک افرپ ںیہ اؿ ںیم  ے وکیئ ابیق ہن
 ش
فی

 

ن

 

 اگ رماد آپ یک اس  ے ہی یھت ہک ہی آرآؿ سگر اجےئ اگ۔رےہ 

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اسمل  ن دبعاہلل  ن رمع ف، اوبرکب  ن ایب ہمثح، دبعاہلل  ن رمع :  رافی

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

  

 ...اس ھ اشعء ےک دعب وگتفگ رکےن اک ایبؿ رھگ فاولں افر امہمونں ےک

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 رھگ فاولں افر امہمونں ےک اس ھ اشعء ےک دعب وگتفگ رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      573    حس

ٟزح٤ :  راوی ، ًبسا ًث٤ا٪ ا٤ٌ٨ٟا٪، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪، س٠امی٪، ابو  ٩ ب٩ ابوبَک،ابو

اَ٪  ٤َ ا أَبُو ًُِث ث٨ََ ٨ََا أَبٔي َحسَّ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٪َ ُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٤ٔز َت ٌِ ا ٣ُ ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أ٪  ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ٨ََا أَبُو  ث ٕ أَ٪َّ َحسَّ ََِک ٔي ب ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَب زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ



 

 

 َّ َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َئ َوأَ٪َّ  ا َْقَ ُٓ ّسا  ٧َُا ا أ ٧ُو ٔة کَا َّٔ
اٟؼ  اَب  َِػَح أٟٕث أ ِب بَٔث ٠َِیِذَص َٓ یِٔن  ٨َِ اث ا٦ُ  ٌَ َ ٨َِٔسُظ ك َاَ٪ ً ا٢َ ٩ِ٣َ ک َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ ي اهَّلل

 ٔ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  َٙ َِل٠َ ٧ ا َٓ َٕة  ًَلث اَئ بَٔث ٕ َج ْٔض َوأَ٪َّ أَبَا بََِک از ْص أَِو َس ا٣ٔ َد َٓ  ٍْ َ َِرب ُضوَ َوإِٔ٪ أ َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ ة رَشَ ٌَ ٔ ٥َ ب َس٠َّ َبٔي  َو أ٧ََا َوأ

 ِ٨ٔ ی ً شَّ ٌَ ٕ َت ٕ َوإٔ٪َّ أَبَا بََِک ََِک ٔي ب َیَِن بَِیٔت أَب ٨َا َوب ز٦ْٔ بَِي٨َ ا ٔي َوَخ َزأَت ا٣ِ ا٢َ َو َٗ ٔی  َِزر ًَل أ َٓ يي  ُم ٥َ ث٥َُّ َوأ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َس 

 َّ ً َٔث َح ٠َب َٓ  ٍَ َرَج اُئ ث٥َُّ  َظ ٌٔ ِٟ ا ِت  َی ُػ٠ِّ ُث  َٔث َحِی ب ا َٟ ِی١ٔ ٣َ َس ٣َا ٣ََضی ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ ٌِ َئ َب ا َح َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ی  شَّ ٌَ َت ی 

ا َٗ ض٥ِٔ  ِيتٔی ظَّ ًَ ا  ٢َ أََو٣َ ا َٗ َک  ٔٔ َؿِی ِت  َٟ ا َٗ َٔک أَِو  آ َِؿَی ٩ِ أ ًَ َک  َبَش ا َح ُُط َو٣َ َزأَت ا٣ِ ُط  َٟ ِت  َٟ ا َٗ اهَّللُ  َئ  ا ِس َط َٗ َئ  َّی َتحٔی ً ا َح ِت أَبَِو َٟ 

 َٓ ّئا  ٨ٔی ا َِل َص ٢َ ک٠ُُو ا َٗ بَّ َو َس ََ َو َحسَّ َٓ  ُ ثَر یَا ٨ُُِ ا٢َ  َ٘ َٓ ََبأُِت  اِخت َٓ ٧ََا  ُت أ َذَصِب َٓ  ٢َ ا َٗ َِوا  أَب َٓ ا  ُؿو ی٥ُِ رُعٔ ا ا َو ُط أَبَّس ٤ُ ٌَ ِ اهَّللٔ َِل أَك ٢َ َو ا َ٘

 ٔ٣ ُ ثَر ِٛ َ َٔضا أ ٠ َٔ َِس َا ٩ِ٣ٔ أ َرب ٤َٕة إِٔلَّ  ِ٘ ُ ٧َأُِخُذ ٩ِ٣ٔ ٟ ا  َّ٨ ُٛ ا  َٔک اهَّللٔ ٣َ َذٟ ِب١َ  َٗ ٧َِت  َا ا ک َّ٤ ثََر ٣ٔ ِٛ َ َرِت أ ا َػ وا َو ٌُ ٔ ب َّی َط ً ىٔی َح ٌِ ا٢َ َي َٗ َضا  ٨ِ

ٕض  ا َٔفَ َىٔی  ا أُِخَت ب َی  ٔ ٔط َزأَت ا٢َ ِٔل٣ِ َ٘ َٓ ا  ٨َِض ٣ٔ ُ ثَر ِٛ َ َٔي أَِو أ ا ه ٤َ َٛ َٔي  َٔذا ه إ َٓ  ٕ ََِک ُو ب َضا أَب ِی َٟ ٔ َز إ َو ٨َ ٔيَ َٓ َ َٟ ىٔی  ِی ًَ  ٔ ة ُْقَّ ِت َِل َو َٟ ا َٗ ا  ا َصَذ اِْلَ٪  ٣َ

ا ِیَل اٟظَّ َٔک ٩ِ٣ٔ  ذَٟ َاَ٪  ک ٤ََّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٕ َو ََِک ُو ب َضا أَب ٨ِ َک١ََ ٣ٔ أ َٓ إت  زَّ َذَٟٔک بَٔثًَلٔث ٣َ ِب١َ  َٗ َضا  ٨ِ٣ٔ ُ ثَر ِٛ َ ٨َِضا أ َک١ََ ٣ٔ ٨َطُ ث٥َُّ أ ٤ٔي َی ىٔی  ٌِ ٔ٪ َي

َِػ  أ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ َي  ٔل ا إ ٠َ٤ََض ٤َّة ث٥َُّ َح ِ٘ ٨َِا ُٟ اث ا  ٨َ َٗ ََفَّ َٓ ِْلََج١ُ  ا ٤ََضی  َٓ ْس  ِ٘ ًَ  ٕ ِو٦ َٗ َیَِن  ا َوب ٨َ٨َ َاَ٪ بَِي ک ُظ َو ٨َِٔس ِت ً َبَح

وَ٪ أَِو  ٌُ ٤َ َضا أَِج ا ٨ِ٣ٔ َک٠َُو أ َٓ َرُج١ٕ  ٍَ ک١ُِّ  ٥ِ ٣َ َٛ  ٥ُ٠َ ًِ َ اهَّللُ أ ْض  ٧َُا ُض٥ِ أ ک١ُِّ َرُج١ٕ ٨ِ٣ٔ  ٍَ ًّل ٣َ َرُج رَشَ  ا٢َ  ًَ َٗ ا  ٤َ َٛ 

ؿ، امیلسؿ، اوبامثعؿ، دبعارلنمح  ن اوبرکب، رفاتی رکےت ںیہ ہک ااحصب ہفص رغبی ولگ ےھت افر یبن اوباامعنلؿ، رمتعم  ن امیلس

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام دای اھت ہک سج ےک اپس دف آدویمں اک اھکان وہ فہ رسیت  وک اس ںیم  ے ےل اجےئ افر ارگ اچر اک وہ وت

وبرکب نیت آدیم ےل ےئگ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دس ےل ےئگ دبعارلنمح ےتہک ںیہ ہک مہ اپوچناں ای اٹھچ اؿ ںیم  ے ےل اجےئ ا

یھب اھت ےھت افر امہر  ابپ ےھت افر امہری امں ںیھت افر ںیم ںیہن اجاتن ہک آای اوہنں ےن ہی یھب اہک ای ںیہن ہک امہری یب یب افر امہرا اخدؾ 

رتشمک اھت اوبرکب ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہیں اھکان اھکای افر فںیہ اشعء یک امنز ادا  وج امہر  رھگ افر اوبرکب ےک رھگ ںیم

یک اس ےک دعب یھب اےنت رہھٹ  ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آراؾ یھب رفام ایل اس ےک دعب اےنپ رھگ ںیم آےئ اؿ  ے اؿ یک 

سک ےن رفک ایل؟ ای ہی ہک اہمتر  امہمؿ ااظتنر رک رےہ ںیہ فہ وبےل ایک مت ےن اںیہن یب یب ےن اہک ہک ںیہمت اہمتر  امہمونں  ے 

اھکان ںیہن الھکای اوہنں ےن اہک آپ ےک آےن کت اؿ ولوگں ےن اھکےن  ے ااکنر ایک اھکان اؿ ےک اسےنم ک ش ایک ایگ اھت رگم اوہنں ےن 

ر  ہہک رک افر تہب تخس تسس ےھجم ہن امان دبعارلنمح ےتہک ںیہ ہک ںیم وت امر  وخػ ےک اج رک 

 

ب

 

ی

 

ع

پھچ ایگانچہچن اوبرکب ےن ہصغ ںیم 

ہمقل ےتیل ہہک ڈاال افر اہک ںیہمت وگارا ہن وہ اھکؤ اس ےک دعب اہک ہک اہلل یک  مس ںیم رہسگ ہن اھکؤں اگ ےتہک ںیہ یک ادا یک  مس! مہ  ب وکیئ 

 ںیہ ہک امہمؿ بس آوسدہ وہ ےئگ افر اھکان سج دقر ہک  الہ اھت اس  ے ےھت وت اس ےک ےچین اس  ے زایدہ ڑبھ اجات اھت دبعارلنمح ےتہک



 

 

اش یک زایدہ رہ ایگ وت اوبرکب ےن اس یک رطح داھکی فہ ایس دقر اھت  اسی ہک ےلہپ اھت ای اس  ے یھب زایدہ وت اینپ یب یب  ے اہک ہک ا   ن رف

انیقی ہی اس فتق ےلہپ  ے انگت ےہ رھپ اس ںیم  ے اوبرکب ےن اھکای افر اہک ہی نہب ہی ایک امرجا ےہ فہ وبںیل ہک اینپ آھکن یک ڈنھٹک یک  مس 

 مس اطیشؿ یک رطػ  ے یھت ابآلرخ اس ںیم  ے اکی ہمقل اوہنں ےن اھک ایل اس ےک دعب ا ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ااھٹ 

 ھچک دہع اھت اس یک دمت سگر یکچ یھت وت مہ ےن ابرہ آدیم دحیلعہ ےل ےئگ فہ حبص وک فتاں اچنہپ افر امہر  افر اکی وقؾ ےک درایمؿ ںیم

 اؿ ںیم  ے رہ اکی اس ھ ھچک ھچک آدیم ےھت فاہلل املع۔ رہ صخش ےک اس ھ سک سک دقر آدیم ےھت رغض اس اھکےن 

ئ

دحیلعہ رک دی 

  ے بس ےن اھک ایل دبعارلنمح ےن  اسی ھچک ایبؿ ایک وہ۔

 امیلسؿ، امیلسؿ، اوبامثعؿ، دبعارلنمح  ن اوبرکب،اوباامعنلؿ، رمتعم  ن  :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ : ابب

 ...اذاؿ یک ادتبا اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک اراشد ےہ افر  ب مت امنز ےک ےئل االعؿ رکت

 ؿاذاؿ اک ایب :   ابب

 ے ہک فہ انداؿ ولگ ںیہ افر اہلل اعتیل  اذاؿ یک ادتبا اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک اراشد ےہ افر  ب مت امنز ےک ےئل االعؿ رکےت وہ وت فہ اس  ے یسنہ ذماؼ رکےت ںیہ ہی اس ببس

 اک وقؽ  ب ہعمج ےک دؿ امنز ہعمج یک اذاؿ دی اجےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      574    حس

، ا٧ص :  راوی ہ ، خاٟس، ابوًٗلب ٟوراث بسا  ً  ٤ًزا٪ ب٩ ٣یْسہ،

َٔص ب٩ِٔ ٣َ  ٧َ ٩ِ أ ًَ ََة  ًَٔلب ٔي ٗ ٩ِ أَب ًَ أْٟس  ا َخ ث٨ََ رٔٔث َحسَّ ا َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َة َحسَّ َْسَ اُ٪ ب٩ُِ ٣َِی َز ا ٤ًِٔ ٨ََ ث اَر َحسَّ ا٨َّٟ ا  و َذَْکُ  ٢َ ا َٗ ٕٔک  اٟ

ا  و َْکُ َذ َٓ وَض  ُٗ ا َّ٨ اٟ ةَ َو ا٣َ َٗ ٔ ِْل ا َٔز  ُوت اَ٪ َوأَِ٪ ی ََذ اِْل  ٍَ َٔ ًَٔل٢ْ أَِ٪ َيِظ َز ب أ٣ُٔ َٓ ی  اَر َؼ َّ٨ اٟ وَز َو َیُض ِٟ  ا

رمعاؿ  ن رسیمہ، دبعاولراث، اخدل، اوبالقہب، اسن رفاتی رکےت ںیہ ہک امنز ےک االعؿ ےئلیک ولوگں ےن آگ افر انوقس وجتسی ایک رھپ 



 

 

ابںیت فہ ولگ رکےت ںیہ بت البؽ وک مکح دای ایگ ہک اذاؿ ےک املکت دف دف رمہبت ںیہک افر  وہید فاصنری یک رطػ ذنہ لقتنم وہایگ ہک ہی

 ااقتم ےک اکی اکی رمہبت۔

 رمعاؿ  ن رسیمہ، دبعاولراث، اخدل، اوبالقہب، اسن :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ے ہک فہ انداؿ ولگ ںیہ افر اہلل اعتیل  اذاؿ یک ادتبا اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک اراشد ےہ افر  ب مت امنز ےک ےئل االعؿ رکےت وہ وت فہ اس  ے یسنہ ذماؼ رکےت ںیہ ہی اس ببس

 اک وقؽ  ب ہعمج ےک دؿ امنز ہعمج یک اذاؿ دی اجےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      575    حس

ٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی بسا  ً  ٣ح٤وز ب٩ ُیًل٪،

 َ ٧ نٔي  بََر ا٢َ أَِخ َٗ یِٕخ  َز اب٩ُِ ُج بََر٧َا  ٢َ أَِخ ا َٗ  ٔٚ ا زَّ زَّ اٟ ِبُس  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلَ٪  ُ ب٩ُِ َُِی وز ٨ََا ٣َِح٤ُ ث و٢ُ َحسَّ ُ٘ ٤ََز کَاَ٪ َي اب٩َِ ًُ ٍْ أَ٪َّ  ٔ َاَ٪  آ ک

َوِ  وا ی ٤ُ ک٠ََّ َت َٓ َضا  َٟ َزی  ٨َُا ِیَص ی َٟ ًَلَة  اٟؼَّ ٨ُوَ٪  َتَحيَّ َي َٓ وَ٪  ٌُ ٔ ٤ َت یَِح ٨ََة  ی ٤َٔس ِٟ ا وا  س٣ُٔ َٗ ٔیَن  وَ٪ ح ٤ُٔ ٤ُِش٠ ِٟ ُض٥ِ ا ـُ ٌِ ٢َ َب ا َ٘ َٓ َذَٟٔک  ٔي  ٣ّا ف

َْقِ  ا ٣ِٔث١َ  ّٗ ُو ُض٥ِ ب١َِ ب ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ َری َو َؼا َّ٨ اٟ ٔض  و ُٗ َا ّسا ٣ِٔث١َ ٧ و ُٗ َا ا ٧ دُٔذو زٔی اتَّ ٨َُا ًّل ی وَ٪ َرُج ُث ٌَ ُ أََوَِل َتِب ٤َز ا٢َ ًُ َ٘ َٓ  ٔ ز ُضو َی ِٟ ا  ٪ٔ

 ٔ ًَلة ٔاٟؼَّ ٔ ب ز ٨َا َٓ  ٥ِ ُٗ  ٢ُ یَا بًَٔل  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ا٢َ َر َ٘ َٓ  ٔ ًَلة ٔاٟؼَّ  ب

ہنی آےئ ےھت وت امنز ےئلیک امنز ےک فتق اک ومحمد  ن الیغؿ، دبعارلزاؼ، ا ن رججی، انعف، ا ن رمع رفاتی رکےت ںیہ ہک املسمؿ  ب دم

ادنازہ رک ےک عمج وہ اجےت ےھت اس فتق کت امنز ےک ےئل االعؿ ہن وہات اھت اکی دؿ املسمونں ےن اس ابر  ںیم وگتفگ یک ہک وکیئ 

ےن اہک ہک ویکں ںیہن اکی االعؿ رضفر وہان اچےئہ ضعب ےن اہک ہک اصنری ےک انوقس یک رطح اکی ھگنس انبول رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 ف۔آدیم رقمر رک دےتی ہک فہ اولصلۃ اکپر دای رک  سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اوھٹ افر امنز یک االطع رک دای رک

 ومحمد  ن الیغؿ، دبعارلزاؼ، ا ن رججی، انعف، ا ن رمع :  رافی

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



 

 

  

 ...اذاؿ ےک اافلظ دف دف ابر ک ےن اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ےک اافلظ دف دف ابر ک ےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      576    حس

ہ، ا :  راوی ، س٤اَ ب٩ ًلی ہ، ا٧صس٠امی٪ ب٩ ِحب، ح٤از ب٩ زیس  یوب، ابوًٗلب

َبٔي ٩ِ أ ًَ ٩ِ أَی وَب  ًَ َة  ٔلیَّ ًَ َٔ ب٩ِٔ  ا ٤َ ٩ِ ٔس ًَ یِٕس  ُ ب٩ُِ َز از ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ٨ََا  ث َز  َحسَّ ا٢َ أ٣ُٔ َٗ ٧ََٕص  ٩ِ أ ًَ ًَٔلبََة  ٗ

ا َٗ ٔ ِْل ا٣ََة إِٔلَّ ا َٗ ٔ ِْل ا َٔز  ُوت ی اَ٪ َوأَِ٪  ََذ اِْل  ٍَ َٔ ٢ْ أَِ٪ َيِظ ًَٔل  ٣َةَ ب

امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، امسک  ن ہیطع، اویب، اوبالقہب، اسن رفاتی رکےت ںیہ ہک البؽ وک ہی مکح دای ایگ اھت ہک اذاؿ ںیم تفج 

 املکت ںیہک افر ااقتم ںیم وساےئ دقاقتم اولصلۃ ےک اطؼ ںیہک۔

 امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، امسک  ن ہیطع، اویب، اوبالقہب، اسن :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ےک اافلظ دف دف ابر ک ےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      577    حس

، حذا :  راوی ، خاٟس اٟوہاب ث٘في ٣اٟک٣ح٤س ب٩ سًل٦، ًبس ص ب٩  ہ، ا٧  ء، ابوًٗلب

َبٔي ٩ِ أ ًَ أْٟس  ا َخ ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ٔي   ف َ٘ اٟثَّ أب  َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ َسًَل٦ اب٩ُِ  ْس صَُو  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ا٢َ  َحسَّ َٗ ٕٔک  اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ ََة  ًَٔلب ٗ



 

 

اٟؼَّ  َت  ِٗ وا َو ٤ُ ٠َ ٌِ ا أَِ٪ َي و َْکُ ا٢َ َذ َٗ اُض  َّ٨ اٟ ثَُر  َٛ ا  َّ٤ أ٣ُٔزَ َٟ َٓ ّسا  و ُٗ ُوا ٧َا ب رِضٔ َاّرا أَِو َي ٧ ُروا  ُو وا أَِ٪ ی َْکُ َذ َٓ و٧َطُ  ُٓ ٔ ز ٌِ ٕئ َي ٔ بَٔظِی ًَلة

ا٣َةَ  َٗ ٔ ِْل ا َٔز  ُوت ی اَ٪ َوأَِ٪  ََذ اِْل  ٍَ َٔ ٢ْ أَِ٪ َيِظ ًَٔل  ب

ؿ وہےئ وت اوہنں دمحم  ن السؾ، دبعاولتاب یفقث، اخدل، ذحاء، اوبالقہب، اسن  ن امکل رفاتی رکےت ںیہ ہک  ب ولگ زایدہ املسم

ےن وجتسی یک ہک امنز ےک فتق یک وکیئ العتم رقمر رکدںی سج  ے فہ اچہپؿ ایل رکںی ہک اب امنز ایتر ےہ ذٰہلاضعب ےن اہک ہک آگ 

 رفنش رکدںی ای انوقس اجب دںی وت البؽ وک مکح دای ایگ ہک فہ اذاؿ ںیم تفج املکت ںیہک افر ااقتم ںیم اطؼ

 دبعاولتاب یفقث، اخدل، ذحاء، اوبالقہب، اسن  ن امکلدمحم  ن السؾ،  :  رافی

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

  

 ...دق اقتم اولصلۃ ےک العفہ ااقتم ےک اافلظ اکی اکی ابر ک ےن اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک اافلظ اکی اکی ابر ک ےن اک ایبؿ دق اقتم اولصلۃ ےک العفہ ااقتم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      578    حس

ہ، ا٧ص :  راوی اء، ابوًٗلب اہی٥، خاٟس، حذ  ًلي ب٩ ًبساهَّلل ، اس٤ٌی١ ب٩ ابز

 َ٨َ ث اصٔی٥َ َحسَّ أًی١ُ ب٩ُِ إٔبَِز ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث أْٟس َحسَّ ا٢َ أ٣ُٔزَ  ا َخ َٗ ٕٔک  اٟ ٩ِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ًَ ًَٔلبََة  َبٔي ٗ ٩ِ أ ًَ اُئ  َحذَّ ِٟ ا

ا َٗ ٔ اِْل ا٢َ إِٔلَّ  َ٘ َٓ وَب  ْٔلَی  ُت  َْکِ َذ َٓ أًی١ُ  ٤َ ٢َ إِٔس ا َٗ ا٣ََة  َٗ ٔ ِْل ا َٔز  ُوت ی اَ٪ َوأَِ٪  ََذ اِْل  ٍَ َٔ ٢ْ أَِ٪ َيِظ ًَٔل  ٣َةَ ب

اء، اوبالقہب، اسن رفاتی رکےت ںیہ ہک البؽ وک ہی مکح دای ایگ ہک فہ اذاؿ ںیم تفج املکت  یل  ن دبعاہلل ، اامسلیع  ن اربامیہ، اخدل، ذح

ںیہک افر ااقتم ںیم اطؼ الیعمس رفای دحثی ےتہک ںیہ ںیم ےن اویب  ے اس اک ذرک ایک وت اوہنں ےن اہک تاں ااقتم ارہکی وہین 

 اچےئہ اہتبل دق اقتم اولصل ۃ دف رمہبت اہک اجےئ۔



 

 

   ن دبعاہلل ، الیعمس  ن اربامیہ، اخدل، ذحاء، اوبالقہب، اسن یل :  رافی

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

  

 ...اذاؿ ک ےن یک تلیضف اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ک ےن یک تلیضف اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      579    حس

ز، ارعد، ابوہزیزہ :  راوی ک، ابوٟز٧ا ٣اٟ  ًبس اهَّلل ب٩ یو سٕ، 

َِزةَ  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔد  اِْلرَِعَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٧َِّاز اٟز َبٔي  ٩ِ أ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُوُس ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ًَ ٨ََا  ث ًَ  َحسَّ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  ٠َِیطٔ أَ٪َّ َر

َضی َٗ َٔذا  إ َٓ ٔی٩َ  ِذ أ تَّ اٟ  ٍَ َّی َِل َيِش٤َ ً ْن َح ا َُضَ طُ  َٟ اُ٪ َو ِیَل اٟظَّ َِزبََز  ٔ أ ًَلة زَٔی ٠ٟٔؼَّ َٔذا ٧ُو ٢َ إ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ُوَِّب  َو ا ث َّی إَٔذ َب١َ َحً ِٗ َ اَئ أ َس ِّ٨ اٟ

 َ َیِدْٔطَ ب َّی  ً َب١َ َح ِٗ َ َب أ ٔی و ِث تَّ اٟ َضی  َٗ ا  َّی إَٔذ ً ََز َح َِزب ٔ أ ًَلة ٔاٟؼَّ ُْکُ ب یَِذ ی٩َُِٜ   ٥ِ َٟ ا  ا ٤َٟٔ َذ َٛ ُِْکِ  اذ ا  َذ َٛ ُِْکِ  ٢ُ اذ و ُ٘ ٔ َي ط ٔش ِٔ َن ِٔئ َو ٤َز ِٟ ا یَِن 

َّي َػل  ٥ِ َٛ ٔی  یَِسر اٟزَُّج١ُ َِل  ََو١َّ  َّی ی ً  َح

اؿ یہک دبعاہلل  ن وی فس، امکل، اوبزلاند، ارعج، اوبرہریہ رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  ب امنز یک اذ

ہن اجیت ےہ وت اطیشؿ ھٹیپ ریھپ رک اھب ات ےہ افر امر  وخػ ےک فہ وگز امرات اجات ےہ افر اس دح کت اھب ات الچ اجات ےہ ہک اذاؿ یک آفاز 

ےنس  ب اذاؿ متخ وہ اجیت ےہ وت فاسپ آاجات ےہ اہیں کت ہک  ب امنز یک ااقتم یہک اجیت ےہ وت رھپ فاسپ آاجات ےہ اتہک آدیم ےک 

اید وج اس وک اید ہن ںیھت اید دالات ےہ اہیں کت ہک  ںیم فوس ے ڈاےل اتہک ےہ ہک الفں ابت رک، الفں ابت اید رک فہ )امتؾ( ابںیتدؽ 

 آدیم وھبؽ اجات ےہ ہک اس ےن سک دقر امنز ڑپیھ ۔

 دبع اہلل  ن وی فس، امکل، اوبزلاند، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

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



 

 

  

 ...اذاؿ ںیم دنلب رکےن اک ایبؿ افر رضحت رمع  ن دبعازعلسی

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ںیم دنلب رکےن اک ایبؿ افر رضحت رمع  ن دبعازعلسی

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      580    حس

٩  :  راوی ب ی، ٣ازني، ًبساهَّلل  ہ انؼار ٩ ػٌؼٌ ٟزح٩٤ ب بسا ٟزح٩٤ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ً ٕ، ٣اٟک، ًبسا س ًبس اهَّلل ب٩ یو

ٟزح٩٤  ًبسا

زَّ  اٟ ِبسٔ  ًَ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  اٟزَِّح ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُوُس ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ًَ ا  ٨ََ ث ٌَ َحسَّ َؼ ٌِ َػ ٔي  َب ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أ َة ِح

 ََ ََرا يي أ ٔن ُط إ َٟ  ٢َ ا َٗ رٔیَّ  ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس ُظ أَ٪َّ أَبَا  بََر َّطُ أَِخ ٧َ ٔ أ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٔيِّ  ٤َازٔن ِٟ ا رٔیِّ ث٥َُّ  ا َِنَؼ ِْل ٨َِت فٔي ا ُٛ ا  َٔذ إ َٓ ٔیََة  ز َبا ِٟ ا ٥َ٨َ َو َِ ِٟ ا  تُٔحب  

ٔاٟ َک ب ِوَت ٍِ َػ َٓ ِر ا َٓ  ٔ ًَلة ٔاٟؼَّ َِت ب ٧ أَذَّ َٓ َٔک  َت زٔی َا َٔک أَِو ب ٤ ٨َ َطِیْئ َُ ِْص َوَِل  ٔ٪ ٔج٩ٌّ َوَِل إ٧ٔ ذِّ ٤َُؤ ِٟ ا ِؤت  َػ ی  ٍُ ٣ََس ٤َ َُّط َِل َيِش ٧ٔ إ َٓ ٔئ  ا َس ِّ٨

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ٔ  ُس ُتطُ ٩ِ٣ٔ َر ٌِ ٔ ٤ یٕس َس ٌٔ ٢َ أَبُو َس ا َٗ ٔة  ا٣َ َ٘ٔی ِٟ ا َِو٦َ  ُط ی َٟ ضَٔس  َط  إِٔلَّ 

صعۃ ااصنری، امزین، دبعاہلل  ن دبعارلنمح رفاتی رکےت ںیہ دبعاہلل  ن ویفس، امکل، دبعارلنمح  ن دبعاہلل
طع
  ن دبعارلنمح  ن 

 وک اید روھک ہک 

 

حی ب
ص

 

ن

ہک اؿ  ے اوبدیعس ادری ےن اہک ہک ںیم مت وک داتھکی وہں ہک مت رکبویں افر لگنج وک دنسپ رکےت وہ وت ےریی اکی 

ز ےک ےئل اذاؿ وہک وت اذاؿ دےتی فتق اےنپ آفاز وک وج وکیئ نج ای اسن ای افر  ب مت اینپ رکبویں ےک ہلگ ںیم ای اےنپ لگنج ںیم وہ افر امن

وکیئ ےنس اگ وت فہ اس ےک ےئل ایقتم ےک دؿ وگایہ د  اگ اوبدیعس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے انس 

 اھت۔

صعۃ ااصنری، امزین، دبعاہلل  ن دبعارلنمح دبع اہلل  ن ویفس، امکل، دبعارلنمح  ن دبعاہلل  ن :  رافی
طع
 دبعارلنمح  ن 

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

  



 

 

 ...اذاؿ نس رک اتقؽ فوخؿ رسیی دنب رکان اچےئہ۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ نس رک اتقؽ فوخؿ رسیی دنب رکان اچےئہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      581    حس

، حرضت ا٧ص :  راوی ہ، اس٤ٌی١ ب٩ جٌَف، ح٤یس  ٗتيب

٧ََٕص  ٩ِ أ ًَ ٤َِیٕس  ٩ِ حُ ًَ ََفٕ  ٌِ أًی١ُ ب٩ُِ َج ِٔس٤َ ا إ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ یٕس  ٌٔ ُة ب٩ُِ َس َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث َس٠َّ  َحسَّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ  ٩ٔ َاَ٪ ًَ َُّط ک ٧َ ٥َ أ

 َٟ ُض٥ِ َوإِٔ٪  ٨ِ ًَ  َّٕ َٛ ّا  ٧ ََذا ٍَ أ ٔ ٤ َس إِٔ٪  َٓ َز  ُو ٨َِ َٔح َوی ب َّی ُيِؼ ا َحً ٨َٔ زُو ب ِِ ٩َُِٜ َي ٥ِ ی َٟ ا  ِو٣ّ َٗ ا  ٨َٔ َا ب ز َُ ا  َٔذ ا٢َ إ َٗ ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ َر  َا ّا أَُ ا٧ ََذ ٍِ أ ٤َ ٥ِ َيِش

 َّ٤ ٠َ َٓ ًّل  ِی َٟ ض٥ِٔ  ِی َٟ ٔ َضِي٨َا إ َِت ا٧ َٓ بََر  َي َخِی ٔل ا إ ٨َ ِج َْخَ ٤َص  َٓ َت َٟ ٔي  َسم َٗ َة َوإٔ٪َّ  َبٔي ك٠ََِح َٕ أ َرِٛٔبُت َخ٠ِ َٔب َو َرٛ ّا  ٧ ََذا ٍِ أ ٤َ ٥ِ َيِش َٟ َح َو َِػَب ا أ

ا َرأَِو  َّ٤٠َ َٓ ض٥ِٔ  احٔی ٔض٥ِٔ َو٣ََش َات٠ٔ ک ٨َا ب٤َٔ ِي َٟ ٔ ا إ ُجو َْخَ َٓ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ طٔ َو ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ َس٦َ  َٗ ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُوا  ا  اٟ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ

٢َ اهَّللُ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو آص٥ُِ َر ا َر َّ٤ ٠َ َٓ  ٢َ ا َٗ ُص  ٤ٔی َد ِٟ ا ْس َو َّ٤ اهَّللٔ ٣َُح ْس َو َّ٤ َّا ٣َُح ٧ٔ ُ إ بَر َِت َخِی ب ُ َْخٔ بَر ِٛ َ اهَّللُ أ  ُ بَر ِٛ َ  أ

ُح  َبا َئ َػ َشا َٓ  ٕ ِو٦ َٗ اَحةٔ  ا بَٔش ٨َ ِٟ َ َز ٧ ا  َٔذ ی٩َ  إ رٔ ٨َِذ ٤ُ ِٟ  ا

ہبیتق، اامسلیع  ن رفعج، دیمح، رضحت اسن روسؽ اہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک  ب آپ امہر  اس ھ یسک وقؾ  ے اہجد رکےت وت 

مہ  ے ولٹ امر ہن رکفاےت ےھت اہیں کت ہک حبص وہ اجیت افر آپ ااظتنر رکےت ارگ اذاؿ نس ےتیل وت اؿ ولوگں ےک لتق  ے رک اجےت 

مہ رات وک اؿ ےک آربی ےچنہپ  ب حبص وہیئگ  ؿ ہن ےتنس وت اؿ رپ ہلمح رکےت اسن ےتہک ںیہ مہ ربیخ یک رطػ اہجد وک ےلکن وتافر ارگ اذا

رتا اھت اسن  افر آپ ےن اذاؿ ہن ینس وت وسار وہ ےئگ افر ںیم اوبہحلط ےک ےھچیپ وسار وہایگ ےریا ریپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ریپ وک وھچات

ںیہ ہک ربیخ ےک ولگ اےنپ ےلیھت افر اھپفڑ  ےئل وہےئ امہری رطػ آےئ افر  ب اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےتہک 

وت رفامای  داھکی وت ک ےن ےگل ہک دمحم اہلل یک  مس افر اس اک رکشل آےئگ اسن ےتہک ںیہ ہک  ب اؿ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داھکی

ربک اہلل اربک! ریبخ ربابد وہ ایگ ےب کش مہ یسک وقؾ ےک دیماؿ ںیم دصقب گنج ارتےت ںیہ وت اؿ ڈراےئ وہؤں یک حبص رخاب وہ ہک اہلل ا

 اجیت ےہ۔



 

 

 ہبیتق، الیعمس  ن رفعج، دیمح، رضحت اسن :  رافی

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

  

 ...اذاؿ ےتنس ایک انہک اچےیہ ؟

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ےتنس ایک انہک اچےیہ ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      582    حس

ی، :  راوی ء ب٩ یزیس ٟیثی، ابوسٌیس خسر ک، اب٩ طہاب، ًلا ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 َٕ ُوُس ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ًَ ٨ََا  ث یِّ أَ٪َّ َحسَّ رٔ ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس َبٔي  ٩ِ أ ًَ ثٔیِّ  ِی ا٠َّٟ ٔیَس  یَز أئ ب٩ِٔ  َل ًَ  ٩ِ ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ أْٟک  بََر٧َا ٣َ ا٢َ أَِخ َٗ

 ٪ُ ذِّ ٤َُؤ ِٟ ا  ٢ُ و ُ٘ ا ٣ِٔث١َ ٣َا َي وُٟو ُ٘ َٓ َئ  َسا ِّ٨ اٟ ُت٥ِ  ٌِ ٔ َس٤ َٔذا  ٢َ إ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو  َر

 ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، اطعء  ن سیدی یثیل، اوبدیعس ادری، رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دبعاہلل 

 رفامای ہک  ب مت اذاؿ ونس وت اس رطح وہک سج رطح ومذؿ ہہک رتا وہ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، اطعء  ن سیدی یثیل، اوبدیعس ادری، :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ےتنس ایک انہک اچےیہ ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      583    حس



 

 

ًی :  راوی  ، رث ہی٥ ب٩ حا ا ابز ٣ح٤س ب٩   ، ، یٰهي ظا٦ ، ہ ہ ٟ ذ ب٩ ٓـا ،٣ٌا ك٠حہ  سٰی ب٩ 

ا٢َ  َٗ رٔٔث  َحا ِٟ ا اصٔی٥َ ب٩ِٔ  َِز ٔس ب٩ِٔ إٔب َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ َیِحٌَی   ٩ِ ًَ ا٦ْ  ا صَٔظ ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ َة  َٟ ا ـَ َٓ ُ ب٩ُِ  اذ ٌَ ٨ََا ٣ُ ث َسی ب٩ُِ َحسَّ َىٔی ًٔی ث  َحسَّ

َضُس أَ٪َّ  َِط ٔ َوأ ِؤٟط َٗ َي  ٔل ُط إ ٢َ ٣ِٔث٠َ ا َ٘ َٓ ا  یَِو٣ّ َة  َٔی او ٌَ ٣ُ ٍَ ٔ ٤ َس َُّط  َة أ٧َ ٢ُ اهَّللٔك٠ََِح َرُسو ّسا  َّ٤  ٣َُح

، دمحم  ن اربامیہ  ن احرث، ٰیسیع  ن ہحلط، رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اکی دؿ اعمفہی وک ہی ےتہک وہےئ انس
ٰ

 

 اعمذ  ن اضفہل، اشہؾ، حی

ِ کت ا ے رطح اہک سج رطح ومذؿ ےن اہک۔
َ
وُسُؽ اّ

َ
ا ر
ً
ذ
َ
ّ َ
ُ
ّؿَ حُم
َ
دذُ أ
َھ

ْ

 

س
َ
أ
َ
 ہک اوہنں ےن ف

، دمحم  ن اربامیہ  ن احرث، ٰیسیع  ن ہحلط، اعمذ :  رافی
ٰ

 

  ن اضفہل، اشہؾ، حی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ےتنس ایک انہک اچےیہ ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      584    حس

 اسحٙ، وہب ب٩ جزیز، ہظا٦، یحٌی ، :  راوی

ٌَی َوَحسَّ  َیِح  ٢َ ا َٗ ُظ  ٧َِحَو ٌَی  َیِح  ٩ِ ًَ ا صَٔظا٦ْ  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ ز ٔی ز ُب ب٩ُِ َج ا َوصِ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ْٚ ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث َّطُ َحسَّ ا أ٧َ ٨َٔ٧ َوا ُف إِٔخ ٌِ َىٔی َب ث

٢َ َِل  ا َٗ  ٔ ًَلة اٟؼَّ َي  ل ًَ َيَّ  ٢َ و ا َٗ ا  َّ٤ َٟ  ٢َ ا و٢ُ َٗ ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٥ُِٜ ٧َبٔیَّ ا  ٨َ ٌِ ٔ َس٤ ا  َذ َٜ ا٢َ َص َٗ َة إِٔلَّ بٔاهَّللٔ َو وَّ ُٗ ٢َ َوَِل    َحِو

ااحسؼ ، فبہ  ن رجری، اشہؾ، ییحی ، ایس یک لثم رفاتی رکےت ںیہ افر ییحی ایس یک لثم رفاتی رکےت ںیہ افر ییحی اک ایبؿ ےہ ہک ھجم  ے 

ِ اہک افر اہک ہک ںیم ےنےری  ضعب اھب
َ
ّ 
ِ
  ب 
َ
َة ِإّل
َ
ّ  ُ  
َ
ل
َ
َؽ ف
ْ
و ََ   
َ
 ںویں ےن ایبؿ ایک ہک ومذؿ ےن  ب یح  یل اولصلہ ہک وت اعمفہی ےن ل

 اہمتر  یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس رطح ےتہک وہےئ انس ےہ۔

 اقحس، فبہ  ن رجری، اشہؾ، ییحی ، :  رافی

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



 

 

  

 ...اذاؿ ےک فتق داع رکےن اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ےک فتق داع رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      585    حس

ابي ح٤زہ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ :  راوی ب ب٩  ، طٌی ، جابز ب٩ ًبساهَّلل ،ًلي ب٩ ًباض  ٜسر

 ٔ ٔز اب ٩ِ َج ًَ رٔ  ٔس َٜ ٨ِ٤ُ ِٟ ا ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ٤ِزََة  ٔي َح ِیُب ب٩ُِ أَب ٌَ ُط ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٕغ  ا یَّ ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللٔ  َحسَّ و٢َ  ُس اهَّللٔ أَ٪َّ َر ِبسٔ  ًَ ب٩ِٔ 

 ٍُ ٤َ ٔیَن َيِش ا٢َ ح َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ّسا  َػل َّ٤ ٤َٔةٔ آٔت ٣َُح ائ َ٘ ِٟ ا  ٔ ًَلة اٟؼَّ ةٔ َو ا٣َّ تَّ ٔ اٟ َوة ًِ اٟسَّ  ٔ َربَّ صَٔذظ ُض٥َّ  ا٠َّٟ َئ  َسا ِّ٨ اٟ

ا٣َةٔ  َ٘ٔی ِٟ َِو٦َ ا ًٔی ی ًَ ا َٔ َط ُط  َٟ ِت  ُط َح٠َّ ِسَت ًَ ٔذی َو َّٟ ا ّزا  ٤ُو ا ٣َِح ا٣ّ َ٘ ُط ٣َ ِث ٌَ ابِ َة َو ی٠َ ـٔ َٔ ِٟ ا َة َو ٔسی٠َ َو ِٟ  ا

  ن دکنمر، اجرب  ن دبعاہلل ، رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک  یل  ن سابس، بیعش  ن ایب زمحہ، دمحم
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َ
 ف

  یل  ن سابس، بیعش  ن ایب زمحہ، دمحم  ن دکنمر، اجرب  ن دبعاہلل ، :  رافی

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

  

 ...ےک ےیل آرہع ڈاےنل اک ایبؿ افر ایبؿ ایک اجات ےہ ہک ھچک ولوگں ےن اذاؿ دی اذاؿ دےنی

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 درایمؿ ہلصیف رک دایاذاؿ دےنی ےک ےیل آرہع ڈاےنل اک ایبؿ افر ایبؿ ایک اجات ےہ ہک ھچک ولوگں ےن اذاؿ دےنی ںیم ڑگھجا ایک وت دعس ےن آرہع ڈاؽ رک اؿ ےک 
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ٟح، :  راوی آزاز ْکزہ ًُل٦ ابوػا ٟک، سیم، ابوبَک ٛے  ٕ، ٣ا  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 َ ٩ِ أ ًَ ٕٔح  اٟ َبٔي َػ ٩ِ أ ًَ  ٕ ََِک ٔي ب َب َي أ ل ِو ٣َ ٕ ُسیَمٓ  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َِزةَ َحسَّ َُزی ٔي ص اهَّللُ  ب َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو أَ٪َّ َر

ا إِٔلَّ أَِ٪ َيِش  َیحُٔسو  ٥ِ َٟ ٢ٔ ث٥َُّ  ِْلَوَّ ا  ِّٕ اٟؼَّ ٔئ َو ا َس ِّ٨ اٟ ٔي  ا ف ُض ٣َ ا َّ٨ اٟ  ٥ُ٠َ ٌِ ِو َي َٟ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی وَ٪ ًَ ٤ُ٠َ ٌِ ِو َي َٟ ا َو ٤ُو َتَض ٔ َِلِس ط ٠َِی ًَ ا  ٤ُٔو َتض

یِ  َٟ ٔ ا إ و ُ٘ ِستََب ٔ َِل ٔیر ِضح تَّ اٟ ا فٔي  ّوا٣َ ِو َحِب َٟ ٤َُا َو ِوص َْلََت ٔح  ِب اٟؼ  ٔة َو َت٤َ ٌَ ِٟ ا وَ٪ ٣َا فٔي  ٤ُ ٠َ ٌِ ِو َي َٟ ٔ َو  ط

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، یمس، اوبرکب ےک آزاد رکدہ الغؾ اوباصحل، اوبرہریہ رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

افر فص افؽ ںیم اش ل وہےن اک انتک وثاب ےہ رھپ آرہع ڈاےنل ےک ریغب ہن احلص  ےن رفامای ہک ارگ ولوگں وک ہی ولعمؾ وہ اجےئ ہک اذاؿ

وہ وت رضفر آرہع ڈاںیل افر ارگ ہی ولعمؾ وہاجےئ ہک افؽ فتق امنز ڑپےنھ ںیم ایک وثاب ےہ وت ڑبی وکشش  ے آںیئ افر ارگ اجؿ ںیل 

ر اؿ دفونں یک امجتع آںیئ وخاہ وٹنھگں ےک لب لچ رک یہ آان ہک اشعء افر حبص یک امنز ابامجتع ادا رکےن ںیم ایک وثاب ےہ وت رضف

 ڑپ ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، یمس، اوبرکب ےک آزاد رکدہ الغؾ اوباصحل، :  رافی

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

  

 ... رصد ےن اینپ اذاؿ ںیم الکؾ یک اب ن  یری ےن کاذاؿ ںیم الکؾ رکےن اک ایبؿ امیلسؿ  ن

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ج ںیہناذاؿ ںیم الکؾ رکےن اک ایبؿ امیلسؿ  ن رصد ےن اینپ اذاؿ ںیم الکؾ یک اب ن  یری ےن اہک ےہ اذاؿ ای ااقتم ےتہک سنہ دےنی ںیم وکیئ رح

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      587    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  رث  اهَّلل ب٩ حا ًبس  ، احو٢  ، ًاػ٥  ، ی ٟزیاز ، ػاحب ا ٟح٤یس ا ًبس  ، ایوب  ، ز ، ح٤ا ز شس ٣ 

 ٢ٔ َو ِْلَِح ا أػ٥ٕ  ًَ ٔیِّ َو َاز ِّی ز اٟ احٔٔب  َػ َح٤ٔیٔس  ِٟ ا ِبٔس  ًَ وَب َو ٩ِ أَی  ًَ ْز  ا َّ٤ ٨ََا َح ث ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٔ ب٩ِٔ َحسَّ اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ رٔٔث  ًَ ا َح ِٟ ا



 

 

زَٔی  ٨َُا ُظ أَِ٪ ی أ٣َََز َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ لَي  ًَ يَّ  ُ٪ َو ذِّ ٤َُؤ ِٟ ا  َّ ا ب٠ََ َّ٤ ٠َ َٓ  ْٕ َرِز  ٕ َِو٦ ٔي ی ٕض ف ا بَّ ًَ اب٩ُِ  ٨ََا  َلب ا٢َ َخ ِو٦ُ َٗ َ٘ ِٟ ا َز  َو ٨َ َٓ ا٢ٔ  َح زِّ اٟ ُ فٔي  ًَلة اٟؼَّ  

 ٔ ٨ِطُ َوإ یِْر ٣ٔ ا ٩ِ٣َ صَُو َخ ١َ َصَذ ٌَ َٓ  ٢َ ا َ٘ َٓ ٕف  ٌِ َي َب ٔل ُض٥ِ إ ـُ ٌِ ز٣َِْة َب ًَ ا  ََّض ٧ 

دسمد، امحد، اویب، دبعادیمحل، اصبح ازلایدی، اعمص، اوحؽ، دبعاہلل  ن احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی دؿ 

اجڑفں ںیم ارب ےک دؿ ا ن سابس ےن امہر  اسےنم ہبطخ ڑپاھ ہک اےنت ںیم اذاؿ وہےن یگل  ب ومذؿ یح  یل اولصلۃ رپ اچنہپ وت اوہنں 

ا ے مکح دای ہک اکپر  د  ہک ولگ اینپ اینپ رففد اگہ ںیم امنز ڑپھ ںیل امجتع ےئلیک ہن آںیئ ہی نس ےک ولگ اکی دفےر  یک ےن 

 رطػ دےنھکی ےگل ا ن سابس ےن اہک ہی اس صخش ےن ایک وج ھجم  ے رتہب اھت ینعی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افر یہی الضف ےہ۔

 ب، دبعادیمحل، اصبح ازلایدی، اعمص، اوحؽ، دبعاہلل  ن احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنعدسمد، امحد، اوی :  رافی

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

  

 ... ب ہک انانیب ےک اپس وکیئ ااسی صخش وہ وج ا ے التبےئ ہک اس اک اذاؿ دانی درتس ےہ

 اؿ اک ایبؿاذ :   ابب

  ب ہک انانیب ےک اپس وکیئ ااسی صخش وہ وج ا ے التبےئ ہک اس اک اذاؿ دانی درتس ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      588    حس

، ًبسهَّلل ب٩ ٤ًز، :  راوی ، سا٥ٟ ب٩ ًبساهَّلل  ک، اب٩ طہاب ٣ش٤٠ہ، ٣اٟ  ًبس اهَّلل ب٩ 

اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َّي اهَّللُ َحسَّ َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ٔ أَ٪َّ َر ط ٩ِ أَبٔی ًَ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ ٔطَضإب  اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ أٟٕک  ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٠َِیطٔ  ٣َِش٤َ٠َ ًَ

 ٕ و٦ ُِت اب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َٜ زَٔی  ا َّی ی٨َُ ً ُوا َح ب ِْشَ ا ا َو ک٠ُُو َٓ ُ٪ ب٠َِٔی١ٕ  ذِّ یَُؤ ًَٔلِّل  ا٢َ إٔ٪َّ ب َٗ  ٥َ َس٠َّ َ  َو ک ا٢َ َو ا٢َ َٗ َ٘ َّی يُ ً زٔی َح ٨َُا یَم َِل ی ًِ َ َرُجًّل أ اَ٪ 

َبِحَت  َبِحَت أَِػ ُط أَِػ َٟ 

دبعاہلل  ن ہملسم، امکل، ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل ، دبعہلل  ن رمع، رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

و

ئ

 
 
اہیں کت ہک ا ن اؾ وتکمؾ اذاؿ دںی دبعاہلل  ن رمع ےتہک ںیہ ہک ا ن وتکمؾ  رفامای ہک البؽ رات وک اذاؿ دےتی ںیہ سپ مت ولگ اھکؤ افر پ



 

 

 انانیب آدیم ےھت فہ اس فتق کت اذاؿ ہن دےتی  ب کت ولگ ہی ہن ہہک دںی ہک حبص وہیئگ حبص وہ یئگ

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل ، دبعہلل  ن رمع، :  رافی

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

  

 ...رجف ےک ولطع وہےن ےک دعب اذاؿ ک ےن اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 رجف ےک ولطع وہےن ےک دعب اذاؿ ک ےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      589    حس

ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز، ًبس اهَّلل :  راوی ک، ٧آ ٣اٟ  ،ٕ  ب٩ یوس

بََرتِ  ٢َ أَِخ ا َٗ ٤ََز  ٔ ب٩ِٔ ًُ اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو َؼُة أَ٪َّ َر ِٔ ىٔی َح

ا  َٕ َٜ َت ًِ ا َٔذا  َاَ٪ إ ک  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ُ اهَّللُ  ًَلة اٟؼَّ ا٦َ  َ٘ ُت ِب١َ أَِ٪  َٗ یِٔن  َت َٔ ی ٔٔ یِٔن َخ َت ٌَ ِٛ َر َّي  َػل ُح  ِب ا اٟؼ  ِبٔح َوبََس ُ٪ ٠ٟٔؼ  ذِّ ٤َُؤ ِٟ 

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع، رفاتی رکےت ںیہ ہک ھجم  ے رضحت ہصفح ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ؿ حبص یک اذاؿ ک ےن ڑھکا وہاجات افر حبص یک اذاؿ وہ اجیت وت دف رںیتعک یکلہ یس رفض ےک رفض ےک فآہل فملس یک اعدت یھت ہک  ب ومذ

 اقمئ وہےن  ے ےلہپ ڑپھ ےتیل ےھت۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع، :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رجف ےک ولطع وہےن ےک دعب اذاؿ ک ےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      590    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ئظ ًا رضت  ، ح ہ ابوس٤٠  ، ، یحٌی يبا٪ ، ط  ابونٌی٥

اُ٪  َب َطِي ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ن ا أَبُو  ٨ََ ث يي  َحسَّ ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ َاَ٪ اٟ َة ک ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ َة  ٤َ ٔي َس٠َ َب ٩ِ أ ًَ ٌَی  یَِح  ٩ِ ًَ

ِبٔح  اٟؼ   ٔ ًَلة ا٣َةٔ ٩ِ٣ٔ َػ َٗ ٔ ِْل ٔئ َوا ا َس ا٨ِّٟ َیَِن  یِٔن ب َت َٔ ی ٔٔ یِٔن َخ َت ٌَ ِٛ  َر

رفاتی رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز حبص ےک اوبمیعن، ابیشؿ، ییحی، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

 فتق اذاؿ فااقتم ےک درایمؿ ںیم دف رںیتعک یکلہ یس ڑپھ ےتیل ےھت۔

 اوبمیعن، ابیشؿ، ییحی، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 رجف ےک ولطع وہےن ےک دعب اذاؿ ک ےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      591    حس

ر، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز، :  راوی ک، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ا ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ُوُس  ٔ ب٩ُِ ی ِبُس اهَّلل ًَ ٨ََا  ث ُ َحسَّ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  ٤ََز أَ٪َّ َر ٔ ب٩ِٔ ًُ اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٕر  ٨َا زٔی ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ ٧َا ٣َ بََر طٔ  َٕ أَِخ ٠َِی ًَ

 ٕ و٦ ُِت اب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َٜ َٔی  ز ٨َُا َّی ی ً ا َح بُو ِْشَ وا َوا ک٠ُُ َٓ زٔی ب٠َِٔی١ٕ  ٨َُا ًَٔلِّل ی ٢َ إٔ٪َّ ب ا َٗ  ٥َ َس٠َّ  َو

ویفس، امکل، دبعاہلل  ن دانیر، دبعاہلل  ن رمع، رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک البؽ رات وک دبعاہلل  ن 

و اہیں کت ہک ا ن اؾ وتکمؾ اذاؿ دںی۔

ئ

 
 
 اذاؿ دےتی ںیہ وت مت ولگ اھکؤ افر پ



 

 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، دبعاہلل  ن دانیر، دبعاہلل  ن رمع، :  رافی

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

  

 ...رجفیک اذاؿ حبص وہےن  ے ےلہپ ک ےن اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 رجفیک اذاؿ حبص وہےن  ے ےلہپ ک ےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      592    حس

ز، :  اویر ٣شٌو  ی، ًبسهَّلل ب٩  یر تییم، ابوًث٤ا٪، ٧ہس ، زب  ٣ح٤س ب٩ یو٧ص

 َّ٨ اٟ ٤َاَ٪  َبٔي ًُِث ٩ِ أ ًَ یٔم   َِّی اٟت  ٪ُ ُس٠َامِیَ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ یِْر  ٨ََا ُزَص ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َُص  یُو٧ ٤َُس ب٩ُِ  ٨ََا أَِح ث ٕ َحسَّ وز ٌُ ٔ ب٩ِٔ ٣َِش اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ِضٔسیِّ 

 َّ َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ َُّط ًَ إ٧ٔ َٓ  ٔ رٔظ و َسُح  ٢ٕ ٩ِ٣ٔ اُ٪ بًَٔل ََذ ٥ُِٜ أ ٥ِ أَِو أََحّسا ٨ِ٣ٔ ُٛ ٩َّ أََحَس ٌَ ٨َ٤َِ ا٢َ َِل ی َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل زٔی ي  ا ی٨َُ ُ٪ أَِو  ذِّ یَُؤ

ُح َو  ِب اٟؼ  ُ أَِو  ز ِح َٔ ِٟ و٢َ ا ُ٘ َص أَِ٪ َي ِی َٟ ٥ُِٜ َو َائ٤َٔ َط ٧ ٥ُِٜ َؤٟي٨َُبِّ ٤َٔ ائ َٗ  ٍَ ٔیَرِٔج ١ُ ب٠َِٔی١ٕ ٟ َٔ َِس َي أ ٔل َ إ ُٚ َوكَأِكَأ ِو َٓ َي  ٔل ا إ َض ٌَ َٓ َر ٔ َو ط ٌٔ ٔ ٢َ بٔأََػاب ا َٗ

ا ٤َ ٔط ٨ٔطٔ َو ٤َٔي ٩ِ ی ًَ َصا  ی ث٥َُّ ٣َسَّ ِْلُِْخَ َٚ ا ِو َٓ ا  اص٤َُ ٔ إِٔحَس ط ابَتَِی بَّ ٢َ ُزصَیِْر بَٔش ا َٗ ا َو ََٜذ ٢َ َص و ُ٘ َّی َي ً ٔ َح  ٟٔط

د، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن ادمح  ن ویسن، زریب یمیت، اوبامثعؿ، دہنی، دبعاہلل  ن وعسم

رفامای مت ںیم  ے وکیئ صخش البؽ یک اذاؿ نس رک رحسی اھکان ہن وھچڑ  اس ےئل ہک فہ رات وک اذاؿ ہہک دےتی ںیہ اتہک مت ںیم  ے دجہت 

افر ہی ںیہن ےہ ہک وکیئ صخش ےھجمس ہک حبص وہیئگ افر آپ ڑپےنھ فاال رفاتغ رک ےل افر اتہک مت ںیم  ے وسےن فاےل وک دیبار رکدںی 

ےن اینپ اویلگنں  ے ااشرہ ایک افر اؿ وک افرپ یک رطػ ااھٹای افر رھپ ےچین یک رطػ اکھج دای اہیں کت ہک اس رطح ینعی دیفسی لیھپ 

اےنپ داےنہ افر ابںیہ اجبن الیھپ دای ینعی اجےئ افر زریب ےن اےنپ دفونں اہشدت یک اایلگنں اکی دفےری ےک افرپ رںیھک رھپ دفونں وک 

 اس رطح رہ رطػ دیفسی لیھپ اجےئ بت وھجمس ہک حبص وہ یئگ۔

 دمحم  ن ویسن، زریب یمیت، اوبامثعؿ، دہنی، دبعہلل  ن وعسم د، :  رافی



 

 

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 رجفیک اذاؿ حبص وہےن  ے ےلہپ ک ےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      593    حس

سی، ٓـ١، ًبیس اهَّلل ب٩  :  راوی ہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، ح، یوسٕ ب٩ ًی اسحاٚ، ابواسا٣ہ، ًبساهَّلل ، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، ًائظ

 ٤ًز، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حرضت ًائظہ

ًَ حَ   ٩ِ ًَ ٕس  ٔس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ا َ٘ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ٢َ ًُبَِیُس  ا َٗ ا٣ََة  َُس ُو أ بََر٧َا أَب ٢َ أَِخ ا َٗ  ُٚ ِٔسَحا َىِٔی إ ث ٤َزَ سَّ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ائَٔظَة َو

٥َ ح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو َر ُٕ ب٩ُِ  أَ٪َّ  ُس ُو َىٔی ی ث ٢َ و َحسَّ ا َسی َٗ ١ُ  ًٔی ـِ َٔ ِٟ ا ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا اهَّللٔ ب٩ُِ  َٗ ا ًُبَِیُس  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ

 ٔ ا٢َ إٔ٪َّ ب َٗ َُّط  ٧َ ٥َ أ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ ٕس  َّ٤ ٔس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح ا َ٘ ِٟ ا  ٩ِ ًَ َز  ٤َ ُوا ًُ ب ِْشَ ا َوا ک٠ُُو َٓ ُ٪ ب٠َِٔی١ٕ  ذِّ یَُؤ ًَلِّل 

 ُ ی َّی  ً ٕ َح و٦ ُِت اب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َٜ  ٪َ ذِّ  َؤ

 ااحسؼ، اوبااسہم، دبعاہلل ، اقمس  ن دمحم، اعہشئ، انعف، ا ن رمع، ح، ویفس  ن یسیع، لضف، دیبعاہلل  ن رمع، اقمس  ن دمحم، رضحت اعہشئ

 ذہلا مت ا ن اؾ وتکمؾ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکیت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک البؽ رات ںیم اذاؿ ہہک دےتی ںیہ

 ےک اذاؿ دےنی کت اھکای ایپ رکف

ااحسؼ، اوبااسہم، دبعاہلل ، اقمس  ن دمحم، اعہشئ، انعف، ا ن رمع، ح، ویفس  ن یسیع، لضف، دیبع اہلل  ن رمع، اقمس  ن دمحم،  :  رافی

 رضحت اعہشئ

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

  

 ...اذاؿ فااقتم ےک درایمؿ انتک لصف وہان اچےئہ



 

 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ فااقتم ےک درایمؿ انتک لصف وہان اچےئہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      594    حس

١ِٔ٣ ٣ :  راوی ی، خاٟس، جزیزی، اب٩ بزیس ہ، ًبساهَّلل ب٩   زني،اسحٙ، واسل

ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ یَِسَة  َُز اب٩ِٔ ب  ٩ِ ًَ ٔیِّ  ِز َزی ُح ِٟ ا  ٩ِ ًَ أٟس  ا َخ ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ٔلی   ٔس ا َو ِٟ ا  ُٚ ِٔسَحا ٨ََا إ ث اهَّللٔ  َحسَّ  ٢َ ُسو َر َنٔيِّ أَ٪َّ  ٤ُز ِٟ ا  ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ

 ّ ًََلث ًَلْة ث َػ َیِٔن  ٧ ََذا ک١ُِّ أ َیَِن  ا٢َ ب َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  اَئ َػل ٩ِ٤َٔ َط  ا ٟ

ااحسؼ ، فایطس، اخدل، رجریی، ا ن ربدی ہ، دبعاہلل  ن لفغم زمین، رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت 

 رمہبت رفامای ہک ارگ وکیئ ڑپانھ اچےہ وت دف اذاونں ےک درایمؿ ںیم اکی امنز ےک ربارب لصف وہان اچےہ۔

 ، رجریی، ا ن ربدی ہ، دبعاہلل  ن لفغم زمین،اقحس، فایطس، اخدل :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ فااقتم ےک درایمؿ انتک لصف وہان اچےئہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      595    حس

ک، :  راوی ٣اٟ ص ب٩  ی، ا٧ انؼار ہ، ٤ًزو، ًا٣ز  ر، طٌب ر، ٨ُس  ٣ح٤س ب٩ بظا

 َ ِْل ٕ ا ز ا٣ٔ ًَ ٤ِزَو ب٩َِ  ًَ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ُة  َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٨َُِسْر  ٨ََا ُ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث َٔص ب٩ِٔ َحسَّ ٧َ ٩ِ أ ًَ رٔیَّ  ا ِنَؼ

 ٪ُ ذِّ ٤َُؤ ِٟ ا َاَ٪  ک ا٢َ  َٗ ٕٔک  اٟ َیِْخُ  ٣َ َّی  ً َٔی َح ار َو اٟشَّ ُروَ٪  َِتٔس یَب  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ َِػَحأب  َاْض ٩ِ٣ٔ أ ا٦َ ٧ َٗ  ٪َ َذَّ ا أ َد إَٔذ

 ِ َی ی٩َُِٜ ب  ٥ِ َٟ زٔٔب َو ِِ ٤َ ِٟ ا ِب١َ  َٗ یِٔن  َت ٌَ ِٛ زَّ اٟ وَ٪  َٔک ُيَؼ٠  َذٟ َٛ ٥َ َوص٥ُِ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ا٢َ  َن اٟ َٗ ْئ  َطِی ٔة  ا٣َ َٗ ٔ ِْل أ٪ َوا ِْلََذ ا



 

 

٠ٔی١ْ  َٗ ٤َا إِٔلَّ  ٨َُض ٩َُِٜ بَِي ٥ِ ی َٟ َة  َب ٌِ ُط  ٩ِ ًَ اُوَز  َة َوأَبُو َز َب٠َ اُ٪ ب٩ُِ َج ٤َ  ًُِث

 دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش، رمعف، اعرم ااصنری، اسن  ن امکل، رفاتی رکےت ںیہ ہک  ب ومذؿ اذاؿ اتہک اھت وت ولگ یبن یلص اہلل ہیلع

اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےت افر فہ ایس  فآہل فملس ےک ااحصب ںیم  ے وتسونں ےک اپس  ےل اجےت ےھت اہیں کت ہک یبن یلص

رطح رغمب  ے ےلہپ دف رتعک امنز ڑپےتھ ےھت افر اذاؿ افر ااقتم ےک درایمؿ ںیم ھچک لصف ہن وہات اھت افر امثعؿ  ن دیحر افر 

  اؿ دفونں ےک درایمؿ تہب یہ وھتڑا لصف وہات اھت۔اوبداؤد ہبعش  ے انلق ںیہ ہک

 دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش، رمعف، اعرم ااصنری، اسن  ن امکل، :  رافی

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

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج ااقتم اک ااظتنر رک 

 اک ایبؿ اذاؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج ااقتم اک ااظتنر رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      596    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ر، ح ، رعوہ ب٩ زیب ی ہز ، ز ، طٌیب ٟامی٪ ا  ابو

ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ُط َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ا أَبُو  ٨ََ ث اهَّللُ  َحسَّ َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ و َرُس َاَ٪  ک ِت  َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ ٔ أَ٪َّ  َیِر ز ب اٟ ُ ب٩ُِ  َوة ٔي رُعِ ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ

بِ  َٗ یِٔن  َت َٔ ی ٔٔ یِٔن َخ َت ٌَ ِٛ َر  ٍَ َٛ
ََفَ ا٦َ  َٗ  ٔ ز ِح َٔ ِٟ ا  ٔ ًَلة لَي ٩ِ٣ٔ َػ ِْلُو ُ٪ بٔا ذِّ ٤َُؤ ِٟ ا َت  َٜ َس ا  َٔذ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٔ بَ ًَ ز ِح َٔ ِٟ ا  ٔ ًَلة َس أَِ٪ ١َ َػ ٌِ

ا٣َةٔ  َٗ ٔ َِٔل ٟ ٪ُ ذِّ ٤َُؤ ِٟ ا َیأِتَٔیطُ  َّی  ً ٩ٔ٤َِ َح َی ِْل ٔ ا ط ِّ٘ ٔط َي  ل ًَ  ٍَ َلَح ِؿ ا ُ ث٥َُّ  ِحز َٔ ِٟ ا ٔیَن  َب  َيِشت

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ  ن زربی، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

 ب ومذؿ رجف یک اذاؿ ہہک رک پچ وہ اجات وت آپ رجف ےک رفض  ے ےلہپ دعب حبص وہاجےن ےک دف رںیتعک یکلہ یس ڑپھ اعدت یھت ہک 

  ولہپ رپ آراؾ رفامےت  ب ومذؿ ااقتم ےئلیک آپ ےک اپس آات رھپ آپ اھٹ اجےت۔
 
ت ہ

 ےتیل ےھت رھپ اےنپ اب



 

 

  اہلل اعتٰیل اہنعاوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ  ن زربی، رضحت اعہشئ ریض :  رافی

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

  

 ...ارگ وکیئ اچےہ وترہاذاؿ فااقتم ےک درایمؿ امنز ڑپھ اتکس ےہ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ اچےہ وترہاذاؿ فااقتم ےک درایمؿ امنز ڑپھ اتکس ےہ

یث                               س او٢ج٠  :  ج٠س      597    حس

١ِٔ٣ :  راوی ص ب٩ حش٩، ًبساهَّلل ب٩ بزیسہ، ًبساهَّلل ب٩   ًبس اهَّلل ب٩ یزیس، ٛہ٤

بِ  ًَ  ٩ِ ًَ یَِسَة  َُز ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ب ًَ  ٩ِ ًَ َحَش٩ٔ  ِٟ ا ٤َُص ب٩ُِ  ِض َٛ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔیَس  ز َی ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٔ َحسَّ اهَّلل ٢َ سٔ  ا َٗ ا٢َ  َٗ  ١ٕ َّٔ َِ  ب٩ِٔ ٣ُ

 ٔ ا٢َ ف َٗ ًَلْة ث٥َُّ  َیِٔن َػ ٧ ََذا َیَِن ک١ُِّ أ ًَلْة ب َیِٔن َػ ٧ ََذا ک١ُِّ أ َیَِن  ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اَئ اٟ ٩ِ٤َٔ َط ٔة ٟ أَٟث  ي اٟثَّ

س  ن ب ن، دبعاہلل  ن ربدیہ، دبعاہلل  ن لفغم رفاتی رک

 م
کہ

ےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ دبعاہلل  ن سیدی، 

 ہک رہدف اذاونں ینعی اذاؿ فااقتم ےک درایمؿ اکی امنز ےہ دف رمہبت یہی رفامای رسیتی رمہبت رفامای ارگ وکیئ ڑپانھ اچےہ۔

س  ن ب ن، دبعاہلل  ن ربدیہ، دبعاہلل  ن لفغم :  رافی

 م
کہ

 دبع اہلل  ن سیدی، 

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

  

 ...ایک رفس ںیم اکی یہ ومذؿ وک اذاؿ دانی اچےئہ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ایک رفس ںیم اکی یہ ومذؿ وک اذاؿ دانی اچےئہ
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ک ب٩ حویزث ٣ٌلي :  راوی ہ، ٣اٟ  ب٩ اسس، وہیب، ابوایوب، ابوًٗلب

ِزٔٔث  ی َو ُح ِٟ ا أٟٔک ب٩ِٔ  ٩ِ ٣َ ًَ ًَٔلبََة  ٩ِ أَبٔي ٗ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ ث٨ََا ُوَصِیْب  ا٢َ َحسَّ َٗ ََسٕس  َّي ب٩ُِ أ ل ٌَ ٨ََا ٣ُ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ أََتِیُت 

 َٗ َ أ َٓ ٔي  ِوم َٗ  ٩ِ٣ٔ ٕ َنََف ٥َ فٔي  َس٠َّ ُ َو ٧ ُٜو َٓ وا  ٌُ ِرٔج ا ا٢َ  َٗ أٟي٨َا  َي أََص ٔل ٨َا إ َٗ ِو َی َط َرأ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ا  ّ٘ َرٓٔی َرحامّٔی  کَاَ٪  ِی٠َّة َو َٟ ی٩َ  رِٔشٔ ٨َِٔسُظ ً ا ً وا ٨َ٤ِ

 ٥ِ ُٛ ُ بَر ِٛ َ ٥ُِٜ أ َیُؤ٣َّ ِٟ ٥ِ َو ُٛ ِ٪ َل٥ُِٜ أََحُس ذِّ ٠ِیَُؤ َٓ ًَلةُ  اٟؼَّ ِت  رَضَ ا َح إَٔذ َٓ ا  و َػ٠  ٤ُوص٥ُِ َو ِّ٠ ًَ ض٥ِٔ َو  ٓٔی

ئ

معل

 ن ادس، فبیہ، اوباویب، اوبالقہب، امکل  ن وحریث رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم اینپ وقؾ یک امجتع شیک ھ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل  

فملس یک ادتم ںیم احرض وہ رک سیب ویؾ کت میقم رتا مہ ےن آپ وک اہنتی رک  دؽ افر رہمابین رکےن فاال اپایانچہچن اانت رعہص میقم 

ےن امہرا اایتشؼ اےنپ رھگ فاولں یک رطػ وسحمس ایک وت اراشد رفامای ہک مت ولٹ اجؤ افر اےنپ رھگ فاولں ںیم روہ  رےنہ ےک دعب  ب آپ

افر اںیہن دنی یک میلعت دف افر امنز اک فتق آاجای رک  وت مت ںیم  ے وکیئ صخش اذاؿ د  دای رک  افر مت بس ںیم زبرگ آدیم اہمترا 

 اامؾ ےہ۔

ئ  ن ادس، :  رافی

معل

 فبیہ، اوباویب، اوبالقہب، امکل  ن وحریث 

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

  

 ...اسمرف ےک ےئل ارگ امجتع وہ وت اذاؿ فااقتم ک ےن اک ایبؿ افر ایس رطح اقمؾ رعافت افر

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 انہک ہک وہ وت اذاؿ فااقتم ک ےن اک ایبؿ افر ایس رطح اقمؾ رعافت افر زمدہفل ںیم یھب افر ےردی فایل رات ای اپین ربےنس یک رات ںیم ومذؿ اک ہی اسمرف ےک ےئل ارگ امجتع

 اولصلۃ یف ارلاحؽ امنز اینپ ایقؾ اگوہں ںیم ڑپھ ول

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      599    حس

، ابوذر٣ :  راوی ہب اٟحش٩، زیس ب٩ و ہ، ٣ہاجز، ابو  ش٥٠ ب٩ ابزہی٥، طٌب



 

 

 ٩ِ ًَ ٕب  یِٔس ب٩ِٔ َوصِ ٩ِ َز ًَ َحَش٩ٔ  ِٟ ا ٔي  َب ٔ أ ز َضأج ٤ُ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ اصٔی٥َ  َِز ا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔب ٨ََ ث ٔيیِّ َحسَّ َّ٨ اٟ  ٍَ ا ٣َ َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ ٓرٕ  َذ ٔي  َب  أ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ِٔز ث٥َُّ  َػل ُط أَبِز َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٪َ ذِّ َز أَِ٪ یَُؤ ََرا ِٔز ث٥َُّ أ ِز ُط أَب َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٪َ ذِّ یَُؤ ُ٪ أَِ٪  ذِّ ٤َُؤ ِٟ ا َز  ا ََر أ َٓ ٔي َسََفٕ  َ٪ ف یَُؤذِّ اَز أَِ٪   أََر

َس  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٢َ ٠ُو اٟت    ١ وِّ اٟ ی  اَو َس َّی  ً ِٔز َح ِز ُط أَب َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٥َ َّ٨ َض ٔح َج ِی َٓ رَِحِّ ٩ِ٣ٔ  ِٟ ا َة  ٔطسَّ ٥َ إٔ٪َّ  َّ٠ 

 ملسم  ن اربامیہ، ہبعش، اہمرج، اوبانسحل، زدی  ن فبہ، اوبذر ےتہک ںیہ ہک مہ یسک رفس ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ ےھت

 اس ےن اچتا ہک اذاؿ د  آپ ےن رفامای ومذؿ ےن رہظ یک اذاؿ دانی اچیہ آپ ےج اس  ے رفامای ہک ایھب ذرا ڈنھٹا وہاجےن دف رھپ

اس  ے رفامای ایھب ذرا افر ڈنھٹا وہاجےن دف اس ےن رھپ اذاؿ دینی اچیہ وت آپ ےن اس  ے رفامای ہک ایھب ذرا افر ڈنھٹا وہ اجےن دف 

  ےک س ےل  ے وہیت ےہ۔اہیں کت ہک اسہی ولیٹں ےک ربارب وہ ایگ رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رگیم یک دشت منہج

 ملسم  ن اربمیہ، ہبعش، اہمرج، اوبانسحل، زدی  ن فبہ، اوبذر :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

ایس رطح اقمؾ رعافت افر زمدہفل ںیم یھب افر ےردی فایل رات ای اپین ربےنس یک رات ںیم ومذؿ اک ہی انہک ہک اسمرف ےک ےئل ارگ امجتع وہ وت اذاؿ فااقتم ک ےن اک ایبؿ افر 

 اولصلۃ یف ارلاحؽ امنز اینپ ایقؾ اگوہں ںیم ڑپھ ول

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      600    حس

، حذا، ابوًٗل :  راوی ، خاٟس ٕ، سٔیا٪ ک ب٩ حویزث،٣ح٤س ب٩ یوس ہ، ٣اٟ  ب

أٟٔک ب٩ِٔ  ٩ِ ٣َ ًَ ًَٔلبََة  ٔي ٗ ٩ِ أَب ًَ ٔئ  ا َحذَّ ِٟ ا أٟٕس  ٩ِ َخ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ُس یُو ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ًَلٔ٪ َحسَّ َي َرُج ٢َ أَت ا َٗ ِزٔٔث  ی َو ُح ِٟ ا

ا  ٢َ ا َ٘ َٓ ََفَ  اٟشَّ أ٪  ٔیَس ُز ی  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ ٧َا ث٥َُّ أَٗامَٔی ث٥َُّ اٟ َذِّ أ َٓ ٤َا  ِجُت ٤َا َْخَ ٧َُِت ا أ ٥َ إَٔذ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ٟ

٤َا ُٛ ُ بَر ِٛ َ ٤َُا أ ٜ  َٟٔیُؤ٣َّ

دمحم  ن ویفس،  نایؿ، اخدل، ذحا، اوبالقہب، امکل  ن وحریث، ےتہک ںیہ ہک دف صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس رفس ےک 

 ے آےئ وت اؿ  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس رفس ےک اراد   ے وت اؿ  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  اراد 



 

 

 ہک  ب مت ولکن افر امنز اک فتق آاجےئ وت مت اذاؿ دف رھپ ااقتم وہک اس ےک دعب مت ںیم وج زبرگ وہ فہ اامؾ ےہ۔

 ا، اوبالقہب، امکل  ن وحریث،دمحم  ن ویفس،  نایؿ، اخدل، ذح :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

ین ربےنس یک رات ںیم ومذؿ اک ہی انہک ہک اسمرف ےک ےئل ارگ امجتع وہ وت اذاؿ فااقتم ک ےن اک ایبؿ افر ایس رطح اقمؾ رعافت افر زمدہفل ںیم یھب افر ےردی فایل رات ای اپ

 اولصلۃ یف ارلاحؽ امنز اینپ ایقؾ اگوہں ںیم ڑپھ ول

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      601    حس

ک ب٩ حویزث :  راوی ٣اٟ ہ،  اٟوہاب، ایوب، ابوًٗلب ٣ثىی، ًبس  ٣ح٤س ب٩ 

 ٢َ ا َٗ َّی  ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٨َا َحسَّ ٢َ أََتِي ا َٗ أْٟک  ا ٣َ ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ََة  ًَٔلب ٔي ٗ ٩ِ أَب ًَ وُب  ا أَی  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ أب  َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٔيیَّ  َحسَّ َّ٨ اٟ

َاَ٪  ک ّة َو ِی٠َ َٟ َِو٣ّا َو ی٩َ ی ٨َِٔسُظ ًرِٔشٔ ٨َ٤ِا ً َٗ َ أ َٓ ُوَ٪  رٔب ا َ٘ ْة ٣َُت َطبََب ٧َِح٩ُ  ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٥َ َػل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َر

 َ ٧ َس ٌِ ٨َا َب ِٛ َز ٩ِ َت َّ٤ ًَ ٨َا  َٟ َ َسأ ٨َا  ِ٘ َت ِس اِط َٗ ا أَِو  ٨َا أَص٨َ٠َِ َضِي اِطَت ِس  َٗ َّا  ا َه٩َّ أ٧َ َّ٤ ٠َ َٓ ا  ّ٘ َرٓٔی ٥ُِٜ َرحامّٔی  ٔلَي أَص٠ِٔی وا إ ٌُ اِرٔج ا٢َ  َٗ َاُظ  بَر٧ِ أَِخ َٓ ا 

 ُ٤ ِّ٠ ًَ ض٥ِٔ َو ا ٓٔی و ٤ُ أَٗٔی ِت َٓ ا َحرَضَ َٔذ إ َٓ يي  َُػل ٔي أ ن ٤ُو َیُِت َرأ ا  ٤َ َٛ ا  و َػ٠  ا َو ُوَض َٔ ا أَِو َِل أَِح ُوَض َٔ َئ أَِح ا َِطَی َْکَ أ َذ زُوص٥ُِ َو ًَلةُ وص٥ُِ َو٣ُ اٟؼَّ  

 ٥ِ ُٛ ُ بَر ِٛ َ ٥ُِٜ أ َیُؤ٣َّ ِٟ ٥ِ َو ُٛ ٥ُِٜ أََحُس ِ٪ َل ذِّ ٠ُِیَؤ َٓ 

 ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر مہ دنچ رقتةی دمحم  ن ینثم، دبعاولتاب، اویب، اوبالقہب، امکل  ن وحریث ےتہک

ربارب یک رمع ےک وجاؿ ےھت سیب بش ف رفز مہ آپ یک ادتم ںیم رےہ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رنؾ دؽ رہمابؿ ےھت 

تا ےہ وت مہ  ے اؿ اک احؽ وپاھچ نج وک مہ اےنپ ےھچیپ وھچڑ  ب آپ ےن ایخؽ ایک ہک مہ وک اےنپ رھگ فاولں ےک اپس ےچنہپ اک اایتشؼ اتس ر

آےئ ےھت مہ ےن آپ وک بس ھچک اتبای سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فاسپ ولٹ اجؤ افر اؿ یہ ولوگں ںیم روہ افر اؿ 

امکل ےن اہک ہک ےھجم اید ںیہ ای ہی اہک اید ںیہن رںیہ  وک میلعت دف افر ایھچ ابوتں اک مکح دف افر دنچ ابںیت آپ ےن ایبؿ رفامںیئ نج یک ةسن

افر سج رطح مت وک اید ںیہ ای ہی ہک اید ںیہن رںیہک افر سج رطح مت ےن ےھجم امنز ڑپےتھ داھکی ےہ ایس رطح امنز ڑپاھ رکف افر  ب امنز 



 

 

 ۔اک فتق آاجےئ وت مت ںیم  ے وکیئ صخش اذاؿ د  د  افر مت ںیم  ے ڑبا اہمترا اامؾ ےنب

 دمحم  ن ینثم، دبعاولتاب، اویب، اوبالقہب، امکل  ن وحریث :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

زمدہفل ںیم یھب افر ےردی فایل رات ای اپین ربےنس یک رات ںیم ومذؿ اک ہی انہک ہک  اسمرف ےک ےئل ارگ امجتع وہ وت اذاؿ فااقتم ک ےن اک ایبؿ افر ایس رطح اقمؾ رعافت افر

 اولصلۃ یف ارلاحؽ امنز اینپ ایقؾ اگوہں ںیم ڑپھ ول

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      602    حس

٤ًز، ٧آٍ، :  راوی ز، یحٌی، ًبیس اهَّلل ب٩   ٣شس

 َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث َ َحسَّ ٕة ب ِی٠َ َٟ َز فٔي  ٤َ اب٩ُِ ًُ َذََّ٪  ا٢َ أ َٗ  ٍْ ٔ َآ َىٔی ٧ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َز  ٤َُ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ٌَی  َیِح َا  بََر٧ اَ٪ ث٥َُّ ا٢َ أَِخ ٨َ ِح ـَ ٔ ٕ ب َٔزة ار

َاَ٪  ٥َ ک َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ و َرُس َا أَ٪َّ  ٧ أَِخبََر َٓ  ٥ُِٜٔ ال رَٔح ا فٔي  و َػ٠   ٢َ ا ا فٔي  َٗ و َػ٠  ٔ أََِل  ٔظ ِز َي إٔث ل ًَ  ٢ُ و ُ٘ ُ٪ ث٥َُّ َي ذِّ یَُؤ ّا  ٧ ذِّ ُ ٣َُؤ ز َیأ٣ُِ

ََفٔ  اٟشَّ ٔي  ٔ ف یَرة ٔل ٤َ ِٟ ا ٔ أَِو  َٔزة ار َب ِٟ ا ٔة  ِی٠َ ا٠َّٟ ٔي  ٢ٔ ف َحا زِّ  اٟ

ا ؿ انیم اہپڑی رپ ڑچھ

 

 ی
ح

 

ض

رک اذاؿ دی  دسمد، ییحی، دیبعاہلل  ن رمع، انعف، رفاتی رکےت ںیہ ہک ا ن رمع ےن اکی ےردی یک رات وک 

 اذاؿ دےنی ےک دعب ہی ہہک دای ہک اولصلۃ یف راحمکل افر مہ  ے ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےردی ای دنین یک بش ےک

 احبتل رفس ومذؿ وک مکح د  دےتی ےھت ہک اذاؿ  ے لبق افر اذاؿ ےک دعب فہ ہی ہہک د  ہک اال ولص یف ارلاحؽ۔

 ، دیبع اہلل  ن رمع، انعف،دسمد، ییحی :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ربےنس یک رات ںیم ومذؿ اک ہی انہک ہک اسمرف ےک ےئل ارگ امجتع وہ وت اذاؿ فااقتم ک ےن اک ایبؿ افر ایس رطح اقمؾ رعافت افر زمدہفل ںیم یھب افر ےردی فایل رات ای اپین



 

 

 اولصلۃ یف ارلاحؽ امنز اینپ ایقؾ اگوہں ںیم ڑپھ ول

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      603    حس

ہ، ابوجحیٔہ :  راوی بي جحیٔ یص، اب٩ ا  اسحٙ، جٌَف ب٩ ًو٪، ابو٤ٌٟ

ََفُ  ٌِ ٧َا َج بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ْٚ ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث و٢َ  َحسَّ َرُس ُِت  َرأَی  ٢َ ا َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َة  َٔ ٔي ُجَحِی ِؤ٪ ب٩ِٔ أَب ًَ  ٩ِ ًَ ٔص  ٤َِی ٌُ ِٟ ا ُو  ا أَب ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ِوٕ٪  ًَ ب٩ُِ 

 ٌَ ِٟ ٔا ٢ْ ب ًَٔل َد ب ٔ ث٥َُّ َْخَ ًَلة ٔاٟؼَّ َُط ب ٧ َذ آ َٓ  ٢ْ َُط بًَٔل ائ َح َٓ ٔح  َِل ِْلَب ٔا ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل َّ اهَّللٔ  ٔ َحً زَة اهَّللٔ ٨َ  ٢ٔ و ُس ِی َر یََس َیَِن  ا ب َزَص َٛ َر ی 

ًَلةَ  اٟؼَّ ا٦َ  َٗ َ ٔح َوأ َِل ِْلَب ٔا ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

س، ا ن ایب ہفیحج، اوبہفیحج رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فادی احطب

می 
لع

 ااحسؼ ، رفعج  ن وعؿ، اوب

اپس البؽ ےن آرک آپ وک امنز یک االطع دی رھپ زینہ ےل رک  ےل افر اس وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ںیم داھکی ہک آپ ےک

 ےک آےگ فادی احطب ںیم اگڑ دای افر آپ ےن امنز ڑپاھیئ۔

س، ا ن ایب ہفیحج، اوبہفیحج :  رافی

می 
لع

 اقحس، رفعج  ن وعؿ، اوب

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

  

 ...ایک ومذؿ اانپ ہنم ادرھ ادرھ ریھپ  افر ایک فہ اذاؿ ںیم ادرھ ادرھ دھکی اتکس ےہ الب

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

ےن اینپ دفا ایلگنں اےنپ دفونں اکونں ںیم ڈاںیل افر ا ن رمع  ایک ومذؿ اانپ ہنم ادرھ ادرھ ریھپ  افر ایک فہ اذاؿ ںیم ادرھ ادرھ دھکی اتکس ےہ البؽ  ے وقنمؽ ےہ ہک اوہنں

ےئل فوض اثتب ےہ افر ونسمؿ ےہ اےنپ اکونں ںیم اایلگنں ںیہن دےتی ےھت اربامیہ ےتہک ںیہ ہک ریغب فوض ےک اذاؿ دےنی ںیم ھچک اضمہقئ ںیہن اطعء اک وقؽ ےہ ہک اذاؿ ےک 

  فملس اےنپ امتؾ افاقت ںیم اہلل اعتیل اک ذرک ایک رکےت ےھت ۔افر اعہشئ یتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      604    حس

ہ :  راوی ہ، ابوجحیٔ بي جحیٔ ٕ، سٔیا٪، ًو٪ ب٩ ا  ٣ح٤س ب٩ یوس



 

 

ِؤ٪ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ُس یُو ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اُظ َحسَّ َٓ  ٍُ َبَّ ٠ُِت أََتت ٌَ َح َٓ  ٪ُ ذِّ یَُؤ ًَٔلِّل  َرأَی ب َّطُ  ٧َ ٔ أ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َة  َٔ ٔي ُجَحِی أَب

ا٪ٔ  ِْلََذ ا بٔا ُض٨َ ا َوَص ُض٨َ  َص

دمحم  ن ویفس،  نایؿ، وعؿ  ن ایب ہفیحج، اوبہفیحج  ے رفاتی رکےت ںیہ ںیم ےن البؽ وک اذاؿ دےین ںیم اؿ وک اانپ ہنم اذاؿ دےتی 

 رکےت اپای۔ فتق ادرھ ادرھ

 دمحم  ن ویفس،  نایؿ، وعؿ  ن ایب ہفیحج، اوبہفیحج :  رافی

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

  

 ...آدیم اک ہی انہک ہک امہری امنز اجیت ریہ افر ا ن ریسنی ےن اس ک ےن وک ہک امہری امنز

 ایبؿ اذاؿ اک :   ابب

مہ ےن امنز ںیہن اپیئ رگم یبن یلص اہلل ہیلع  آدیم اک ہی انہک ہک امہری امنز اجیت ریہ افر ا ن ریسنی ےن اس ک ےن وک ہک امہری امنز اجیت ریہ رکمفہ اھجمس ےہ اس رطح انہک اچےئہ ہک

 فآہل فملس اک وقؽ تہب درتس ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      605    حس

ہ :  راوی ابي ٗتازہ، ابوٗتاز يبا٪، یحٌی، ًبساهَّلل ب٩  ، ط  ابونٌی٥

 ٢َ ا َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َزَة  َتا َٗ ٔي  َب اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٌَی  َیِح  ٩ِ ًَ اُ٪  َطِيَب ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ن ُو  ا أَب ٨ََ ث ٔيیِّ  َحسَّ َّ٨ اٟ  ٍَ يي ٣َ نَُؼل ٧َِح٩ُ  ا  ٤َ بَِي٨َ

 ًَ  ُ اهَّلل َّي  َٗ َػل  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔلَي  ٨َا إ َح٠ِ ٌِ ِسَت ُوا ا اٟ َٗ  ٥ُُِٜ َطأ٧ِ ا٢َ ٣َا  َٗ َّي  َػل ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢ٕ  رَٔج ٍَ َج٠ََبَة  ٔ ٤ ِ َس ٥َ إٔذ َس٠َّ ٔ َو َٔذا ٠َِیط ا إ ٠ُو ٌَ ِٔ ًَل َت َٓ  ٢َ ا

  ٤ٔ أَت َٓ  ٥ُِٜ اَت َٓ ا  ا َو٣َ و َؼ٠  َٓ ُت٥ِ  ِٛ َر َِز ٤َا أ َٓ ٔة  ٨َ ي ٜٔ ٔاٟشَّ ٥ُِٜ ب ٠َِی ٌَ َٓ ًَلَة  اٟؼَّ ُت٥ِ   واأََتِي

ڑپھ  اوبمیعن، ابیشؿ، ییحی، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ، اوباتقدہ رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی رمہبت مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ امنز

رےہ ےھت آپ ےن ھچک ولوگں یک آفاز ینس  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ڑپھ ےکچ وت رفامای ہک اہمترا ایک احؽ ےہ ینعی ہی وشر 

ں وہا اوہنں ےن رعض ایک ہک امنز ےک ےئل تلجع رکےن یک فہج  ے آپ ےن رفامای اب ااسی ہن رکان  ب مت امنز ےک ےئل آؤ وت اہنتی ویک



 

 

 اانیمطؿ  ے آؤ رھپ سج دقر امنز اپؤ اس دقر ڑپھ ول افر سج دقر مت  ے اجیت رےہ اس وک وپرا رک ول۔

 اتقدہ، اوباتقدہاوبمیعن، ابیشؿ، ییحی، دبعاہلل  ن ایب  :  رافی

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

  

 ...اس ارم اک ایبؿ ہک سج دقر امنز مت وک  ل اجےئ ڑپھ ول افر سج دقر مت  ے وھچٹ اجےئ اس

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ھ ول افر سج دقر مت  ے وھچٹ اجےئ اس وک وپرا رکول اس وک اوب اتقدہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے لقن ایک ےہاس ارم اک ایبؿ ہک سج دقر امنز مت وک  ل اجےئ ڑپ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      606    حس

یب، ابوہزیزہ :  راوی ، سٌیس ب٩ ٣ش ہزی  آز٦، اب٩ ابي ذئب، ز

 َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ آَز٦ُ  ا  ٨ََ ث َّ َحسَّ َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ یَِزَة  َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ ٔب  ٤َُشیَّ ِٟ ا یسٔ ب٩ِٔ  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ٔی   ز اٟز صِ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ِٕب  َبٔي ذٔئ اب٩ُِ أ ي اهَّللُ ٨َا 

٠َیِ  ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َِزَة  ی َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ َة  ٤َ َس٠َ ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ح َو  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ا٣ََة ًَ َٗ ٔ ِْل ا ُت٥ِ  ٌِ ٔ ٤ ا َس ٢َ إَٔذ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط

اتَ  َٓ ا  وا َو٣َ َؼ٠  َٓ ُت٥ِ  ِٛ َر َِز ا أ ٤َ َٓ وا  ًُ ِْسٔ ٔ َوَِل ُت ار َٗ َو ِٟ ا ٨َةٔ َو ي ٜٔ ٔاٟشَّ ٥ُِٜ ب ٠َِی ًَ ٔ َو ًَلة اٟؼَّ ٔلَي  ا إ و ا٣ُِظ وآَ  ٤ٔ أَت َٓ  ٥ُِٜ 

فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای  ب مت  آدؾ، ا ن ایب ذبئ، زرہی، دیعس  ن بیسم، اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع

ااقتم ونس وت امنز ےک ےئل فاقر افر اانیمطؿ وک اایتخر ےئک وہےئ ولچ افر دفڑف ںیہن رھپ سج دقر امنز ںیہمت  ل اجےئ ڑپھ ول افر سج 

 دقر وھچٹ اجےئ اس وک وپرا رک ول۔

 ریہآدؾ، ا ن ایب ذبئ، زرہی، دیعس  ن بیسم، اوبرہ :  رافی

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

  

 ...ریبکت ےک فتق  ب ولگ اامؾ وک دھکی ںیل وت سک فتق ڑھک  وہں



 

 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ریبکت ےک فتق  ب ولگ اامؾ وک دھکی ںیل وت سک فتق ڑھک  وہں

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      607    حس

ہ :  راوی ابي ٗتازہ، ابوٗتاز ، یحٌی، ًبساهَّلل ب٩   ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦

 َٗ َبٔي  ٔ ب٩ِٔ أ اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٌَی  یَِح َيَّ  ٔل َب إ َت َٛ ا٢َ  َٗ ا٦ْ  ٨ََا صَٔظ ث ا٢َ َحسَّ َٗ َِزاصٔی٥َ  ا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔب ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ اَزَة  و٢ُ َت َرُس  ٢َ ا َٗ

َزِونٔي َّی َت ً وا َح و٣ُ ُ٘ ًَل َت َٓ ًَلةُ  اٟؼَّ ِت  ا أُٗٔی٤َ ٥َ إَٔذ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  اهَّللٔ 

امنز یک ملسم  ن اربامیہ، اشہؾ، ییحی، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ، اوباتقدہ رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

  فتق ےھجم ہن دھکی ول اس فتق کت ڑھک  ہن وہا رکف۔ااقتم ےک

 ملسم  ن اربامیہ، اشہؾ، ییحی، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ، اوباتقدہ :  رافی

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

  

 اؿ افر فاقر

 

 ...ےک اس ھ اےھٹ امنز ےک ےئل دلجی  ے ہن اےھٹ ہکلب ایمط

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اؿ افر فاقر ےک اس ھ اےھٹ

 

 امنز ےک ےئل دلجی  ے ہن اےھٹ ہکلب ایمط

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      608    حس

ہ :  راوی ابي ٗتازہ، ابوٗتاز  ابو نٌی٥، طيباني، یحٌی، ًبساهَّلل ب٩ 

ا َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ن ُو  ا أَب ٨ََ ث َّيَحسَّ َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َر  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َزَة  َتا َٗ ٔي  َب اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٌَی  َیِح  ٩ِ ًَ اُ٪  َطِيَب ا  ث٨ََ ٠َِیطٔ  ٢َ َحسَّ ًَ اهَّللُ 



 

 

ي٨َةٔ  ٜٔ ٔاٟشَّ ٠َِی٥ُِٜ ب ًَ ٔي َو َزِون َّی َت وا َحً و٣ُ ُ٘ ًَل َت َٓ  ُ ًَلة اٟؼَّ ِت  ا أُٗٔی٤َ ٥َ إَٔذ َس٠َّ  َو

، ییحی، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ، اوباتقدہ رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک  ب امنز یک اوب میعن، ابیشین

ااقتم یہک اجےئ وت مت اس فتق کت ہن ڑھک  وہ  ب کت ہک ےھجم ہن دھکی ول افر اےنپ اانیمطؿ وک الزؾ وھجمس  یل  ن ابمرک ےن اس 

 یک اتمتعب یک ےہ( ۔

 اوب میعن، ابیشین، ییحی، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ، اوباتقدہ :  رافی

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

  

 ...یک دجسم  ے یسک ذعر یک انب رپ لکن اتکس ےہ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 یک دجسم  ے یسک ذعر یک انب رپ لکن اتکس ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  سج٠      609    حس

ٟح ب٩ ٛیشا٪، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی ، ػا اٌٟزیز ب٩ ًبساهَّلل ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس  ًبس

 ِ ٔٔح ب اٟ َػ  ٩ِ ًَ ٕس  ٌِ َس َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔب ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ُِ  ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ ٤ََة  َس٠َ ٔي  ٩ِ أَب ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِیَشاَ٪  َٛ  ٩ٔ

ِت اٟؼ   َٟ ُ َوًُسِّ ًَلة اٟؼَّ ٤َِت  ِس أُٗٔی َٗ َد َو ٥َ َْخَ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس َِزَة أَ٪َّ  َُزی َبٔي ص ز٧َِا أ َو ٧َِت ُظ ا ًلَّ ٔي ٣َُؼ ا٦َ ف َٗ َٔذا  َّی إ ُٖ َحً و ُٔ

ِنََّصَ  َِّر ا ب َٜ ُ ی َِتَش١َ أَِ٪  اُ ِس  َٗ ّئ َو ُط ٣َا ُِس َرأ  ُٕ ٨ِٔل َی ا  ِي٨َ َٟ ٔ َد إ َّی َْخَ ً ا َح َئت٨َٔ لَي َصِی ًَ ٨َا  َِٜث ٤َ َٓ  ٥ُِٜٔ ٧ کَا لَي ٣َ ًَ ا٢َ  َٗ  َٖ 

دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، اربامیہ  ن دعس، اصحل  ن شیکؿ، ا ن اہشب، اوبہملس، اوبرہریہ رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

اکی رمہبت دجسم  ے ابرہ  ےل ےئگ احالہکن امنز یک ااقتم وہ یکچ یھت افر ںیفص یھب ربارب رکیل ےئگ ںیھت  ب آپ فاسپ  فآہل فملس

آرک یلصم ںیم ڑھک  وہ ےئگ مہ رظتنم رےہ ہک اب آپ ریبکت ںیہک ےگ نکیل آپ رھپ ےئگ افر مہ  ے رفامای ہک اینپ ہگج رپ روہ مہ 

 آپ امہر  اپس رشتفی الےئ افر آپ ےک ےر  ے اپین کپٹ رتا اھت آپ ےن لسغ ایک احبؽ وخد ڑھک  رےہ وھتڑ  رعہص ںیم



 

 

 اھت۔

 دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، اربامیہ  ن دعس، اصحل  ن شیکؿ، ا ن اہشب، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ... ارگ اامؾ ےہک ہک اینپ ہگج رپ رہھٹ  روہ  ب کت ہک ںیم ولٹ رک ہن آؤں وت دتقمی اس اک

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ارگ اامؾ ےہک ہک اینپ ہگج رپ رہھٹ  روہ  ب کت ہک ںیم ولٹ رک ہن آؤں وت دتقمی اس اک ااظتنر رکںی

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      610    حس

ہ :  راوی اٟزح٩٤، حرضت ابوہزیز ہ ب٩ ًبس ی، ابوس٤٠ ٕ، اوزاعي، زہز  اسحٙ، ٣ح٤س ب٩ یوس

َس  ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ اعٔي   ِْلَِوَز ا ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ُوُس ُس ب٩ُِ ی َّ٤ ث٨ََا ٣َُح ا٢َ َحسَّ َٗ  ُٚ ِٔسَحا ٨ََا إ ث َبٔي َحسَّ ٩ِ أ ًَ ِح٩ٔ٤َ  زَّ اٟ ِبسٔ  ًَ َة ب٩ِٔ  ٤َ٠َ

ِزَ  ی َُز َ٘ ص َت َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٢ُ اهَّللٔ َػل ُسو َد َر َْخَ َٓ ُض٥ِ  َٓ و ُٔ ُػ اُض  ا٨َّٟ ی  وَّ َش َٓ ًَلةُ  اٟؼَّ ٤َِت  ا٢َ أُٗٔی َٗ ا٢َ َة  َٗ ُْب ث٥َُّ  ٦َ َوصَُو ُج٨ سَّ

ٔض٥ِٔ  َّي ب َؼل َٓ ّئ  ُْطُ ٣َا ِ٘ ُط َي َرأُِس َد َو َِتَش١َ ث٥َُّ َْخَ اُ َٓ  ٍَ َج ََفَ  ٥ُِٜٔ ٧ کَا َي ٣َ ل ًَ 

ؼ ، دمحم  ن ویفس، افزایع، زرہی، اوبہملس  ن دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی رمہبت امنز یک ااقتم وہ ااحس

ےئگ افر ولوگں ےن اینپ ںیفص ربارب رک ںیل اےنت ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ ےلکن افر آےگ ڑبھ ےئگ احالہکن آپ بنج 

 ہک مت ولگ اینپ ہگج ڑھک  روہانچہچن آپ ولٹ ےئگ افر آپ ےن لسغ رفامای رھپ ابرہرشتفی الےئ وت آپ ےک ےھت ای آےن رپ رفامای

 ےر  ے اپین کپٹ رتا اھت اب آپ ےن امنز ڑپاھیئ۔

 اقحس، دمحم  ن ویفس، افزایع، زرہی، اوبہملس  ن دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  



 

 

 ...آدیم اک ہی انہک ہک مہ ےن امنز ںیہن ڑپیھ ۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک ہی انہک ہک مہ ےن امنز ںیہن ڑپیھ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      611    حس

، جابز ب٩ ًبساهَّلل ،ابو نٌی٥، طيباني، یحٌی، اب :  راوی ہ  وس٤٠

 ِ ُ ب ٔز اب َا َج بََر٧ ٢ُ أَِخ و ُ٘ َة َي ٤َ َس٠َ ُت أَبَا  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ٌَی  یَِح  ٩ِ ًَ اُ٪  َطِيَب ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ُو ن ا أَب ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ اهَّللٔ أَ٪َّ  ِبٔس  ًَ  ٩ُ

وِ  َی أب  لَّ َد ِٟ ا ُ ب٩ُِ  ز ائَطُ ٤ًَُ ٥َ َج َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٤ُِص ًَ اٟظَّ َزِت  کَا َّی  ً يَي َح َُػل ا ِٛٔسُت أَِ٪ أ اهَّللٔ ٣َ اهَّللٔ َو  ٢َ ُسو َا َر ٢َ ی ا َ٘ َٓ  ٔٚ ٨َِس َد ِٟ ا  ٦َ

تُ  ِي َػ٠َّ ٥َ َواهَّللٔ ٣َا  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ائ٥ُٔ  اٟؼَّ َْطَ  ِٓ َ ا أ َس ٣َ ٌِ َٔک َب َذٟ زُُب َو ِِ َّ َت َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢ََ ٨َز َٓ ا  ٠َِیطٔ َض ًَ اهَّللُ  ي 

 َّ َػل ُص ث٥َُّ  ٤ِ اٟظَّ َِت  ب ا َُغَ َس ٣َ ٌِ َِّصَ َب ٌَ ِٟ ا ىٔی  ٌِ َّي َي َػل َ ث٥َُّ  أ ؿَّ َو َت َٓ ُط  ٌَ َا ٣َ اَ٪ َوأ٧َ ُِلَح ٔلَي ب ٥َ إ َس٠َّ زَٔب َو ِِ ٤َ ِٟ ا ا  َسَص ٌِ  ي َب

اطخب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس  اوب میعن، ابیشین، ییحی، اوبہملس، اجرب  ن دبعاہلل ، رفاتی رکےت ںیہ ہک دنخؼ ےک دؿ رمع  ن

آےئ افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ف اہلل ںیم ےن اب کت رصع یک امنز ںیہن ڑپیھ افر آاتفب رغفب وہ ایگ 

فملس احطبؿ ںیم ارت  افر ںیم آپ رضحت رمع یک ہی انہک اےسی فتق اھت ہک رفزہ دار ےک ااطفر اک فتق وہ اجات ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 یک رمہاہ اھت آپ ےن فوض رفامای افر آاتفب رغفب وہاجےن ےک دعب ےلہپ رصع یک امنز ڑپیھ اس ےک دعب رغمب یک امنز ڑپیھ۔

 اوب میعن، ابیشین، ییحی، اوبہملس، اجرب  ن دبعاہلل ، :  رافی

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

  

 ...ااقتم ےک دعب ارگ اامؾ وک وکیئ رضفرت ک ش آاجےئ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ااقتم ےک دعب ارگ اامؾ وک وکیئ رضفرت ک ش آاجےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      612    حس

ٟوارث، :  راوی ، ًبسا ب، ا٧ص ابو ٤ٌ٣ز، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو  ًبساٌٟزیز ب٩ ػہی

 ِ ٔ ب ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ رٔٔث  ا َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ زٕو  ٤ِ ًَ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ  ٕ ز ٤َ ٌِ ٨ََا أَبُو ٣َ ث ٤َِت َحسَّ ٢َ أُٗٔی ا َٗ ٩ِ أ٧ََٕص  ًَ ٕب  َضِی ُػ  ٩ُ

اظٔي ی٨َُ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ًَلةُ َو ِو٦ُ  اٟؼَّ َ٘ ِٟ ا ٧َا٦َ  َّی  ً ٔ َح ًَلة اٟؼَّ َي  ٔل ا٦َ إ َٗ ٤َا  َٓ ٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا ٔٔب  ٧ ًّل فٔي َجا  َرُج

اوب رمعم، دبعاہلل  ن رمعف، دبعاولارث، دبعازعلسی  ن بیہص، اسن رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی رمہبت امنز یک ااقتم وہیئگ افر یبن 

 آہتسہ ابںیت رک رےہ ےھت سپ آپ امنز ےک ےئل ڑھک  وہےئ اہیں یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ےک اکی وگہش ںیم یسک صخش  ے

 کت ہک ضعب ولگ افےنھگن ےگل۔

 اوب رمعم، دبعاہلل  ن رمعف، دبعاولارث، دبعازعلسی  ن بیہص، اسن :  رافی

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

  

 ...ےک دعب الکؾ رکےن اک ایبؿ ااقتم وہ اجےن

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ااقتم وہ اجےن ےک دعب الکؾ رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      613    حس

اِلًلي، ح٤یس، :  راوی  ًیاغ ب٩ وٟیس، ًبس

 ًِ َ ِْل ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َؤٟیٔس  ِٟ ا ُغ ب٩ُِ  ا یَّ ًَ ا  ٨ََ ث َس َحسَّ ٌِ ٥ُ َب َتک٠ََّ َی زَُّج١ٔ  اٟ  ٩ِ ًَ نٔيَّ  ٨َُا ب ِٟ ا ا  َابّٔت ُت ث ِٟ َ َسأ  ٢َ ا َٗ ٤َُِیْس  ا ح ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َي  ل

 ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ َزَق ٠ٟٔ ٌَ َٓ ًَلةُ  اٟؼَّ ِت  ٤َ ا٢َ أُٗٔی َٗ ٕٔک  اٟ ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ َىٔی  ث َحسَّ َٓ ًَلةُ  اٟؼَّ ا٦ُ  َ٘ ا ُت حَ ٣َ َٓ َرُج١ْ   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ُط ٠َِی َبَش



 

 

 ُ ًَلة اٟؼَّ ِت  ٤َ ا أُٗٔی َس ٣َ ٌِ  َب

ایعش  ن فدیل، دبعاال یل، دیمح، رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اثتب ابنین  ے اس صخش یک ابتب وپاھچ وج امنز یک ااقتم وہ اجےن 

وہ یکچ ےھت اےنت ےک دعب الکؾ رک  اوہنں ےن ھجم  ے اسن  ن امکل یک دحثی ایبؿ یک ہک اوہنں ےن اہک اکی رمہبت امنز یک ااقتم 

 ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی صخش آایگ اس ےن آپ وک ااقتم وہ اجےن ےک دعب رفک ایل افر ابںیت رکات رتا۔

 ایعش  ن فدیل، دبعاال یل، دیمح، :  رافی

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

  

 ...امنز ابامجتع ےک فا ب وہےن اک ایبؿ ب ن  یری ےن اہک ےہ ہک ارگ یسک صخش یک امں ازراہ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےنرک  وت فہ اس اک اہک ہن ام امنز ابامجتع ےک فا ب وہےن اک ایبؿ ب ن  یری ےن اہک ےہ ہک ارگ یسک صخش یک امں ازراہ تبحم اشعء یک امنز ابامجتع ڑپےنھ  ے اس وک عنم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      614    حس

ک ابوٟز٧از ارعد ابوہزیزہ :  راوی  ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ ٣اٟ

َِزةَ  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔد  اِْلرَِعَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٧َِّاز اٟز َبٔي  ٩ِ أ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُوُس ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ًَ ٨ََا  ث ُسو َحسَّ ٠َِیطٔ أَ٪َّ َر ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ

 ٪َ ذَّ ُیَؤ َٓ  ٔ ًَلة ٔاٟؼَّ َز ب آ٣ُ َلَب ث٥َُّ  ُیِح َٓ ٕب  َل آ٣َُز بَٔح ُت أَِ٪  ٤ِ ِس َص٤َ َ٘ َٟ  ٔ ظ ٔسی بَٔیٔس ِٔ َن ی  ٔذ َّٟ ا ٢َ َو ا َٗ  ٥َ َس٠َّ َیُؤ٦َّ َو َٓ ًّل  آ٣َُز َرُج َضا ث٥َُّ  َٟ  

 ٔ ض ٠َِی ًَ  َٚ أَُِحِّ َٓ  ٢ٕ رَٔجا َي  ٔل َٕ إ ٔ اٟ َض ث٥َُّ أَُخ ا َّ٨ ا أَِو اٟ ٤ٔي٨ّ َس ا  ّٗ َیحُٔس رَعِ َُّط  ٧َ ٥ُ٠َ أََحُسص٥ُِ أ ٌِ ِو َي َٟ  ٔ ظ ٔسی بَٔیٔس ِٔ َن ی  ٔذ َّٟ ا ُض٥ِ َو وَت ٥ِ بُیُ

َظاَئ  ٌٔ ِٟ ا ضَٔس  َظ َٟ یِٔن  ٨ََت یِٔن َحَش اَت ز٣َِ ٣ٔ 

ملس ےن رفامای ہک اس دبع اہلل  ن ویفس امکل اوبازلاند ارعج اوبرہریہ رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ذات یک  مس سج ےک ہضبق ںیم ےریی اجؿ ےہ ےریا ہی ارادہ وہا ےہ ہک افال ڑکلایں عمج رکےن اک مکح دفں اس ےک دعب مکح دفں ہک اشعء 

تع یک امنز وکیئ دفےرا صخش ڑپاھےئ افر ںیم وخد ھچک ولوگں وک رمہاہ ےل رک اےسی ولوگں ےک رھگفں کت وچنہپں وج اشعء یک امنز امج



 

 

 ے ںیہن ڑپےتھ افر اؿ ےک رھگفں وک آگ اگل دفں  مس اس یک سج ےک تا ھ ںیم ےریی اجؿ ےہ ہک ارگ اؿ ںیم  ے یسک وک ہی ولعمؾ 

 وہ اجےئ ہک فہ رفہب ڈہی ای فہ دمعہ وگتش ںیم ڈہایں اپےئ اگ وت انیقی اشعء یک امنز ںیم آےئ۔

 ہدبع اہلل  ن ویفس امکل اوبزلاند ارعج اوبرہری :  رافی

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

  

 ...امنز ابامجتع یک تلیضف یک ایبؿ افر اوستق یک امجتع وفت وہاجیت وت دفےری دجسم ںیم آت

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

وت دفےری دجسم ںیم آےت اسن  ن امکل اکی دجسم ںیم آےئ سج ںیم امنز وہ یکچ یھت وت اوہنں ےن امنز ابامجتع یک تلیضف یک ایبؿ افر اوستق یک امجتع وفت وہاجیت 

 اذاؿ دی افر ااقتم ہہک رک امجتع  ے امنز ڑپیھ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      615    حس

ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز، :  راوی ک، ٧آ ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ا ٨ََ ث َّ  َحسَّ َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو َر َز أَ٪َّ  ٤َ اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ا٢َ ًَ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  ي 

ّة  َزَرَج ی٩َ  رِٔشٔ ٍٕ َوً ِب ذِّ بَٔش َٔ ِٟ ا ١ُ َػًَلَة  ـُ ِٔ َت ةٔ  ًَ ا ٤َ َح ِٟ ا  ُ ًَلة  َػ

امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع، رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک امجتع یک امنز دبعاہلل  ن ویفس، 

 اہنت امنز رپ اتسسیئ درہج وثاب زایدہ ےہ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع، :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

یکچ یھت وت اوہنں ےن  امنز ابامجتع یک تلیضف یک ایبؿ افر اوستق یک امجتع وفت وہاجیت وت دفےری دجسم ںیم آےت اسن  ن امکل اکی دجسم ںیم آےئ سج ںیم امنز وہ

 اذاؿ دی افر ااقتم ہہک رک امجتع  ے امنز ڑپیھ

یث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س      616    حس

یس :  راوی ، ًبساهَّلل ب٩ خباب، ابوسٌ یث، یزیس ب٩ ٫از  ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ، ٟ

 َٕ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ِیُث  َحسَّ ا٠َّٟ َىِٔی  ث ٢َ َحسَّ ا بَّ  َٗ اهَّللٔ ب٩ِٔ َخ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ز َضا ِٟ ا اب٩ُِ  ٔیُِس  ز َی َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َّطُ َٗ یٕس أ٧َ ٌٔ َس ٔي  َب ٩ِ أ ًَ إب 

ی  رِٔشٔ ٤ِٕص َوً ذِّ بَٔد َٔ ِٟ ا ًَلَة  َػ  ١ُ ـُ ِٔ َت ةٔ  ًَ ا ٤َ َح ِٟ ا  ُ ًَلة َػ  ٢ُ و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٠َِیطٔ َو ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ  ٍَ ٔ ٤ َرَجّة َس  ٩َ َز

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  دبعاہلل  ن ویفس، ثیل، سیدی  ن اھد، دبعاہلل  ن ابخب، اوبدیعس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن

 وک رفامےت وہےئ انس ہک امجتع یک امنز اےلیک یک امنز  ے سیچپ درےج زایدہ تلیضف ریتھک ےہ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، ثیل، سیدی  ن اھد، دبعاہلل  ن ابخب، اوبدیعس :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

یکچ یھت وت اوہنں ےن  امنز ابامجتع یک تلیضف یک ایبؿ افر اوستق یک امجتع وفت وہاجیت وت دفےری دجسم ںیم آےت اسن  ن امکل اکی دجسم ںیم آےئ سج ںیم امنز وہ

 اذاؿ دی افر ااقتم ہہک رک امجتع  ے امنز ڑپیھ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      617    حس

ح، ابوہزیزہ :  راوی ا٤ًع، ابوػاٟ اٟواحس،  سی ب٩ اس٤ٌی١، ًبس  ٣و

 ٔ اٟ َػ َا  ُت أَب ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ٤َُع  ًِ َ ِْل ا ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ َواحٔٔس  ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١َ  ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ا ٣ُ ٨ََ ث َا َحسَّ ُت أَب ٌِ ٔ َس٤ و٢ُ  ُ٘ ٕح َي

 ِ ی َُز ًَل ص لَي َػ ًَ  ُٕ ٌَّ ـَ ٔة ُت ًَ ا ٤َ َح ِٟ ا ٔي  ُج١ٔ ف زَّ اٟ  ُ ًَلة َػ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس ا٢َ  َٗ  ٢ُ و ُ٘ وٗٔطٔ َزَة َي ُس ٔي  ٔ َوف ٔط ٔ فٔي بَِيت ٔط ت

 َ ٔل َد إ وَئ ث٥َُّ َْخَ ُؿ ُو ِٟ ا أَِحَش٩َ  َٓ  َ أ ؿَّ َو ا َت َّطُ إَٔذ ٧َ َٔک أ ذَٟ ا َو ّٔ ٌِ ٔؿ ی٩َ  رِٔشٔ ٤ِّشا َوً ِلَوّة إِٔلَّ َخ ُم َخ یَِد  ٥ِ َٟ  ُ ًَلة اٟؼَّ ُجطُ إِٔلَّ  یُِْخٔ ٤َِشحٔسٔ َِل  ِٟ ا ي 



 

 

ٔ ٣َا زَ  ط ٠َِی ًَ يي  ُتَؼل ُة  َٜ ٔ ًَلئ ٤َ ِٟ ا ز٢َِ  ٥ِ َت َٟ َّي  َػل ا  إَٔذ َٓ َئْة  ٔلی َٔضا َخ ُط ب ٨ِ ًَ ُمَّ  ْة َوح َرَج َز ا  ُط بَٔض َٟ ِت  ٌَ ٔ ٠َِیطٔ ُرٓ ًَ َػ١ِّ  ُض٥َّ  ا٠َّٟ ُظ  ٔي ٣َُؼًلَّ ا٦َ ف

ُض٥َّ  ًَلةَ  ا٠َّٟ اٟؼَّ َز  َو ٧َِت ٕ ٣َا ا ًَلة َػ ٔي  ٥ِ ف ُٛ ٢ُ أََحُس زَا َی ٤ِطُ َوَِل  ِرَح  ا

ومیس  ن اامسلیع، دبعاولادح، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ہک 

ںیم امنز ڑپےنھ  ے سیچپ درہج وثاب ںیم زایدہ ےہ ہک  ب دمعہ آدیم اک امجتع  ے امنز ڑپانھ اس ےک اےنپ رھگ ںیم افر اےنپ ابزار 

وطر رپ فوض رکےک دجسم یک رطػ  ےل افر ضحم امنز یہ ےک ےئل  ےل وت وج دقؾ رےھک اگ اس ےک وعض ںیم اس اک اکی درہج دنلب رک  

 رکےت رںیہ ےگ  ب کت ہک فہ اےنپ یلصم اگ افر اکی انگہ اس اک اعمػ وہاگ رھپ  ب فہ امنز ڑپھ ےل اگ وت ربارب رفےتش اس ےک ےئل داع

ز ںیم ںیم رےہ اگ ہک ای اہلل اس رپ رتمح انزؽ رفامای اہلل اس رپ رہمابین رفام افر مت ںیم  ے رہ صخش  ب کت ہک امنز اک ااظتنر رکات ےہ امن

 وصتمر وہات ےہ۔

 ومیس  ن الیعمس، دبعاولادح، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

یکچ یھت وت اوہنں ےن  امنز ابامجتع یک تلیضف یک ایبؿ افر اوستق یک امجتع وفت وہاجیت وت دفےری دجسم ںیم آےت اسن  ن امکل اکی دجسم ںیم آےئ سج ںیم امنز وہ

 تم ہہک رک امجتع  ے امنز ڑپیھاذاؿ دی افر ااق

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      618    حس

ٟزح٩٤، ابوہزیزہ :  راوی ہ ب٩ ًبسا یب، ابوس٤٠ ، سٌیس ب٩ ٣ش ہزی اٟامی٪، طٌیب، ز  ابو

 ٔ ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ِیْب  ٌَ ُط َا  ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث َا َحسَّ زَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَب اٟ ِبسٔ  ًَ ٤ََة ب٩ُِ  ُو َس٠َ ٔب َوأَب ٤َُشیَّ ِٟ ا یُس ب٩ُِ  ٌٔ َس ي 

ًَلَة أََحسٔ  َػ  ٍٔ ٤ٔی َح ِٟ ا  ُ ًَلة َػ  ١ُ ـُ ِٔ َت  ٢ُ و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢َ اهَّللٔ  َرُس ُت  ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ َِزَة  ی َُز ی٩َ ص رِٔشٔ ٕص َوً ُظ بَٔد٤ِ ٥ِ َوِحَس ُٛ

ّا َوَتحِ  زِئ ٔط ُج ا إِٔ٪  ُؤ ِْقَ ا َٓ َِزَة  ی َُز و٢ُ أَبُو ص ُ٘ ٔ ث٥َُّ َي ِحز َٔ ِٟ ا  ٔ ٔ فٔي َػًَلة ار َض َّ٨ اٟ ُة  َٜ ٔ ًَلئ ِی١ٔ َو٣َ ا٠َّٟ ُة  َٜ ٔ ًَلئ ٣َ ٍُ ٔ ٤ َاَ٪ َت ک  ٔ ز ِح َٔ ِٟ آَ٪ ا ُْقِ ُِت٥ِ إٔ٪َّ  ئ

 ُ٠ ـُ ِٔ َت  ٢َ ا َٗ َز  اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َآ َىٔی ٧ ث ْب َوَحسَّ ِی ٌَ ُط ا٢َ  َٗ ا  وّز ُض َرَجّة ٣َِظ َز ی٩َ  رِٔشٔ ٍٕ َوً ِب ا بَٔش  َض



 

 

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعس  ن بیسم، اوبہملس  ن دبعارلنمح، اوبرہریہ رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

سیچپ درےج وثاب  فآہل فملس  ے انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک مت ںیم  ے رہ صخش یک امجتع یک امنز اہنت امنز  ے

ںیم زایدہ ےہ افر رات ےک رفےتش افر دؿ ےک رفےتش رجف یک امنز ںیم عمج وہےت ںیہ اس ےک دعب اوبرہریہ اہک رکےت ےھت ہک ارگ اچوہ وت 

ا( ڑپھ ول، بیعش ےتہک ںیہ ھجم  ے انعف ےن دبعاہلل  ن رمع  ے لقن ایک
ً
وود
ُھ
ْ

 

مَس

 َؿ 
َ
ْر ِ ک
ح 
َ لْف

 ہک امجتع یک اس یک دلیل ںیم )ِإّؿَ رُقْآَؿ ا

 امنز اہنت  ے اتسسیئ درےج وثاب ںیم زایدہ ےہ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعس  ن بیسم، اوبہملس  ن دبعارلنمح، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

اوہنں ےن   یک تلیضف یک ایبؿ افر اوستق یک امجتع وفت وہاجیت وت دفےری دجسم ںیم آےت اسن  ن امکل اکی دجسم ںیم آےئ سج ںیم امنز وہ یکچ یھت وتامنز ابامجتع

 اذاؿ دی افر ااقتم ہہک رک امجتع  ے امنز ڑپیھ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      619    حس

ا٤ًع، سا٤ً،٥ٟز ب٩  :  راوی  حٔؽ، حٔؽ، 

ُت أ٦َُّ  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ٤ّٔا  اٟ َس ُت  ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ ُع  ٤َ ًِ َ ِْل ا ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َبٔي  ا أ ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٕؽ  ِٔ ُ ب٩ُِ َح ز ٤َُ ا ً ٨ََ ث َزَخ١َ َحسَّ  ٢ُ و ُ٘ أئ َت َز ِر اٟسَّ  

اهَّللٔ ٢َ َو ا َ٘ َٓ َبَک  ـَ ِ ا أَُ ٠ُِت ٣َ ُ٘ َٓ ْب  ـَ ِِ ٔئ َوصَُو ٣ُ َزا ِر اٟسَّ َيَّ أَبُو  ل ّئا إِٔلَّ ًَ َطِی  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٕس  َّ٤ ةٔ ٣َُح ُٖ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ا أرَِعٔ ٣َ 

ا ٌّ ٤ٔی وَ٪ َج َُّض٥ِ ُيَؼ٠  ٧َ  أ

رمع  ن صفح، صفح، اشمع، اسمل، رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اؾ درداء وک ےتہک وہےئ انس فہ یتہک ںیھت ہک اکی دؿ اوبدرداء ےری  

ےئ آےئ ںیم ےن اہک ہک آپ وک ویکں اانت ہصغ آایگ؟ وبےل ہک اہلل یک  مس! دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ہصغ ںیم رھب  وہ

 دنی یک وکیئ ابت اب ںیم ںیہن داتھکی رصػ اانت رضفر ےہ ہک فہ امجتع  ے امنز ڑپھ ےتیل ںیہ وس اب اس ںیم وکاتیہ وہےن یگل ےہ۔

 رمع  ن صفح، صفح، اشمع، اسمل، :  رافی



 

 

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

یکچ یھت وت اوہنں ےن  امنز ابامجتع یک تلیضف یک ایبؿ افر اوستق یک امجتع وفت وہاجیت وت دفےری دجسم ںیم آےت اسن  ن امکل اکی دجسم ںیم آےئ سج ںیم امنز وہ

 اذاؿ دی افر ااقتم ہہک رک امجتع  ے امنز ڑپیھ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      620    حس

٣وسی :  راوی ہ، یزیس ب٩ ًبساهَّلل ، ابوبززہ، ابو ء، ابواسا٣  ٣ح٤س ب٩ ًًل

یِسٔ  َُز ٩ِ ب ًَ ا٣ََة  َُس ث٨ََا أَبُو أ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث َّي  َحسَّ ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ وَسی  ٩ِ أَبٔي ٣ُ ًَ َبٔي بُزَِزَة  ٩ِ أ ًَ  ٔ ِبسٔ اهَّلل ًَ ب٩ِٔ 

 ُ ز ٔو َت ی ی٨َِ ٔذ َّٟ ا ّشی َو ٤ِ ُسص٥ُِ ٣َ ٌَ أَبِ َٓ ُسص٥ُِ  ٌَ ٔ أَبِ ًَلة اٟؼَّ ٔي  ا ف ٔض أَِجّز ا ا٨َّٟ َو٥ُ  ًِ َ ٥َ أ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ ِْل٣َٔ اهَّللُ  ا  ٍَ ا ٣َ َض َی َّی ُيَؼ٠ِّ ً ًَلَة َح ا٦ٔ اٟؼَّ

ا٦ُ  ی٨ََ يي ث٥َُّ  ی ُيَؼل ٔذ َّٟ ا ا ٩ِ٣ٔ  َو٥ُ أَِجّز ًِ َ  أ

ں دمحم  ن العء، اوبااسہم، سیدی  ن دبعاہلل ، اوبربدہ، اوبومیس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بس ولوگ

اؿ  ے دفر ےہ افر فہ صخش وج امجتع اک رظتنم رےہ  ے زایدہ وثاب اؿ ولوگں وک اتلم ےہ نج یک اسمتف دجسم  ے دفر ےہ رھپ نج یک 

 اتہک اس یک اامؾ رمہاہ ڑپےھ اب نابر وثاب ےک اس  ے زایدہ ےہ وج دلجی  ے امنز ڑپھ رک وس اجات ےہ۔

 دمحم  ن العء، اوبااسہم، سیدی  ن دبعاہلل ، اوبربدہ، اوبومیس :  رافی

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

  

 ...رہظ یک امنز افؽ فتق ڑپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 رہظ یک امنز افؽ فتق ڑپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      621    حس

ٟزح٩٤ :  راوی ، سیم، ابوبَک ب٩ ًبسا ک ہ، ٣اٟ ح س٤ا٪، ابوہزیزہ ٗتيب از ْکزہ ًُل٦( ابوػاٟ  )ٛے آز

 ًَ أ٪  َّ٤ ٕٔح اٟشَّ اٟ َػ ٔي  ٩ِ أَب ًَ  ٩ٔ٤َ اٟزَِّح ِبٔس  ًَ ََِکٔ ب٩ِٔ  َي أَبٔي ب ِول ٣َ ٕ یَمٓ ُس  ٩ِ ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ َبُة  تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ و٢َ  ُس َِزَة أَ٪َّ َر ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب

ا٢َ بَيِ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ُط ث٥َُّ َػل َٟ ََفَ  َِ َٓ طُ  َٟ اهَّللُ  ََکَ  َظ َٓ ُظ  َ
أَْخَّ َٓ  ٔٙ ی ٔ اْٟطَّ َي  ل ًَ  َٕ َطِو ٕٙ َوَجَس ُُِؼ٩َ  ی ٔشی بَْٔطٔ ٤َِ َرُج١ْ ی ا  ٤َ ٨َ

 َٗ اهَّللٔ َو َسبٔی١ٔ  ٔي  ضٔیُس ف اٟظَّ ٔ َو َضِس٦ ِٟ ا ُٔب  اح َػ ُٙ َو ٔی ز َِ ِٟ ا وُ٪ َو ُل ٤َِب ِٟ ا وُ٪ َو ٌُ ٤َِل ِٟ ا ْة  ٤َِش ُئ َخ َضَسا اٟظ   ٢َ ا وِ َٗ َٟ  ٢َ ُض ٣َا  ا ا َّ٨ اٟ  ٥ُ٠َ ٌِ َي

وَ٪ ٣َ  ٤ُ٠َ ٌِ ِو َي َٟ ٔ َو ط ٠َِی ًَ وا  َض٤ُ ِسَت ا َِل ض٤ُٔو ا إِٔلَّ أَِ٪ َيِشَت َیحُٔسو  ٥ِ َٟ ٢ٔ ث٥َُّ  ِْلَوَّ ا  ِّٕ اٟؼَّ أئ َو َس ِّ٨ اٟ ٔي  ِو ف َٟ ٔ َو ط ِی َٟ ٔ ا إ و ُ٘ ََب ِست ٔ َِل ٔیر ِضح اٟتَّ ٔي  ا ف

٤َُا ِوص َْلََت ٔح  ِب اٟؼ  ٤َةٔ َو َت ٌَ ِٟ ا ا فٔي  وَ٪ ٣َ ٤ُ٠َ ٌِ ّوا َي ِو َحِب َٟ  َو

ہبیتق، امکل، یمس، اوبرکب  ن دبعارلنمح )ےک آزاد رکدہ الغؾ( اوباصحل امسؿ، اوبرہریہ رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

وک اٹہ دای فآہل فملس ےن رفامای ہک اکی صخش یسک راہتس ںیم الچ اجرتا اھت ہک اس ےن راےتس ںیم اکوٹنں یک اکی اشخ ڑپی وہیئ دیھکی وت اس 

رھپ آپ ےن رفامای ہک دیہش اپچن ولگ ںیہ وج اطوعؿ ںیم رم  وج ٹیپ ےک رمض ںیم رم  افر وج ڈفب رک رم  افر وج دب رک 

رم  افر وج اہلل یک راہ ںیم دیہش وہا افر آپ ےن رفامای ہک ارگ ولگ وک ولعمؾ وہ اجےئ ہک اذاؿ دےنی ںیم افر یلہپ فص ںیم اش ل 

ےہ افر رھپ ہی کین اکؾ آرہع ڈاےل ریغب بیصن ہن وہ وت انیقی فہ اس رپ آرہع ڈاںیل افر ولعمؾ وہ اجےئ ہک وسری  وہےن ںیم ایک وثاب 

امنز ڑپےنھ ںیم ایک تلیضف ےہ وت ےب کش اس یک رطػ تقبس  ے ڑپےنھ ںیم سک دقر وثاب ےہ وت انیقی اؿ ںیم آرک رشکی وہں 

 ارگہچ وٹنھگں ےک لب انلچ ڑپ ۔

 امکل، یمس، اوبرکب  ن دبعارلنمح )ےک آزاد رکدہ الغؾ( اوباصحل امسؿ، اوبرہریہ ہبیتق، :  رافی

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

  

 ...کین اکؾ ںیم رہ دقؾ رپ وثاب ےنلم اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

  اک ایبؿکین اکؾ ںیم رہ دقؾ رپ وثاب ےنلم



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      622    حس

ص ب٩ ٣اٟک :  راوی ، ا٧ اٟوہاب، ح٤یس ، ًبس  ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ حوطب

 ٩ِ ًَ ٤َُِیْس  ا ح ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ أب  َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ِوَط اهَّللٔ ب٩ِٔ َح ِبٔس  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٔيی   َحسَّ ا٨َّٟ  ٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ أٟٕک  َٔص ب٩ِٔ ٣َ أ٧َ

ُِتُب  َٜ٧ ٔ َو ٔط ِوٟ َٗ ٔي  اصْٔس ف ا٢َ ٣َُح َٗ ٥ِ َو ُٛ َر َا آث ُوَ٪  ب َتٔش ٤ََٔة أََِل َتِح َس٠ َىٔی  یَا ب  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ  َػل َٗ َرص٥ُِ  آثَا ا َو ٣ُو سَّ َٗ ٣َا 

یَ  َا  بََر٧ ی٥ََ أَِخ زِ َبٔي ٣َ اب٩ُِ أ ا٢َ  َٗ اص٥ُِ َو َل ٩ِ ُخ ًَ ا  ُٟو وَّ یََتَح زُوا أَِ٪  ا ٤ََٔة أََر َس٠ َىٔی  َْص أَ٪َّ ب َىٔی أ٧َ ث ٤َِیْس َحسَّ َىٔی حُ ث وَب َحسَّ َی  ٌَی ب٩ُِ أ ِح

ا َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َظ َر ََکٔ َٓ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ا ٩ِ٣ٔ  ّب ی َْقٔ ا  ُو زٟٔ ٨ِ َي َٓ ٔض٥ِٔ  ازٟٔ ٨َ ٔ َو ٣َ ط ٠َِی ًَ ٨ََة هَّللُ  ٤َٔسی ِٟ ا زُوا  ٌِ ٥َ أَِ٪ يُ َس٠َّ

ٔض٥ِٔ  َِرُج٠ ِْلَِرٔق بٔأ ٔي ا َشی ف ی٤ُِ ُرص٥ُِ أَِ٪  آثَا اص٥ُِ  اصْٔس ُخَل ا٢َ ٣َُح َٗ  ٥ِ ُٛ َر َا آث ُوَ٪  ب َتٔش ا٢َ أََِل َتِح َ٘ َٓ 

رفامای ہک یبن ہملس ایک  دمحم  ن دبعاہلل  ن وحبش، دبعاولتاب، دیمح، اسن  ن امکل رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

مت اےنپ دقومں  ے لچ رک دجسم آےن ںیم وثاب ںیہن ےتھجمس افر ا ن ایب رمص  ےن وباہطس ییحی ےک اسن  ے اینت رفاتی افر زایدہ یک 

ہیلع فآہل فملس  ےہ ہک  ن ہملس ےن اچتا ہک اےنپ اکمونں  ے اھٹ رک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آربی ںیہک ایقؾ رکںی وت یبن یلص اہلل

ےن اس ابت وک ربا اھجمس ہک دمہنی وک فریاں رک دںی سپ آپ ےن رفامای ہک ایک مت اےنپ دقومں  ے لچ رک آےن ںیم وثاب ںیہن ےتھجمس؟ 

 افر اجمدہ ےن اہک ےہ ہک اطخ مہ ےک ینعم زنیم ںیم اےنپ ریپفں  ے ےنلچ ےک اشنانت۔

 دیمح، اسن  ن امکل دمحم  ن دبعاہلل  ن وحبش، دبعاولتاب، :  رافی

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

  

 ...امنز اشعء  ے ڑپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز اشعء  ے ڑپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      623    حس



 

 

ٟح، ابوہزیزہ :  راوی  ٤ًزو ب٩ حٔؽ، ا٤ًع، ابوػا

 ُ ٩ِ أَبٔي ص ًَ ٕٔح  اٟ َىٔی أَبُو َػ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ُع  ٤َ ًِ َ ِْل ٨ََا ا ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َبٔي  ا أ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕؽ  ِٔ ُ ب٩ُِ َح ز ٤َُ ا ً ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ َِزَة  ی َز

ِیَص َػ  َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ااهَّللُ  ِبّو ِو َح َٟ ٤َُا َو ِوص َْلََت ا  ض٤َٔ وَ٪ ٣َا ٓٔی ٤ُ ٠َ ٌِ ِو َي َٟ أئ َو َظ ٌٔ ِٟ ا ٔ َو ز ِح َٔ ِٟ ا ٔیَن ٩ِ٣ٔ  ٘ٔ آ ٨َ٤ُ ِٟ ا لَي  ًَ  ١َ َ٘ ِس  ًَلْة أَِث َ٘ َٟ

 َٚ أَُِحِّ َٓ َإر  ٧ ًّل ٩ِ٣ٔ  ٌَ آُخَذ ُط اَض ث٥َُّ  َّ٨ اٟ َیُؤ٦   ًّل  َرُج آ٣َُز  ٘ٔی٥َ ث٥َُّ  ُی َٓ  ٪َ ذِّ ٤َُؤ ِٟ ا َز  آ٣ُ ُت أَِ٪  ٤ِ٤َ ُس َص ٌِ ٔ َب ًَلة اٟؼَّ ٔلَي  ُد إ َیِْخُ َي ٩ِ٣َ َِل  ل ًَ 

رمعف  ن صفح، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رجف افر اشعء یک امنز  ے زایدہ 

ڑپےنھ ںیم ایک وثاب ےہ وت رضفر اؿ ںیم رگاں انموقفں رپ وکیئ امنز ںیہن نکیل ارگ اؿ وک ہی ولعمؾ وہ اجےئ ہک اؿ دفونں ےک فتق رپ 

آںیئ ارگہچ اںیہن ونٹھگں ےک لب انلچ ڑپ  ںیم ےن ہی ہتخپ ارادہ رکایل اھت ہک ومذں وک اذاؿ دےنی اک مکح دفں رھپ یسک  ے وہکں ہک فہ 

ےک رھگفں وک اؿ  ولوگں یک اامتم رک  افر ںیم آگ ےک س ےل ےل ولں افر وج ولگ اب کت رھگ  ے امنز ےک ےئل ہن ےلکن وہں اؿ

 ےک تیمس الج دفں نکیل اؿ ےک الہ فایعؽ اک ایخؽ آےن  ے ہی ارادہ رتک رک دای۔

 رمعف  ن صفح، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ... ںیم دالخ ںیہدفای دف  ے زایدہ آدیم امجتع ےک مکح

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفای دف  ے زایدہ آدیم امجتع ےک مکح ںیم دالخ ںیہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      624    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک ب٩ حویزث  ٣اٟ  ، ہ ًٗلب ابو  ، ٟس ، خا ٍ ، زیس ب٩ زًی ز شس ٣ 

ا٢َ َحسَّ  َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث َػ َحسَّ ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ِزٔٔث  ی ُحَو ِٟ ا ٔٔک ب٩ِٔ  ٩ِ ٣َاٟ ًَ ًَٔلبََة  َبٔي ٗ ٩ِ أ ًَ  ُ أْٟس  ٨ََا َخ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز ز َی ٨ََا  َّي اهَّللُ ث ل

٤َا ُٛ ُ بَر ِٛ َ ٤َُا أ ٜ َا َوأَٗامَٔی ث٥َُّ َٟٔیُؤ٣َّ ٧ َذِّ أ َٓ  ُ ًَلة اٟؼَّ ِت  ا َحرَضَ ا٢َ إَٔذ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 



 

 

دی  ن زرعی، اخدل، اوبالقہب، امکل  ن وحریث ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ دسمد، ز

ہک دف صخش رتصخ وہےن ےگل وت آپ ےن رفامای ہک  ب امنز اک فتق آاجےئ وت اذاؿ دانی افر مت دفونں ںیم وج ڑبا وہ فہ اہمترا اامؾ  ن 

 اجےئ۔

 زدی  ن زرعی، اخدل، اوبالقہب، امکل  ن وحریث ریض اہلل اعتٰیل ہنعدسمد،  :  رافی

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

  

 ...دجسم ںیم امنز ےک ااظتنر ںیم  ےنھٹی فاےل افر دجسمفں یک تلیضف اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ز ےک ااظتنر ںیم  ےنھٹی فاےل افر دجسمفں یک تلیضف اک ایبؿدجسم ںیم امن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      625    حس

اٟز٧ا ارعد ابوہزیزہ :  راوی ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک ابو  ًبس اهَّلل ب٩ 

ا  ٩ِ ًَ  ٔ ٧َِّاز اٟز َبٔي  ٩ِ أ ًَ أٟٕک  ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢َ اهَّللٔ  َرُس َِزَة أَ٪َّ  َُزی َبٔي ص ٩ِ أ ًَ ٔد  ِْلرَِعَ

 ِ٤ ِرَح ا ُض٥َّ  ا٠َّٟ ُط  َٟ أَُِفِ  ُض٥َّ  ا٠َّٟ ٥ِ یُِحٔسِث  َٟ ا  ُظ ٣َ ًلَّ ٔي ٣َُؼ ا٦َ ف ا َز ٥ِ ٣َ ُٛ َي أََحٔس ل ًَ يي  ُتَؼل ُة  َٜ ٔ ٤ًََلئ ِٟ ًَل ا َػ ٔي  ٥ِ ف ُٛ ٢ُ أََحُس َا یَز ٕ ٣َا ُط َِل  ة

 ُ ًَلة ٔ إِٔلَّ اٟؼَّ ٔلَي أَص٠ِٔط ٠َٔب إ َ٘ طُ أَِ٪ ی٨َِ ٌُ ٨َ ُط َِل ی٤َِ بُٔش ًَلةُ َتِح اٟؼَّ ا٣َِت   َز

دبعاہلل  ن ہملسم، امکل اوبازلان ارعج اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک  ب وکیئ 

ر ںیم اھٹیب راتہ ےہ وت رفےتش اافغتسر رکےت ںیہ فہ ےتہک ںیہ ہک ا  اہلل اس وک شخب د  ا  صخش ابفوض اےنپ یلصم رپ امنز ےک ااظتن

اہلل اس رپ رک  رکف افر ونس مت ںیم  ے رہ اکی صخش وگای امنز ںیم ےہ  ب کت ہک فاسپ رھگ اجےن  ے امنز ےک العفہ وکیئ دفےری زیچ 

 اھٹیب رتا وہ۔دجسم ںیم  ےنھٹی اک ببس ہن وہ رصػ امنز یہ ےک ےئل 

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل اوبازلان ارعج اوبرہریہ :  رافی
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 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم امنز ےک ااظتنر ںیم  ےنھٹی فاےل افر دجسمفں یک تلیضف اک ایبؿ

یث                               ٠س او٢ج  :  ج٠س      626    حس

ہ :  راوی اٟزح٩٤، حٔؽ ب٩ ًاػ٥، ابوہزیز ب ب٩ ًبس ر، یحٌی ، ًبیس اهَّلل ، خبی  ٣ح٤س ب٩ بظا

ارٕ  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ا َحسَّ ِبٔس  ًَ ُب ب٩ُِ  ثَىٔی ُخبَِی ٢َ َحسَّ ا َٗ ٩ِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  ًَ ٌَی  َیِح ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٩ِ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ٔؽ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ِ َح ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح ٟ

َِو٦َ َِل  ٔ ی ط ٔي ه٠ِّٔ اهَّللُ ف ُض٥ِ  ُٔو٠  ْة ی ٌَ َسِب ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َِزَة  ی َُز َبٔي ص ٔي أ َ ف َنَظأ ابٌّ  ٢ُٔ َوَط از ٌَ ِٟ ا ا٦ُ  ِْل٣َٔ ُط ا ه١َّٔ إِٔلَّ ه٠ٔ 

َرُج١ْ  ٔ َو َربِّط  ٔ اَزة َٔب َرُج١ْ ك٠ََ ً ٔ َو ٠َِیط ًَ ا  َٗ َتََفَّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ا  ٌَ ٤َ َت اِج اهَّللٔ  َّا فٔي  اب َرُجًَلٔ٪ َتَح أجٔس َو ٤ََش ِٟ ا ٔي  ْٙ ف َّ٠ ٌَ بُطُ ٣ُ ٠ِ َزأَْة َٗ ا٣ِ َِتطُ  ب

ُط ٣َ  اُٟ ٤َ ٥َ٠َ ٔط ٌِ َت َّی َِل  ً َي َح ف َٚ أَِخ َتَؼسَّ َرُج١ْ  اهَّلَل َو  ُٖ ا يي أََخ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٢ٕ ٤َا ٕب َوَج ٨ِٔؼ اُت ٣َ اهَّللَ َذ َْکَ  َذ َرُج١ْ  ُُط َو ٨ ٤ٔي َی  ُٙ ٔٔ ٨ُِ ا ت

٨َاظُ  ِي ًَ َؿِت  ا َٔ َٓ ا  أّٟی  َخ

صفح  ن اعمص، اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک  دمحم  ن اشبر، ییحی ، دیبعاہلل ، بیبخ  ن دبعارلنمح،

 اسےئ ںیم رےھک اگ سج دؿ ہک وساےئ اس ےک اسےئ ےک افر وکیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای است آدویمں وک اہلل اےنپ

اسہی ہن وہاگ احمک، اعدؽ افر فہ صخش سج اک دؽ دجسمفں ںیم اگل راتہ وہ افر فہ دف ااخشص وج ابمہ رصػ ادا ےک ےئل دفیتس رکںی  ب 

فر امجؽ فایل وعرت زان ےئلیک البےئ افر فہ ہی عمج وہں وت ایس ےک ےئل افر  ب دجا وہں وت ایس ےک ےئل افر فہ صخش سج وک وکیئ بصنم ا

ہہک د  ہک ںیم اہلل  ے ڈرات وہں اس ےئل ںیہن آاتکس افر فہ صخش وج اپھچ رک دصہق د  اہیں کت ہک اس ےک ابںیئ تا ھ وک یھب 

 آوسنؤں  ے رت وہ ولعمؾ ہن وہ ہک اس ےک داےنہ تا ھ ےن ایک رخچ ایک افر فہ صخش وج ولخت ںیم اہلل وک اید رک  افر اس یک آںیھکن

 اجںیئ۔

 دمحم  ن اشبر، ییحی ، دیبع اہلل ، بیبخ  ن دبعارلنمح، صفح  ن اعمص، اوبرہریہ :  رافی

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



 

 

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اےل افر دجسمفں یک تلیضف اک ایبؿدجسم ںیم امنز ےک ااظتنر ںیم  ےنھٹی ف
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، ح٤یس، :  راوی ہ، اس٤ٌی١ ب٩ جٌَف  ٗتيب

و٢ُ اهَّللٔ َرُس َدَذ  اتَّ ٧ََْص ص١َِ  ئ١َٔ أ ا٢َ ُس َٗ ٩ِ ح٤َُِیٕس  ًَ ََفٕ  ٌِ أًی١ُ ب٩ُِ َج ٤َ ِٔس ٨ََا إ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  َب تَِي ُٗ ٨ََا  ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  

َس  ٌِ ٔ َب ضٔط َٔوِج ٨َا ب ٠َِي ًَ َب١َ  ِٗ َ ِی١ٔ ث٥َُّ أ َطِْطٔ ا٠َّٟ ٔلَي  أئ إ َظ ٌٔ ِٟ ا ًَلَة  َػ ّة  ِی٠َ َٟ  َ
٥ِ أَْخَّ ٌَ َن ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ّا  اَت اُض  َخ َّ٨ اٟ َّي  ا٢َ َػل َ٘ َٓ َّي  َػل ٣َا 

زِ  َو ٧َِت ٨ُِذ ا ًَلةٕ ٣ُ ُوا فٔي َػ َاٟ ز ٥ِ َت َٟ ا َو ُسو َٗ َر ٔ َو ٤ٔط اَت َي َوبٔیٔؽ َخ ٔل ُ إ ز ٧َُِو يي أ َن َٜأ َٓ  ٢َ ا َٗ وَصا   ت٤ُُ

 ہبیتق، اامسلیع  ن رفعج، دیمح، رفاتی رکےت ںیہ ےہک اسن  ے وپاھچ ایگ ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوگنیھٹ ینہپ یھت ای

 امنز ڑپےنھ ےک دعب آپ ےن اانپ ہنم امہری ںیہن اوہنں ےن اہک ہک اکی رات آپ ےن اشعء یک امنز فصن بش کت دری رک دی رھپ

 نکیل  ب کت ااظتنر ںیم رےہ وگای امنز ںیم رےہ اسن ےتہک ںیہ وگای ںیم اب یھب آپ 

ئ

رطػ ایک افر رفامای ہک ولگ امنز ڑپھ رک وس دی 

 یک اوگنیھٹ یک کمچ دھکی رتا وہں۔

 ہبیتق، الیعمس  ن رفعج، دیمح، :  رافی

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

  

 ...اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ وج حبص افر اشؾ ےک فتق دجسم اجےئ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ وج حبص افر اشؾ ےک فتق دجسم اجےئ
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، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، ابوہزیزہ :  راوی ، یزیس ب٩ ہارو٪، ٣ح٤س ب٩ ٣ْطٖ  ًلي ب٩ ًبساهَّلل 

 ٩ِ ًَ  ٕٖ ُس ب٩ُِ ٣َُْطِّ َّ٤ ٧َا ٣َُح بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ُروَ٪  ٔیُس ب٩ُِ َصا یَز ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث ائٔ  َحسَّ َل ًَ  ٩ِ ًَ َِس٥َ٠َ  یِسٔ ب٩ِٔ أ ب٩ِٔ  َز

 َ َح أ ا َر ٤َِشحٔٔس َو ِٟ ا َي  ٔل ا إ ٢َ ٩ِ٣َ ََُس ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ َِزَة  ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ ٕر  ا ٤َا َيَش ک٠َُّ ٔة  َّ٨ َح ِٟ ا ُط ٩ِ٣ٔ  َٟ ُ ُز ٧ ُط  َٟ اهَّللُ  سَّ  ًَ

اَح  ا أَِو َر  ََُس

، اطعء  ن اسیر، اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت  یل  ن دبعاہلل ، سیدی  ن تارفؿ، دمحم  ن رطمػ، زدی  ن املس

ںیہ ہک آپ ےن رفامای وج صخش حبص افر اشؾ دفونں فتق دجسم اجےئ اہلل اعتیل اس ےک ےئل تنج  ے اس یک ایس دقر امہمین ایہم رک  

 اگ سج دقر فہ ایگ وہاگ۔

 رطمػ، زدی  ن املس، اطعء  ن اسیر، اوبرہریہ  یل  ن دبعاہلل ، سیدی  ن تارفؿ، دمحم  ن :  رافی

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

  

 ... ب امنز یک ریبکت وہاجےئ وت وساےئ امنز ےک افر وکیئ امنز ںیہن

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 افر وکیئ امنز ںیہن  ب امنز یک ریبکت وہاجےئ وت وساےئ امنز ےک
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ہ،  :  راوی ٟزح٩٤ ب٩ اسس، طٌب ہ، ح، ًبسا اہی٥ ب٩ سٌس، سٌس، حٔؽ ب٩ ًاػ٥، ٣اٟک ب٩ بح٨ی اٌٟزیز ب٩ ًبساهَّلل ، ابز ًبس

ہ، ک ب٩ بحي٨ ٣اٟ اػ٥، ًبساهَّلل ب٩   ً اہی٥، حٔؽ ب٩  سٌس ب٩ ابز

 ًَ ا  ٨ََ ث بِ َحسَّ ًَ  ٩ِ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ٔؽ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ِ َح ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٕس  ٌِ َس َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔب ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ُِ  ٔیز ز ٌَ ِٟ ا اب٩ِٔ ِبُس  ٕٔک  اٟ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣َ ٔس 

 ًَ َىٔی  ث ٢َ و َحسَّ ا َٗ َٔزُج١ٕ ح  ٥َ ب ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ زَّ  ا٢َ ٣َ َٗ َة  ٨َ ٨ََا بَُحِي ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ََسٕس  ُ ب٩ُِ أ َِضز ا ب ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ اٟ ِبُس 

 ٔ ز ِْلَِز ا ًّل ٩ِ٣ٔ  َرُج ُت  ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ ٔػ٥ٕ  ا ًَ َؽ ب٩َِ  ِٔ ُتذ َح ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ اصٔی٥َ  َِز ُس ب٩ُِ إٔب ٌِ َس نٔي  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ُة  َب ٌِ اب٩ُِ  ُط ُٔک  اٟ ُط ٣َ َٟ  ٢ُ ا َ٘ يُ



 

 

اهَّللٔ   ٢َ ُسو َة أَ٪َّ َر ٨َ ٢ُ بَُحِي ُسو َر  َٖ ِنََّصَ ا ا َّ٤ ٠َ َٓ یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر يي  ًَلةُ ُيَؼل اٟؼَّ ِت  ِس أُٗٔی٤َ َٗ ًّل َو َرُج َی  َرأ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل

بِ  اٟؼ   ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس ُط  َٟ  ٢َ ا َٗ اُض َو ا٨َّٟ  ٔ ٔط ٥َ َِلَث ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  طُ َػل ٌَ اَب ا َت ٌّ َِرَب َح أ ِب اٟؼ  ا  ٌّ َِرَب َح أ

اب٩ِٔ بَُحيِ  اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٕؽ  ِٔ ٩ِ َح ًَ ٕس  ٌِ َس  ٩ِ ًَ  َٚ ا ِٔسَح اب٩ُِ إ  ٢َ ا َٗ ٕٔک َو اٟ َبَة فٔي ٣َ ٌِ ٩ِ ُط ًَ اْذ  ٌَ ْر َو٣ُ ٨َُِس َا ُ بََر٧ ْز أَِخ ا ا٢َ َح٤َّ َٗ َة َو ٨َ

أٟٕک  ٩ِ ٣َ ًَ ٕؽ  ِٔ ٩ِ َح ًَ ْس  ٌِ  َس

ی ۃ، ح، دبعارلنمح  ن ادس، ہبعش، دعس  ن اربامیہ، صفح دبعازعلسی  ن دبعاہلل 

 

خی
ت 

، اربامیہ  ن دعس، دعس، صفح  ن اعمص، امکل  ن 

 ن اعمص، دبعاہلل  ن امکل  ن ہنیحب، رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک دف رتعک امنز ڑپےتھ 

وت  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افرغ وہےئ وت ولگ آپ ےک رگد عمج وہےئگ روسؽ داھکی احالہکن امنز یک ااقتم وہیکچ یھت 

اعمذ  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس  ے رفامای ہک حبص یک اچر رںیتعک ںیہ ایک حبص یک اچر رںیتعک ںیہ افر امکل یک دحثی ںیم دنغر افر

ۃ  ے رفاتی ایک افر امحد ےن اہک ہک مہ  ےن ہبعش  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ افر

 

 ی
خی

 

ت

ا ن ااحسؼ ےن دعس صفح دبعاہلل  ن 

  ے دعس ےن صفح  ے اوہنں ےن امکل  ے رفاتی ایک۔

ی ۃ، ح، دبعارلنمح  ن ادس، ہبعش، دعس  ن  :  رافی

 

خی
ت 

دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، اربامیہ  ن دعس، دعس، صفح  ن اعمص، امکل  ن 

 اہلل  ن امکل  ن ہنیحب،اربامیہ، صفح  ن اعمص، دبع

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

  

 ...رمضی سک دح کت یک ںوراری ںیم احرض ابامجتع وہ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 رمضی سک دح کت یک ںوراری ںیم احرض ابامجتع وہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      630    حس

٤ع، ابزاہی٥ اسوز :  راوی اً  ٤ًزو ب٩ حٔؽ، حٔؽ ب٩ ُیاث، 

ِْلَِس  ٩ِ ا ًَ َِزاصٔی٥َ  ٩ِ إٔب ًَ ٤َُع  ًِ َ ِْل ا ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔي  َىٔی أَب ث ا٢َ َحسَّ َٗ إث  ٔؽ ب٩ِٔ َُٔی ِٔ ُ ب٩ُِ َح ز ٤َُ ا ً ٨ََ ث ائَٔظَة َحسَّ ًَ ٨َِٔس  ا ً َّ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٔ ز َو



 

 

َا ٧ َْکِ َذ زَٔق  َٓ ا ٣َ َّ٤ َٟ ِت  َٟ ا َٗ ا  َض َٟ ٔوی٥َ  ٌِ تَّ اٟ ٔ َو ًَلة اٟؼَّ َي  ل ًَ َة  َب اَه َو ٤ُ ِٟ طٔ  ا اَت ٓٔی ٔذی ٣َ َّٟ ا َؿطُ  ٥َ ٣ََز َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ

 َ طُ إٔ٪َّ أَب َٟ ٘ٔی١َ  َٓ أض  َّ٨ ٠ُِیَؼ١ِّ بٔاٟ َٓ  ٕ ا أَبَا بََِک زُو ٢َ ٣ُ ا َ٘ َٓ  ٪َ ُذِّ أ َٓ ًَلةُ  اٟؼَّ ِت  رَضَ َح َٓ ٥ِ َٟ َک  ا٣ٔ َ٘ ا٦َ فٔي ٣َ َٗ َٔذا  ْٕ إ َٔسی َرُج١ْ أ  ٕ ََِک ا ب

 ُ٣ َٕ ُوُس ی ُٔب  َواح َػ  َّ٩ُ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َة  أَٟث اٟثَّ َز  ا ًَ َ أ َٓ ُط  َٟ زُوا  ا ًَ َ أ َٓ َز  ا ًَ َ أض َوأ َّ٨ ٔاٟ يَي ب ٍِ أَِ٪ ُيَؼل ٔل َت ٔض َيِش ا َّ٨ ٔاٟ ٠ِیَُؼ١ِّ ب َٓ  ٕ ََِک َا ب زُوا أَب

وَ  َٓ َّي  َؼل َٓ  ٕ ََِک ُو ب َد أَب َْخَ َٓ ُ ز ٧َُِو يي أ َن أ َٛ یِٔن  َرُج٠َ َیَِن  ی ب َز ا یَُض َد  َْخَ َٓ ّة  َّٔ ٔ ٔ خ ط ٔش ِٔ َن  ٥َ ٩ِ٣ٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ رِٔج٠َِیطٔ  َجَس 

٠َیِ  ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٔ ط ِی َٟ ٔ َ إ أَِو٣َأ َٓ  َ
َتأَْخَّ َی ٕ أَِ٪  ََِک ُو ب َز أَب ََرا أ َٓ  ٍٔ َوَج ِٟ ا أ٪ ٩ِ٣ٔ  لَّ ٔلَي َتُد َص إ َّی َج٠َ ً ٔ َح ٔط َٔي ب ُت ََک ث٥َُّ أ ٧ کَا ٥َ أَِ٪ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط

 ٔ ٔط ًَلت يي بَٔؼ ٕ ُيَؼل ََِک ُو ب يي َوأَب ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ َاَ٪ اٟ ک ٤َٔع َو ًِ ٔ ٗٔی١َ ِْٟٔلَ بٔط ٨ِ ََِکٕ  َج ٔي ب ٔ أَب ًَلة وَ٪ بَٔؼ اُض ُيَؼ٠  ا٨َّٟ َو

 ٔ َٔزأِٔسط ا٢َ ب َ٘ َٓ ٕ ٔ أَبٔي بََِک ٩ِ َيَشار ًَ ََة َج٠ََص  اؤی ٌَ طُ َوَزاَز أَبُو ٣ُ ـَ ٌِ ٔع َب ٤َ ًِ َ ِْل ا  ٩ِ ًَ َة  َب ٌِ ٩ِ ُط ًَ اُوَز  َز َرَواُظ أَبُو   ٥ِ ٌَ ُو َن َاَ٪ أَب ک َٓ  

 ٕ ََِک ٤ّٔا ب ائ َٗ يي   ُيَؼل

امنز یک اپدبنی افر اس یک  رمعف  ن صفح، صفح  ن ایغث، اشمع، اربامیہ اوسد رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ اعہشئ ےک اپس ےھٹیب وہےئ

زبریگ اک ایبؿ رک رےہ ےھت وت اوہنں ےن اہک ہک  ب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ رمض ںیم سج ںیم آپ ےن فافت اپیئ التبم وہےئ 

 ایگ ہک اوبرکب رنؾ افر امنز اک فتق آای افر اذاؿ وہیئ وت آپ ےن رفامای ہک اوبرکب  ے ہہک دف ہک ولوگں وک امنز ڑپاھ دںی آپ  ے رعض ایک

دؽ آدیم ںیہ  ب آپ یک ہگج ڑھک  وہں ےگ وت دشت مغ  ے فہ امنز ہن ڑپاھ ںیکس ےگ دفابرہ رھپ آپ ےن رفامای رھپ ولوگں ےن فیہ 

 رعض ایک ہس ابرہ آپ ےن رفامای افر رفامای ہک مت ویفس وک ریھگ  ںیم ےنیل فایل وعروتں یک رطح ولعمؾ وہیت وہ اوبرکب  ے وہک ہک فہ

ا ہچن ہہک دای ایگ اوبرکب امنز ڑپاھےن  ےل اےنت ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ آپ ںیم اہسرا ےل 

 

رک ولوگں وک امنز ڑپاھ دت ںح ی

ےلکن وگای ںیم اب یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفونں ریپفں یک رطػ دھکی ریہ وہں ہک ببس  فع رمض ےک زنیم رپ 

اوبرکب ےن اچتا ہک ےھچیپ ٹہ اجںیئ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن ااشرہ ایک ہک مت اینپ ہگج رپ روہ رھپ آپ  ےتٹسھگ اجےت ےھت سپ

الےئ ےئگ اہیں کت ہک اوبرکب ےک ولہپ ںیم آپ ھٹیب ےئگ اشمع  ے وپاھچ ایگ ہک ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ڑپےتھ ےھت افر 

ا رکےت ےھت افر ولگ اوبرکب یک امنز یک ادتقا رکےت ےھت وت اشمع ےن اےنپ ےر  ے ااشرہ ایک ہک تاں افر اوبرکب آپ یک امنز یک ادتق

 اوباعمفہی ےن اےنت  ظف زایدہ رفاتی ےئک ہک اوبرکب آپ ےک ابںیئ اجبن ھٹیب ےئگ افر اوبرکب ڑھک  وہ رک امنز ڑپےتھ ےھت۔

 اوسد رمعف  ن صفح، صفح  ن ایغث، اشمع، اربامیہ :  رافی

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

  



 

 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 رمضی سک دح کت یک ںوراری ںیم احرض ابامجتع وہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      631    حس

سی، ہظا٦ ب٩ ی :  راوی اہی٥ ب٩ ٣و ی، ًيبس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ، حرضت ًائظہابز ٕ، ٤ٌ٣ز، زہز  وس

ٔي  ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ٔیِّ  ز ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ  ٕ ز ٤َ ٌِ ٩ِ ٣َ ًَ  َٕ ُوُس ا٦ُ ب٩ُِ ی َا صَٔظ ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ وَسی  اصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُ َِز ا إٔب ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ 

 َّ٨ اٟ  ١َ ُ٘ ا َث َّ٤ َٟ ُة  ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا طُ َٗ َٟ أَذٔ٪َّ  َٓ ًٔی  ٤َُزََّق فٔي بَِی ی ُط أَِ٪  َِذَ٪ أَِزَواَج َتأ اِس ُط  ٌُ َتسَّ َوَج ِط ٥َ َوا َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل َد  ٔيی   َْخَ َٓ

ُت  َْکِ َذ َٓ  ٔ اهَّلل ٢َ ًُبَِیُس  ا َٗ آَْخَ  َرُج١ٕ  ٔض َو ا بَّ ٌَ ِٟ ا َیَِن  َاَ٪ ب َِرَق َوک ِْل ًَلُظ ا رِٔج م   یِٔن َتُد َرُج٠َ َیَِن  ِت  ب َٟ ا َٗ ٕض ٣َا  ا بَّ ًَ َٔک ِٔلب٩ِٔ  َذٟ

 َ َبٔي ك ٔي  ب٩ُِ أ ل ًَ ٢َ صَُو  ا َٗ ٠ُِت َِل  ُٗ ائَٔظُة  ًَ ُتَش٥ِّ   ٥ِ َٟ ی  ٔذ َّٟ ا ُج١ُ  زَّ اٟ ٔی ٩ِ٣َ  ٔي َوص١َِ َتِسر ٢َ ل ا َ٘ َٓ ُة  ائَٔظ  أٟٕب ًَ

 ی دذاہلل  ن دبعاہلل ، رضحت اعہشئ رفاتی رکیت 
عی
ںیہ ہک  ب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل اربامیہ  ن ومیس، اشہؾ  ن ویفس، رمعم، زرہی، 

فملس ںورار وہےئ افر رمض آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ڑبھ ایگ وت آپ ےن اینپ ویبیبں  ے ااجزت امیگن ہک ےری  رھگ ںیم آپ یک 

ےک دفونں  امیتداری یک اجےئ بس ےن ااجزت د  دی سپ آپ دف آدویمں ےک درایمؿ اہسرا رکیل ےلکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ریپ زنیم رپ ےتٹسھگ اجےت ےھت افر آپ سابس ےک افر اکی افر صخش ےک درایمؿ ںیم اہسرا اگلےئ وہےئ ےھت دیبعاہلل ےتہک ںیہ ہک ھجم 

 ے وج ھچک رضحت اعہشئ ےن ایبؿ ایک اھت اس اک ذرک ا ن سابس  ے ایک اوہنں ےن اہک مت اجےتن وہ ہک فہ دفےرا صخش وکؿ اھت سج اک انؾ 

 اعہشئ ےن ںیہن ایل؟ ںیم ےن اہک ںیہن اوہنں ےن ہک فہ  یل  ن ایب اطبل ےھت۔رضحت 

 ی دذ اہلل  ن دبعاہلل ، رضحت اعہشئ :  رافی
عی
 اربامیہ  ن ومیس، اشہؾ  ن ویفس، رمعم، زرہی، 

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

  

 ...ر یک انبء رپ رھگ ںیم امنز ڑپھ ےنیل یک ااجزت اک ایبؿابرش افر ذع

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ابرش افر ذعر یک انبء رپ رھگ ںیم امنز ڑپھ ےنیل یک ااجزت اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      632    حس

ک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 َ٨َ ث اَحسَّ ِی٠َٕة َذ َٟ ٔ فٔي  ًَلة ٔاٟؼَّ َذََّ٪ ب ٤ََز أ اب٩َِ ًُ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ یُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا٢َ أََِل ا  َٗ ٕح ث٥َُّ  رٔی ٕ َو َزِز ٔت ب

َاَ٪  ٥َ ک َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو َر ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ا٢ٔ ث٥َُّ  َح زِّ اٟ ٔي  ا ف و ٢ُ أََِل  َػ٠  و ُ٘ ٕ َي ٕ َو٣ََْط َزِز اُت ب ِی٠َْة َذ َٟ ٧َِت  کَا َٔذا  َ٪ إ ذِّ ٤َُؤ ِٟ ا  ُ َیأ٣ُِز

َحا٢ٔ  اٟزِّ ا فٔي  و  َػ٠ 

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف، رفاتی رکےت ںیہ ہک ا ن رمع  ے اکی ےرد افر وہا دار بش ںیم امنز یک اذاؿ دی سج ںیم ہی یھب ہہک 

 امنز ڑپوہ اس ےک دعب اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ومذؿ وک مکح دےتی ےھت  ب رات دای ہک ولوگ! اےنپ اےنپ رھگفں ںیم

ےرد افر ہنیم یک وہ وت ہہک د  اال ولص یف ارلاحؽ ہک ولوگ! اےنپ اےنپ رھگ ںیم امنز ڑپھ ول۔ اامسلیع، امکل ا ن اہشب ومحمد  ن رعیب 

 اامتم ایک رکےت ےھت وچہکن فہ انانیب ےھت اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااصنری رفاتی رکےت ںیہ ہک  نابؿ اینپ وقؾ یک

 ے رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھبک ادنریھا وہات ےہ افر اپین اتہب وہات ےہ افر ںیم ادناھ آدیم وہں اس فتق 

 آپ ےری  رھگ ںیم یسک ہگج امنز ڑپاھ دےئجی اتہک ںیم اس وک ےلصم انبولں سپ روسؽ ںیہن آاتکس وت ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک تاں رشتفی الےئ افر رفامای اہجں مت وہک امنز ڑپھ دفں اوہنں ےن رھگ ےک اکی اقمؾ یک رطػ 

ڑپیھ۔ ولعمؾ وہا ہک ابرش ںیم  ب راہتس رخاب وہ اجےئ وت امجتع اک ااشرہ رک دای فتاں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز 

 رتک رک دانی اجزئ ےہ ولگ اےنپ رھگفں ںیم امنز ڑپھ ےتکس ںیہ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، ا ن رمع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   باب

 ابرش افر ذعر یک انبء رپ رھگ ںیم امنز ڑپھ ےنیل یک ااجزت اک ایبؿ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      633    حس

ری، :  راوی یٍ انؼا ٣اٟک اب٩ طہاب، ٣ح٤وز ب٩ رب  اس٤ٌی١، 

اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ أْٟک  َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١ُ  ٤َ ٨ََا إِٔس ث َیُؤ٦   َحسَّ َاَ٪  ٕٔک ک اٟ اَ٪ ب٩َِ ٣َ رٔیِّ أَ٪َّ ًٔتَِب ا ِْلَِنَؼ ٍٔ ا بٔی زَّ اٟ ٔ ب٩ِٔ  وز ٩ِ ٣َِح٤ُ ًَ إب  ٔطَض

 ُ ا َتٜ ََّض ٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ ُسو َر ا  َی  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َٔز ٟ ٢َ ا َٗ َُّط  یَم َوأ٧َ ًِ َ ُط َوصَُو أ ِو٣َ َٗ َ ِی١ُ َوأ اٟشَّ ُة َو ٤َ ٠ِ اٟو  زُ وُ٪  ی ََضٔ ٧َا َرُج١ْ 

 َ٠ ًَ َّي اهَّللُ  ٢ُ اهَّللٔ َػل َرُسو ائَطُ  َح َٓ َّي  دُٔذُظ ٣َُؼل ّا أَتَّ کَا٧ ًٔی ٣َ ٔي بَِی اهَّللٔ ف و٢َ  َرُس ا  َی َؼ١ِّ  َٓ َبََّصٔ  ِٟ ب  أَِ٪ ا َی٩َِ تُٔح ا٢َ أ َ٘ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ِی

َرُس  طٔ  َّي ٓٔی َؼل َٓ بَِیٔت  ِٟ ا َإ٪ ٩ِ٣ٔ  ک َي ٣َ ٔل َر إ ََطا أ َٓ يَي  َُػل ٥َ أ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  و٢ُ اهَّللٔ 

الیعمس، امکل ا ن اہشب، ومحمد  ن رعیب ااصنری، رفاتی رکےت ںیہ ہک  نابؿ اینپ وقؾ یک اامتم ایک رکےت ےھت وچہکن فہ انانیب ےھت 

ملس یھبک ادنریھا وہات ےہ افر اپین اتہب اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

وہات ےہ افر ںیم ادناھ آدیم وہں اس فتق ںیہن آاتکس وت ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےری  رھگ ںیم یسک ہگج امنز ڑپاھ 

رفامای اہجں مت وہک امنز ڑپھ  دےئجی اتہک ںیم اس وک ےلصم انبولں سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک تاں رشتفی الےئ افر

 دفں اوہنں ےن رھگ ےک اکی اقمؾ یک رطػ ااشرہ رک دای فتاں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ڑپیھ۔

 الیعمس، امکل ا ن اہشب، ومحمد  ن رعیب ااصنری، :  رافی

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

  

 ... ایک اامؾ سج دقر ولگ وموجد ںیہ اؿ یہ ےک اس ھ امنز ڑپھ ےل افر ایک ہعمج ےک دؿ ابرش

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ایک اامؾ سج دقر ولگ وموجد ںیہ اؿ یہ ےک اس ھ امنز ڑپھ ےل افر ایک ہعمج ےک دؿ ابرش ںیم یھب ہبطخ ڑپےھ ای ںیہن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      634    حس

ث :  راوی ب اٟززیای، ًبساهَّلل ب٩ حار اٟح٤یس ػاح ، ًبس  ًبس اهَّلل ب٩ ًبساٟوہاب، ح٤از ب٩ زیس



 

 

َػ  ٤ٔیٔس  َح ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ ا َح ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ أب  َوصَّ ِٟ ا ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ِّیَ َحسَّ اٟز ُٔب  ِبَس اح ًَ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ٔیِّ  ز ا

لَي  ًَ َّ وَيَّ  ا ب٠ََ َّ٤ َٟ  ٪َ ذِّ ٤َُؤ ِٟ ا َز  أ٣ََ َٓ  ْٕ ِز َر ٔی  ذ  ٕ یَِو٦ إض فٔي  بَّ ًَ اب٩ُِ  ا  ٨ََ َلب ا٢َ َخ َٗ رٔٔث  ا َح ِٟ ا ُ فٔي اهَّللٔ ب٩َِ  ًَلة اٟؼَّ  ١ِ ُٗ  ٢َ ا َٗ  ٔ ًَلة اٟؼَّ

ََِکُ  َُّض٥ِ أ٧َ ٧َ أ َٜ َٓ ٕف  ٌِ َي َب ٔل ُض٥ِ إ ـُ ٌِ َز َب َو ٨َ َٓ  ٢ٔ َحا زِّ َّي اٟ َػل ٔيیَّ  َّ٨ ىٔی اٟ ٌِ ِّی َي ى یِْر ٣ٔ َُو َخ ُط ٩ِ٣َ ص ٠َ ٌَ َٓ ت٥ُِ َصَذا إٔ٪َّ َصَذا  ََِکِ ٥ُِ أ٧َ َّٜ ٧َ أ َٛ  ٢َ ا َ٘ َٓ ا  و

 ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ از ٩ِ َح٤َّ ًَ ٥ُِٜ َو َج صُِت أَِ٪ أُِِحٔ َْکٔ يي  ٔن ْة َوإ ز٣َِ ًَ ََّضا  ٥َ إ٧ٔ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ رٔاهَّللُ  ا َح ِٟ ا إض  ب٩ِٔ  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٔث 

 ٥ُِٜٔ ب َٛ ُر ٔلَي  یَن إ لِّ اٟ وَ٪  ُوَ٪ َتُسوُس ئ َتحٔی َٓ  ٥ُِٜ ٤َِّ َُؤث ُِت أَِ٪ أ ص َْکٔ ا٢َ  َٗ َُّط  ٧َ َیَِر أ ُظ ُ  ٧َِحَو

دبعاہلل  ن دبعاولتاب، امحد  ن زدی، دبعادیمحل اصبح ازلدایی، دبعاہلل  ن احرث اک ایبؿ ےہ ہک اکی رمہبت ابرش یک فہج  ے ڑچیک 

یھت رضحت ا ن سابس ےن اس دؿ ہبطخ رفامای افر ومذؿ  ے ہہک دای اھت ہک اذاؿ ےک دعب ہی ہہک د  ہک اےنپ اےنپ رھگفں ںیم  وہیئگ

امنز ڑپوہ ہی نس رک ولگ اکی دفےر  یک رطػ دےنھکی ےگل وگای ہک اوہنں ےن اس وک ربا اھجمس وت ا ن سابس اہک ہک ااسی ولعمؾ وہات ےہ 

 ےب کش اس ےک اس ےن ایک ےہ وج ھجم  ے رتہب ےھت ینعی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی ینیقی ارم ےہ ہک ہک مت ےن اس وک ربا اھجمس

اذاؿ  ے دجسم ںیم آان فا ب وہاجات ےہ افر ںیم ےن ہی ااھچ ہن اھجمس ہک ںیہمت فیلکت ںیم ڈاولں رضحت اعمص ےن یھب رضحت ا ن 

ےہ ہک اوہنں ےن اہک ہک ےھجم ااھچ ہن ولعمؾ وہا ہک انگہ اگر رکفں ای مت یٹم وک ونٹھگں  سابس  ے ایس رطح لقن ایک ےہ رصػ اانت رفؼ

 کت رفدنےت آؤ۔

 دبع اہلل  ن دبعاولتاب، امحد  ن زدی، دبعادیمحل اصبح ازلدایی، دبعاہلل  ن احرث :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ایک اامؾ سج دقر ولگ وموجد ںیہ اؿ یہ ےک اس ھ امنز ڑپھ ےل افر ایک ہعمج ےک دؿ ابرش ںیم یھب ہبطخ ڑپےھ ای ںیہن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      635    حس

ہ، :  راوی ابوس٤٠  ، ، یٰحٌی ظا٦ ہ  ، ش٥٠ ٣ 

 ٔ ا ٣ُِش٠ ٨ََ ث َ٘ َحسَّ َٓ ٔیَّ  ُدِسر ِٟ ا یٕس  ٌٔ َا َس ُت أَب ِٟ َ َسأ  ٢َ ا َٗ ٤ََة  ٔي َس٠َ ٩ِ أَب ًَ ٌَی  یَِح  ٩ِ ًَ ا٦ْ  ا صَٔظ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َِزاصٔی٥َ  ائَِت ٥ُ ب٩ُِ إٔب ٢َ َج ا



 

 

 ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس ُِت  أَی ََفَ ًَلةُ  اٟؼَّ ِت  ٤َ أُٗٔی َٓ ِد١ٔ  َّ٨ اٟ ٔیسٔ  ز َاَ٪ ٩ِ٣ٔ َج ُٕ َوک ِ٘ اٟشَّ َسا٢َ  َّی  ً ِت َح ٤ََْطَ َٓ َْة  اب ٥َ َسَح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  

 ٔ ٔط َضت یٔن فٔي َجِب اٟلِّ ََز  َیُِت أَث َرأ َّی  یٔن َحً لِّ اٟ أئ َو ٤َ ِٟ ا ٔي   َيِشُحُس ف

ملسم، اشہؾ، ییحی، اوبہملس، رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اوبدیعس ادری  ے وپاھچ وت اوہنں ےن اہک ہک اکی رمہبت ارب آای افر فہ ربےنس 

ہک  تھ ےنکپٹ یگل افر  تھ اس فتق کت وجھکر یک اشوخں  ے ) یٹ وہیئ( یھت رھپ امنز یک ااقتم وہیئ وت ںیم ےن اگل اہیں کت 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک اپین افر یٹم ںیم دجسہ رکےت ےھت اہیں کت ہک یٹم اک ارث ںیم ےن آپ یک اشیپین ںیم 

 داھکی۔

ئ :  رافی  
ی
ٰ
 ح
ت

 ، اوبہملس،ملسم، اشہؾ، 

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ایک اامؾ سج دقر ولگ وموجد ںیہ اؿ یہ ےک اس ھ امنز ڑپھ ےل افر ایک ہعمج ےک دؿ ابرش ںیم یھب ہبطخ ڑپےھ ای ںیہن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      636    حس

ا٧ص :  راوی  ، ری٩ ی ا٧ص ب٩ س ہ،  ز٦، طٌب  آ

َرُج١ْ  ا٢َ  َٗ  ٢ُ و ُ٘ ََنّشا َي ُت أ ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ٔی٩َ  یر ٔس ٧ََُص ب٩ُِ  ٨ََا أ ث ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ َز٦ُ  ٨ََا آ ث يي َِل َحسَّ ٔن رٔ إ ا ِْلَِنَؼ ا  ٩ِ٣ٔ

َک َو  ٌَ ًَلَة ٣َ اٟؼَّ  ٍُ ٔلی َت َِس طُ أ َٟ َبَشَم  َٓ  ٔ زٟٔٔط ٨ِ ٔلَي ٣َ اُظ إ ًَ َس َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ٥َ ك َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٠ٟٔ ٍَ ٨َ َؼ َٓ ٤ّا  َؿِد َرُجًّل  ا کَاَ٪  یّر  َحٔؼ

 َ أٟٕک أَک ْٔل٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ  ٔ ُروز ا َح ِٟ ا آ٢ٔ  َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر  ٔ ٠َِیط ًَ َّي  َؼل َٓ  ٔ یر َحٔؼ ِٟ ا  َٖ َح ََطَ ـَ َن طٔ َو ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ اَ٪ 

ئٔذٕ  َِو٣َ ا إِٔلَّ ی َص ًلَّ ُِتطُ َػ َی َرأ ا  ٢َ ٣َ ا َٗ ي  َه ـ  اٟ يي  ٥َ ُيَؼل َس٠َّ  َو

آدؾ، ہبعش، اسن  ن ریسنی، اسن رفاتی رکےت ںیہ ہک ااصنر ںیم  ے اکی صخش ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رعض ایک ہک 

ز ںیہن ڑپھ اتکس افر فہ رفہب آدیم اھت اس ےک دعب اس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل اھکان ںیم ذعمفر وہں آپ ےک رمہاہ امن

ایتر ایک افر آپ وک اےنپ اکمؿ ںیم البای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف رتعک امنز ڑپیھ اےنت ںیم آؽ اجرفد ںیم  ے اکی صخش 



 

 

ہیلع فآہل فملس امنز اچتش ڑپاھ رکےت ےھت اسن ےن اہک ہک ںیم ےن وساےئ اس دؿ ےک یھبک ےن اسن  ے وپاھچ ہک ایک یبن یلص اہلل 

 آپ وک ڑپےتھ ںیہن داھکی۔

 آدؾ، ہبعش، اسن  ن ریسنی، اسن :  رافی

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

  

 ... ااقتم وہاجےئ ا ن رمع ےلہپ اھک ےتیل ےھت افر اوب ادلردارگ اھکان آاجےئ افر امنز یک

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

ہی ےہ ہک ےلہپ اینپ رضفرت وک وپرا ارگ اھکان آاجےئ افر امنز یک ااقتم وہاجےئ ا ن رمع ےلہپ اھک ےتیل ےھت افر اوب ادلردا اک وقؽ ےہ ہک آدیم ےک لقع دنم وہےن یک العتم 

 ػ اانیمطؿ بلق ےک اس ھ وتمہج وہرک  اتہک امنز یک رط

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      637    حس

، حرضت ًائظہ :  راوی ، رعوہ ہظا٦ ب٩ رعوہ ز، یحٌی ،   ٣شس

 ٩ِ ًَ َة  ائَٔظ ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ٔي  َىٔی أَب ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ٌَی  َیِح ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث َُّط  َحسَّ ٥َ أ٧َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ

ئٔ  َظا ٌَ ِٟ ٔا ُؤا ب ابَِس َٓ  ُ ًَلة اٟؼَّ ِت  ٤َ اُئ َوأُٗٔی َظ ٌَ ِٟ ا  ٍَ ٔؿ َٔذا ُو ٢َ إ ا َٗ 

دسمد، ییحی ، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکیت ںیہ ہک آپ ےن رفامای  ب اھکان اسےنم 

دای اجےئ افر امنز یک ااقتم وہ وت ےلہپ اھکان اھکول۔ ثیل، لیقع، ا ن اہشب، رضحت اسن  ن امکل رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل  رھک

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک  ب اھکان اسےنم رھک دای اجےئ وت رغمب یک امنز ڑپےنھ  ے ےلہپ اھکان اھک ول افر اےنپ اھکےن ںیم

 ۔تلجع ہن رکف

 دسمد، ییحی ، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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



 

 

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

ہک آدیم ےک لقع دنم وہےن یک العتم ہی ےہ ہک ےلہپ اینپ رضفرت وک وپرا ارگ اھکان آاجےئ افر امنز یک ااقتم وہاجےئ ا ن رمع ےلہپ اھک ےتیل ےھت افر اوب ادلردا اک وقؽ ےہ 

 رک  اتہک امنز یک رطػ اانیمطؿ بلق ےک اس ھ وتمہج وہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      638    حس

ک :  راوی ص ب٩ ٣اٟ ر، اب٩ طہاب، حرضت ا٧  یحٌی ب٩ بٜی

 ِ ی َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ٨ََا  ث ُ َحسَّ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ َرُسو أٟٕک أَ٪َّ  ٩ِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٠َِیطٔ ر ًَ

 ٩ِ ًَ ا  َح٠ُو ٌِ َت زٔٔب َوَِل  ِِ ٤َ ِٟ ا ًَلَة  ا َػ و ُتَؼ٠  ِب١َ أَِ٪  َٗ  ٔ ٔط ُؤا ب ابَِس َٓ ُئ  َظا ٌَ ِٟ ا  ٦َ سِّ ُٗ ا  َٔذ ٢َ إ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٥ُِٜٔ  َو ائ َظ ًَ 

ییحی  ن ریکب، ا ن اہشب، رضحت اسن  ن امکل رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک  ب اھکان اسےنم رھک 

 دای اجےئ وت رغمب یک امنز ڑپےنھ  ے ےلہپ اھکان اھک ول افر اےنپ اھکےن ںیم تلجع ہن رکف۔

   ن امکلییحی  ن ریکب، ا ن اہشب، رضحت اسن :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اینپ رضفرت وک وپرا ہی ےہ ہک ےلہپارگ اھکان آاجےئ افر امنز یک ااقتم وہاجےئ ا ن رمع ےلہپ اھک ےتیل ےھت افر اوب ادلردا اک وقؽ ےہ ہک آدیم ےک لقع دنم وہےن یک العتم 

 رک  اتہک امنز یک رطػ اانیمطؿ بلق ےک اس ھ وتمہج وہ
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ہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، :  راوی  ًبیس، اب٩ اس٤ٌی١، ابواسا٣

٩ِ ًُبَِیسٔ  ًَ َة  ا٣َ َُس ٔي أ َب ٩ِ أ ًَ أًی١َ  ِٔس٤َ ا ًُبَِیُس ب٩ُِ إ ٨ََ ث ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو ٢َ َر ا َٗ  ٢َ ا َٗ َز  ٤َُ اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ اهَّللٔ 



 

 

 ِ٨٣ٔ َ ْ َّی َيَِفُ َح١ِ َحً ٌِ أئ َوَِل َي َظ ٌَ ِٟ ٔا ُؤا ب ابَِس َٓ ًَلةُ  اٟؼَّ ٤َِت  ٥ِ َوأُٗٔی ُٛ َظاُئ أََحٔس ًَ  ٍَ ٔؿ ٥َ إٔذَا ُو َس٠َّ طُ َو َٟ  ٍُ َؿ ُو ٤ََُز ی اب٩ُِ ً َاَ٪  ُط َوک

یِْر َو ا ا٢َ ُزَص َٗ ٔ َو ا٦ ِْل٣َٔ ائََة ا ٍُ ْٔقَ ٤َ َیِش َٟ َّطُ  ٧ٔ َ َوإ ْ َّی َيَِفُ ً َضا َح َیأِتٔی ًَل  َٓ  ُ ًَلة اٟؼَّ ا٦ُ  َ٘ ا٦ُ َوُت ٌَ لَّ وَسی ب٩ِٔ ٟ ٩ِ ٣ُ ًَ اَ٪  َوصُِب ب٩ُِ ًُِث٤َ

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ َز  اب٩ِٔ ٤ًَُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ َبَة  ِ٘ ٔضَی ًُ ِ٘ َّی َي َح١ِ َحً ٌِ ًَل َي َٓ  ٔ ا٦ ٌَ اٟلَّ لَي  ًَ  ٥ِ ُٛ َاَ٪ أََحُس َٔذا ک ٥َ إ

ِی  ث٩َُٔ ٔ َوَحسَّ اهَّلل ِبٔس  ًَ ٢َ أبَُُِو  ا َٗ ًَلةُ  اٟؼَّ ٤َِت  ُط َوإِٔ٪ أُٗٔی ٨ِ ُط ٣ٔ اَجَت ىٔیٌّ  َح ی اَ٪ َوَوصِْب ٣َٔس ٤َ ٔب ب٩ِٔ ًُِث ٩ِ َوصِ ًَ رٔ  ٨ِٔذ ٤ُ ِٟ ا اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز  إٔب

وبااسہم، انعف، ا ن رمع، رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک  ب مت ںیم  ے یسک اک دیبع  ن اامسلیع، ا

اھکان اسےنم رھک دای اجےئ افر امنز یک ااقتم یھب وہاجےئ وت ےلہپ اھکان اھک ےل افر دلجی ہن رک  اہیں کت ہک اس  ے افرغ ہن وہ 

 ب اؿ ےک اسےنم اھکان رھک دای اجات افر امجتع یھب ڑھکی وہ اجیت وت  ب کت اھکےن  ے افرغ ہن  اجےئ۔ ا ن رمع یک اعدت ےھت ہک

  ے وہ ےتیل امنز ںیم ہن آےت احالہکن فہ انیقی اامؾ یک آراتئ ےتنس ےھت افر زریہ افر فبہ  ن امثعؿ ےن ہی دنس ومٰیس  ن ةقع انعف ا ن رمع

ملس ےن رفامای ہک  ب مت ںیم  ے وکیئ اھکےن رپ ھٹیب ایگ وہ وت دلجی ہن رک  اہیں کت ہک اےنپ لقن ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ااہتش اس  ے وپری رکےل ارگہچ امجتع ڑھکی وہیئگ وہ اامؾ اخبری ےن اہک ہک ھجم  ے اربامیہ  ن ذنمر ےن فبہ  ن امثعؿ  ے 

 رفاتی ایک افر فبہ دمہنی ےک رےنہ فاےل ےھت۔

  الیعمس، اوبااسہم، انعف، ا ن رمع،دیبع، ا ن :  رافی

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

  

 ... ب امنز ےک ےئل اامؾ البای اجےئ افر اس ےک تا ھ ںیم فہ زیچ وہ وج اھک رتا وہ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس ےک تا ھ ںیم فہ زیچ وہ وج اھک رتا وہ  ب امنز ےک ےئل اامؾ البای اجےئ افر
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٣یہ، :  راوی ہ، ٤ًزو ب٩ ا ٣ی اٌٟزیز ب٩ ًبساهَّلل ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ػاٟح، اب٩ طہاب، جٌَف ب٩ ٤ًزو ب٩ ا  ًبس

 ٢َ ا َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ُِ  ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اصٔی٥ُ َحسَّ ا إٔبَِز ٨ََ ث زٔو ب٩ِٔ  َحسَّ ٤ِ ًَ ََفُ ب٩ُِ  ٌِ ٔي َج بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ٕٔح  اٟ َػ  ٩ِ ًَ ٕس  ٌِ َس ب٩ُِ 



 

 

ا  ز  ٨ِ٣َٔض َت یَِح ا  ًّ ا ذَٔر ِک١ُُ  َیأ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ و ُس ُِت َر َرأَی  ٢َ ا َٗ ُظ  َا َة أَ٪َّ أَب اٟؼَّ أ٣َُیَّ َي  ٔل َي إ عٔ ُس یَن َٓ ِّٜ اٟشِّ َح  َْطَ َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ  ٔ ًَلة

 ِ أ ؿَّ ََتَو ٥ِ ی َٟ َّي َو َؼل َٓ 

دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، اربامیہ  ن دعس، اصحل، ا ن اہشب، رفعج  ن رمعف  ن اہیم، رمعف  ن اہیم، رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن 

وگتش اکٹ رک اھکےت ےھت اےنت ںیم آپ وک امنز  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی اشہن اھکےت وہےئ داھکی آپ اس ںیم  ے

ےئلیک البای ایگ وت آپ اھٹ ڑھک  وہےئ افر رھچی آپ ےن ےچین ڈاؽ دی رھپ آپ ےن امنز ڑپیھ افر فوض ںیہن رفامای ینعی وگتش اھکےن 

 ےک دعب۔

 ف  ن اہیم،دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، اربامیہ  ن دعس، اصحل، ا ن اہشب، رفعج  ن رمعف  ن اہیم، رمع :  رافی

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

  

 ...وج صخش رھگےک اکؾ اکج ںیم وہ افر امنز یک ریبکت یہک اجےئ وت امنز ےک ےئل ڑھکا وہاجئ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اجےئ وت امنز ےک ےئل ڑھکا وہاجےئ وج صخش رھگےک اکؾ اکج ںیم وہ افر امنز یک ریبکت یہک
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اہی٥، اسوز، :  راوی ہ، ح٥ٜ، ابز  آز٦، طٌب

 ًَ ُت  ِٟ َ َسأ ا٢َ  َٗ  ٔ ز َِسَو اِْل  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ  ٥َُٜ َح ِٟ ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َز٦ُ  ٨ََا آ ث َّي اهَّللُ َحسَّ ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َاَ٪  ائَٔظَة ٣َا ک

رَضَ  ا َح َٔذ إ َٓ  ٔ ٔط َة أَص٠ِ ىٔی خِٔس٣َ ٌِ ٔ َت ٔط ٔة أَص٠ِ ٨َ ُوُ٪ فٔي ٣ِٔض َاَ٪ یَٜ ِت ک َٟ ا َٗ ٔطٔ  ٔي بَِيت ٍُ ف ٨َ ٥َ َيِؼ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔلَي  َد إ ًَلةُ َْخَ اٟؼَّ  ِت 

ںیم ےن رضحت اعہشئ  ے وپاھچ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ رھگ ںیم ایک آدؾ، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد، رفاتی رکےت ںیہ ہک 

ایک رکےت ےھت فہ وبںیل ہک اےنپ رھگ فاولں یک تنحم ینعی ادتم ںیم رصمفػ رےتہ ےھت  ب امنز اک فتق آاجات وت آپ امنز ےئلیک  ےل 

 اجےت۔



 

 

 آدؾ، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد، :  رافی

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

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج ولوگں وک رصػ اس ےئل امنز ڑپاھےئ ہک اںیہن روسؽ اہلل یلص اہلل لع

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

  فآہل فملس یک امنزاؿ یک تنس اھکسےئاس صخش اک ایبؿ وج ولوگں وک رصػ اس ےئل امنز ڑپاھےئ ہک اںیہن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      642    حس

 ٣وسی اب٩ اس٤ٌی١، ذہیب، ایوب، ابوًٗلبہ :  راوی

 َٗ ََة  ًَٔلب ٔي ٗ ٩ِ أَب ًَ وُب  ٨ََا أَی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ث٨ََا ُوَصِیْب  ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١َ  ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ٨ََا ٣ُ ث ِزٔٔث فٔي َحسَّ ی ُحَو ِٟ ا ُٔک ب٩ُِ  اٟ ا ٣َ ا٢َ َجائ٨ََ

 ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُِت  َرأَی  َٕ ِی َٛ يي  َُػل ًَلَة أ اٟؼَّ ٔیُس  ا أُر ٥ُِٜٔ َو٣َ يي ب َُػل يي َْل ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ا  َا صََذ ٧ ٔي ٣َِشحٔٔس ْٔلَب ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ يي  ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  

 ٔ٢َ ٣ ا َٗ يي  َاَ٪ ُيَؼل ک  َٕ ِی َٛ ََة  ًَٔلب َاَ٪ ٗ ٢َ َوک ا َٗ ٨َٔا َصَذا  َطِید َضَف فٔي  ِث١َ  ی٨َِ ِب١َ أَِ٪  َٗ  ٔ وز حُ اٟش  َِسطُ ٩ِ٣ٔ  َرأ  ٍَ َٓ َر َٔذا  ُٔص إ َیِح٠ ُذ  ِی اٟظَّ

ِْلُولَي ا ةٔ  ٌَ ِٛ زَّ  اٟ

ومیس ا ن اامسلیع، ذبیہ، اویب، اوبالقہب رفاتی رکےت ںیہ ہک امہر  اپس امکل  ن وحریث امہری ایس دجسم ںیم آےئ افر اوہنں 

اہک ہک ںیم اہمتر  اسےنم امنز ڑپاتھ وہں ےریا وصقمد امنز ڑپانھ ںیہن ےہ ہکلب سج رطح ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک  ےن

امنز ڑپےتھ داھکی ےہ ایس رطح اہمتر  داھکےن وک ڑپاتھ وہں اویب ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبالقہب  ے اہک ہک فہ سک رطح امنز ڑپےتھ 

ر  اس  خی یک لثم افر  خی یک اعدت یھت ہک یلہپ رتعک ںیم  ب دجسہ  ے اانپ ےر ااھٹےت ےھت وت ڑھک  وہےن ےھت فہ وبےل ہک امہ

  ے ےلہپ ھٹیب اجےت ےھت۔

 ومیس ا ن الیعمس، ذبیہ، اویب، اوبالقہب :  رافی

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



 

 

  

 ...ملع فلضف فاال اامتم اک زایدہ قحتسم ےہ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ملع فلضف فاال اامتم اک زایدہ قحتسم ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      643    حس

سی، :  راوی ک ب٩ ٤ًیر، ابوبززہ، ابو٣و ٠٤ٟ اا ائس ہ، ًبس ، ز  اسحٙ ب٩ نَّص، حشین

 ِ ُٚ ب ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث َ َحسَّ ٩ِ أ ًَ َزَة  ُزِ َىٔی أَبُو ب ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ یِر ٠٤َٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُ ِٟ ا ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ائَٔسَة  ٩ِ َز ًَ یِْن  ا حَُش ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ َِّص وَسی ٩ُ َن ٔي ٣ُ ب

٠ُِیَؼ١ِّ  َٓ  ٕ ََِک زُوا أَبَا ب ٢َ ٣ُ ا َ٘ َٓ ُط  ُؿ َتسَّ ٣ََز ِط ا َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٢َ ٣َزَٔق  ا َرُج١ْ َٗ َُّط  ُة إ٧ٔ ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َٗ ٔض  ا َّ٨ ٔاٟ ب

 ٌَ َٓ ٔض  ا َّ٨ ٔاٟ ٠ُِیَؼ١ِّ ب َٓ  ٕ ََِک زُوا أَبَا ب ا٢َ ٣ُ َٗ أض  ٔا٨َّٟ يَي ب ٍِ أَِ٪ ُيَؼل ٔل َت ٥ِ َيِش َٟ َک  ا٣َ َ٘ ا٦َ ٣َ َٗ َٔذا  ْٙ إ ٔی أَبَا بََِکٕ َرٗٔی ز ا٢َ ٣ُ َ٘ َٓ َزِت  ا

 َٕ ُس یُو ُٔب  اح َػَو  َّ٩ُ َّٜ إ٧ٔ َٓ ٔض  ا َّ٨ ٔاٟ ٠ُِیَؼ١ِّ ب َٓ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔض فٔي َحَیاةٔ  ا ٔا٨َّٟ َّي ب َؼل َٓ و٢ُ  ُس زَّ اٟ ُظ  أََتا َٓ 

ااحسؼ  ن رصن، نیسح، زادئ ہ، دبعا اکلمل  ن ریمع، اوبربدہ، اوبومیس، رفاتی رکےت ںیہ ہک  ب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںورار 

امای ہک اوبرکب  ے وہک ہک فہ ولوگں وک امنز ڑپاھ دںی رضحت اعہشئ ےن اہک ہک رضحت فہ رنؾ وہےئ افر آپ اک رمض ڑبھ ایگ وت آپ ےن رف

دؽ آدیم ںیہ  ب آپ یک ہگج ڑھک  وہں ےگ وت ولوگں وک امنز ہن ڑپاھ ںیکس ےگ نکیل رھپ یھب آپ ےن رفامای ہک اوبرکب  ے وہک ہک 

 آپ ےن رفامای اوبرکب  ے وہک ہک امنز ڑپاھںیئ افر مت وت فہ وعرںیت ولعمؾ ولوگں وک امنز ڑپاھ دںی رضحت اعہشئ ےن اانپ وقؽ رھپ درھاای

وہیت وہ وہنجں ےن ویفس وک ریھگ راھک اھت سپ اوبرکب ےک اپس اقدص ہی مکح ےل رک آای افر اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

 زدنیگ ںیم ولوگں وک امنز ڑپاھیئ۔

 ہ، دبعااکلمل  ن ریمع، اوبربدہ، اوبومیس، اقحس  ن رصن، نیسح، زادئ :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ملع فلضف فاال اامتم اک زایدہ قحتسم ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      644    حس

، حرضت ًائظہ :  راوی ، رعوہ ک، ہظا٦ ب٩ رعوہ ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ائَٔظَة أ٦ُِّ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ أْٟک  بََر٧َا ٣َ ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُوُس ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ًَ ٨ََا  ث ِت إٔ٪َّ  َحسَّ َٟ ا َٗ ََّضا  ٧َ ٔیَن أ ٤ُِؤ٨٣ٔ ِٟ ا

 َ٠ ًَ اهَّللُ  َّي  ٢َ اهَّللٔ َػل ُسو َٗ َر ا  َٔذ ٕ إ ََِک َا ب ُت إٔ٪َّ أَب ٠ِ ُٗ ائَٔظُة  ًَ ِت  َٟ ا َٗ ٔض  ا َّ٨ ٔاٟ يي ب ٕ ُيَؼل ََِک َا ب ا أَب زُو ٣ُ ٔ ٔؿط ٔي ٣ََز ٢َ ف ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ا٦َ فٔي ِی

َؼ  ِٔ ُت َٟٔح ٠ِ ُ٘ َٓ ُة  ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ ٔض  ا َّ٨ ٠ُِیَؼ١ِّ ٠ٟٔ َٓ ٤ََز  زِ ًُ ٤ُ َٓ ٔئ  َا بُک ِٟ ا اَض ٩ِ٣ٔ  ا٨َّٟ  ٍِ ٔ ٤ ٥ِ يُِش َٟ َک  ا٣ٔ َ٘ ا٦َ ٣َ َٗ ا  َٔذ ٕ إ ََِک َا ب ُط إٔ٪َّ أَب َٟ ٔي  ول ُٗ َة 

و٢ُ  َرُس ا٢َ  َ٘ َٓ ُة  َؼ ِٔ ِت َح ٠َ ٌَ َٔ َٓ ٔض  ا َّ٨ ٠ُِیَؼ١ِّ ٠ٟٔ َٓ ٤ََز  زِ ًُ ٤ُ َٓ ٔئ  َا بُک ِٟ ا َض ٩ِ٣ٔ  ا َّ٨ اٟ  ٍِ ٔ ٤ ٥ِ يُِش َٟ َک  ا٣ٔ َ٘ ٔي ٣َ ٠َِیطٔ ف ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ 

ُس  ُو ُٔب ی اح َػَو َُِنَّ  ٧َ ٩َُّ َْل َّٜ ٧ٔ ِط إ ٥َ ٣َ َس٠َّ یِّراَو ٔک َخ َب ٨ِ٣ٔ ُٔػی ٨ُِت ْٔل ُٛ ائَٔظَة ٣َا  ٌَ ٔ َؼُة ٟ ِٔ ِت َح َٟ ا َ٘ َٓ ٔض  ا َّ٨ ٠ِیَُؼ١ِّ ٠ٟٔ َٓ  ٕ ََِک َا ب زُوا أَب ٣ُ َٕ 

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ رفاتی رکیت ںیہ فہ یتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ہک اوبرکب  ے وہک ہک ولوگں وک امنز ڑپاھدںی رضحت اعہشئ یتہک ےہ ںیم ےن ہصفح  ے اہک ہک مت وضحر  ے رعض  اینپ ںوراری ںیم رفامای

رکف ہک اوبرکب  ب آپ یک ہگج ڑھک  وہں ےگ وت رفےن یک فہج  ے ولوگں وک اینپ آرآت ہن انس ںیکس ےگ ذہلا آپ رمع یک مکح دےئجی 

ر ف انیقی مت فہ وعرںیت وہ وج ہک فہ ولوگں وک امنز ڑپاھ دںی سپ ہصفح ےن رع
 ھ

ہ

 

ت

ض رکدای وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

ویفس وک ریھگ  وہےئ ںیھت اوبرکب وک مکح دف ہک فہ ولوگں وک امنز ڑپاھ دںی وت ہصفح ےن اعہشئ  ے اہک ہک ںیم ےن یھبک مت  ے افدئہ ہن 

 اپای۔

  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ملع فلضف فاال اامتم اک زایدہ قحتسم ےہ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      645    حس

اٟامی٪ ، :  راوی ک، ابو ٣اٟ ص ب٩  ی، ا٧ یب، زہز  طٌ

رٔی   ا َِنَؼ اِْل ٕٔک  اٟ َُص ب٩ُِ ٣َ نٔي أ٧َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ُط َا  ٧ بََر ا٢َ أَِخ َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ٔ ب َاَ٪ َت ک  َو

 َ ک  ٕ ََِک َا ب ُط أَ٪َّ أَب َب َػحٔ ُط َو ٥َ َوَخَس٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َٔذا ًَ َّی إ ً ٔ َح ط يَي ٓٔی ُُوف ی ت ٔذ َّٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍٔ ٔي َوَج ُض٥ِ ف َٟ يي  اَ٪ ُيَؼل

زَ  ُحِح ِٟ ََِر ا ٔس  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  َٕ َظ َٜ َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ْٖ فٔي  و ُٔ ُػ یِٔن َوص٥ُِ  ٨َِ أِلث َِو٦ُ  َاَ٪ ی يِ ک َٟ ٔ ُ إ ز ُو ٨َِ ٔ ی َضطُ ة أَ٪َّ َوِج َٛ ائ٥ْٔ  َٗ ا َوصَُو  ٨َ

 ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ یَةٔ  ُِؤ حٔ بٔز ََفَ ِٟ ا َن ٩ِ٣ٔ 
ٔ

َ َت ِٔ َن ٨َا أَِ٪  ٤ِ٤َ َض َٓ ُک  َح ـِ ٥َ َي َبشَّ ٕٕ ث٥َُّ َت ُة ٣ُِؼَح َٗ َر لَي َو ًَ  ٕ َؽ أَبُو بََِک َٜ ٨َ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط

ئ  ا٨َّٟ َّٕ َوَه٩َّ أَ٪َّ  اٟؼَّ ٔ َٟٔیٔؼ١َ  ط ٘ٔبَِی َس٠َّ ًَ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ا  ٨َ ِي َٟ ٔ اَر إ أََط َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔلَي  رْٔد إ ٥َ َخا ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٥َ أَِ٪ یَّ 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ َِو٣ٔط يَي ٩ِ٣ٔ ی ُوف ُت َٓ ََِر  اٟشِّ َِرخَي  ٥ُِٜ َوأ ًَلَت وا َػ  ٤ٔ  أَت

ی، اسن  ن امکل، وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ریپفی رکےن فاےل ےک اخدؾ افر احصیب ےھت رفاتی اوباامیلؿ ، بیعش، زرہ

رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمض فافت ںیم رضحت اوبرکب ولوگں وک امنز ڑپاھےت ےھت اہیں کت ہک  ب دف ہبنش اک 

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رجحہ اک رپدہ ااھٹای افر مہ ولوگں یک رطػ ڑھک  وہ رک دےنھکی دؿ وہا افر ولگ امنز ںیم فص ہتسب ےھت وت

ےگل اس فتق آپ اک رہچہ ابمرک وگای فحصم اک ہحفص اھت رھپ آپ اشبتش  ے رکسماےئ مہ ولوگں ےن وخیش یک فہج  ے اچتا ہک یبن یلص 

افر اوبرکب اےنپ ےلھچپ ریپفں ےھچپ ٹہ آےئ اتہک فص ںیم  ل اجںیئ فہ ےھجمس ہک یبن اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دےنھکی ںیم وغشمؽ وہاجںیئ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےک ےئل آےن فاےل ںیہ نکیل آپ ےن امہری رطػ ااشرہ ایک ہک اینپ امنز وپری رکول افر آپ ےن رپدہ 

 (ڈاؽ دای ایس دؿ آپ ےن فافت اپیئ )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اوباامیلؿ ، بیعش، زرہی، اسن  ن امکل، :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ملع فلضف فاال اامتم اک زایدہ قحتسم ےہ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      646    حس

اٌٟزیز، ا٧ص، :  راوی ، ًبس اٟوارث ، ًبس  ابو٤ٌ٣ز

 ٢َ ا َٗ ٕٔک  اٟ ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ  ٔ ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ رٔٔث  َوا ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ ز ٤َ ٌِ ُو ٣َ ا أَب ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ِد  َیِْخُ  ٥ِ َٟ  

 ُ ًَلة اٟؼَّ ٤َِت  أُٗٔی َٓ ًََلثّا  ٥َ ث َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ا  ًَ َّ٤٠َ َٓ طُ  ٌَ َٓ ََفَ أب  ٔحَح ِٟ ٔا ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل َٔيی   ٧ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٦ُ سَّ َ٘ ٕ یََت َذَصَب أَبُو بََِک َٓ

 َّ٨ اٟ  ٔ ط ٨َا ٩ِ٣ٔ َوِج ِي َٟ ٔ َحَب إ ًِ َ َاَ٪ أ ا ک ّز ٨َِو ز٧َِا ٣َ ََو ٥َ ٣َا ٧ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ ُط  َح َوِج َؿ ٔیَن  ٔيیِّ َو ٥َ ح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل

ي ا َِرَخ ٦َ َوأ سَّ َ٘ ََت ٕ أَِ٪ ی ََِک ٔي ب َب َي أ ٔل ٔ إ ٥َ بَٔیٔسظ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  َ أَِو٣َأ َٓ ا  ٨َ َٟ َح  َؿ اَب َو ٔحَح ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ٟ

ا َّی ٣َ ً طٔ َح ٠َِی ًَ َسِر  ِ٘ ٥ِ٠َ ُي  َت َٓ

اوبرمعم، دبعاولارث، دبعازعلسی، اسن، رفاتی رکےت ںیہ ہک رمض فافت ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیت دؿ ابرہ ںیہن ےلکن 

اکی دؿ امنز یک ااقتم وہےئ افر اوبرکب آےگ ڑبےنھ ےگل اےنت ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ااقتم وہیئ افر اوبرکب آےگ 

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رپدہ وک ڑکپا افر اؿ وک ااھٹای سپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رہچہ رظن آےت یہ ڑبےنہ ےگل اےنت ںیم 

وک امہر  اسےنم ااسی وخش نک رظن آایگ ہک اس  ے زایدہ یھبک رسیم ہن آای اھت رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ تا ھ  ے اوبرکب 

ڑبھ اجںیئ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رپدہ رگا دای رھپ آپ وک دقرت ہن وہیئ اہیں کت ہک آپ یک فافت وہ ااشرہ ایک ہک آےگ 

 یئگ۔

 اوبرمعم، دبعاولارث، دبعازعلسی، اسن، :  رافی

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

  

 اک ایبؿ اذاؿ :   ابب

 ملع فلضف فاال اامتم اک زایدہ قحتسم ےہ
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، :  راوی اهَّلل  ًبس ، ح٤زہ ب٩  اب٩ طہاب ص،  ، یو٧ ب ہ اب٩ و  ،  یٰهي ب٩ س٠امی٪

 ٔ َى ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕب  اب٩ُِ َوصِ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٪َ ُس٠َامِیَ ٌَی ب٩ُِ  یَِح ا  ٨ََ ث بَرَُظ َحسَّ َُّط أَِخ ٧َ ٔ أ اهَّلل ِبٔس  ًَ زََة ب٩ِٔ  ٤ِ ٩ِ َح ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ُُص  ٧ یُو ی 

 َ٘ َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔي  ُط ف َٟ ُط ٗٔی١َ  ٌُ ٥َ َوَج َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل و٢ٔ اهَّللٔ  ُس َتسَّ بَٔز ِط ا ا َّ٤ َٟ  ٢َ ا َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی أض ًَ َّ٨ ٔاٟ ٠ُِیَؼ١ِّ ب َٓ  ٕ زُوا أَبَا بََِک ٢َ ٣ُ ا

 َٗ ُط  َزِت اَو ٌَ َٓ يي  ُیَؼل َٓ ُظ  زُو ا٢َ ٣ُ َٗ َاُئ  ُک ب ِٟ ا ُط  ٠َََُب  َ أ ا َْقَ َٔذ ْٙ إ َرٗٔی ٕ َرُج١ْ  َا بََِک ُة إٔ٪َّ أَب ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا ُٔب َٗ َواح َػ  َّ٩ُ َّٜ ٧ٔ يي إ ُیَؼل َٓ ُظ  زُو ا٢َ ٣ُ

ا ٌَی  َیِح ُٚ ب٩ُِ  ا ِٔسَح زٔیِّ َوإ ز صِ اٟ اب٩ُِ أَخٔي  ز بَِیٔسی  َو اٟ طُ  ٌَ اَب َٕ َت ُوُس ٩ِ ی ًَ زٔیِّ  ز صِ ٩ِ اٟ ًَ ٤َْز  ٌِ ِی١ْ َو٣َ َ٘ ا٢َ ًُ َٗ ٔیِّ َو ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ٔيی   ک٠َِ ِٟ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ زََة  ٤ِ  َح

ییحی  ن امیلسؿ، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، زمحہ  ن دبعاہلل ، اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک  ب روسؽ اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رمض ڑبھ ایگ وت آپ  ے امنز یک اامتم ےک ابر  ںیم رعض ایک ایگ آپ ےن رفامای ہک اوبرکب  ے وہک ہک فہ 

ولوگں وک امنز ڑپاھ دںی رضحت اعہشئ وبںیل ہک اوبرکب  ے وہک ہک فہ ولوگں وک امنز ڑپاھدںی رضحت اعہشئ وبںیل ہک اوبرکب اکی رنؾ دؽ 

امنز ںیم آرآؿ دیجم ڑپںیھ ےگ وت اؿ رپ رفان اغبل آاجےئ اگ آپ ےن رفامای اؿ یہ  ے وہک ہک فہ امنز ڑپاھںیئ رھپ دفابرہ  آدیم ںیہ  ب

رضحت اعہشئ ےن فیہ اہک رھپ آپ ےن رفامای ہک اؿ یہ  ے وہک ہک فہ امنز ڑپاھںیئ مت ویفس ےک زامےن یک وعروتں یک رطح ولعمؾ وہیت 

ے

 ھی 

ت

 ے ےن اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ افر لیقع افر رمعم ےن ےن ہی دنس زرہی زمحہ روسؽ اہلل یلص وہ زدیبی افر زرہی ےک 
ح

 

ی

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایک ےہ۔

  ن امیلسؿ، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، زمحہ  ن دبعاہلل ، :  رافی
ٰ

 

 حی

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

  

 ...یسک ذعر یک انب رپ دتقمی اک اامؾ ےک ولہپ ںیم ڑھک  وہےن اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 یسک ذعر یک انب رپ دتقمی اک اامؾ ےک ولہپ ںیم ڑھک  وہےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      648    حس



 

 

ہ،زْکیا ب٩ ی :  راوی ر، ہظا٦، رعوہ، رعوہ، حرضت ًائظ  حٌی، اب٩ ٤٧ی

 ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ا٦ُ ب٩ُِ رُعِ َا صَٔظ ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ یِر ٤َُ ٧ اب٩ُِ  ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َیِحٌَی  ُئ ب٩ُِ  یَّا َْکٔ ا َز ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ و٢ُ  ُس َز َر ِت أ٣ََ َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ  

 ٕ ََِک ٥َ أَبَا ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٠َ َػل ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس َوَجَس  َٓ َوةُ  ٢َ رُعِ ا َٗ ٔض٥ِٔ  يي ب َاَ٪ ُيَؼل ک َٓ  ٔ ط ٔؿ أض فٔي ٣ََز َّ٨ ٔاٟ يَي ب طٔ  أَِ٪ ُيَؼل ِی

ا ََط أ َٓ َتأَِْخَ  اِس  ٕ ََِک ُو ب ُظ أَب َرآ ا  َّ٤ ٠َ َٓ اَض  ا٨َّٟ یَُؤ٦    ٕ ُو بََِک ا أَب َٔذ إ َٓ َد  َْخَ َٓ ّة  َّٔ ٔ ٔ خ ط ٔش ِٔ َن ٥َ فٔي  َس٠َّ ٢ُ َو ُسو َص َر َح٠َ َٓ ٧ََِت  ا أ ٤َ َٛ ٔ أَِ٪  ط ِی َٟ ٔ َر إ

 ٔ٢ و َرُس  ٔ ًَلة يي بَٔؼ ٕ ُيَؼل ُو بََِک کَاَ٪ أَب َٓ  ٔ ٔط ٨ِب َي َج ٔل ٕ إ ََِک ٔي ب َب َئ أ ا ٥َ حَٔذ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  اُض  اهَّللٔ َػل ا٨َّٟ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ 

 ٕ ٔي بََِک ٔ أَب ًَلة وَ٪ بَٔؼ  ُيَؼ٠ 

 زرکای  ن ییحی، ا ن ریمن، اشہؾ، رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ، رفاتی رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ںوراری ںیم

ا ہچن فہ ولوگں وک امنز ڑپاھےن ےگل رعفہ رافی دحثی ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 

ی ںح ی

ئ

ےمکح دای ہک فہ ولوگں وک امنز ڑپاھت

فملس ےن اےنپ مسج ںیم رمض یک ھچک تفخ دیھکی وت ابرہ رشتفی الےئ اس فتق اوبرکب ولوگں ےک اامؾ ےھت نکیل  ب اوبرکب ےن آپ 

اؿ ےک ولہپ وک داھکی وت ےھچیپ انٹہ اچتا آپ ےن اںیہن ااشرہ رفامای ہک مت ایس رطح روہ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب ےک ربارب 

  وہ ےئگ سپ اوبرکب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز یک ادتقا رکےت ےھت افر ولگ اوبرکب یک امنز یک ادتقا رکےت ںیم ڑھک

 ےھت۔

 زرکای  ن ییحی، ا ن ریمن، اشہؾ، رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ، :  رافی

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

  

 ...ارگ وکیئ آدیم ولوگں یک اامتم ےک ےئل اجےئ رھپ اامؾ افؽ آاجےئ وت الہ صخش ےھچیپ ےٹ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےن یبن یلص اہلل ہیلع رضحت اعہشئارگ وکیئ آدیم ولوگں یک اامتم ےک ےئل اجےئ رھپ اامؾ افؽ آاجےئ وت الہ صخش ےھچیپ ےٹ ای ہن ےٹ اس یک امنز وہ اجےئیگ اس ومضمؿ ںیم 

 فآہل فملس  ے اکی رفاتی لقن یک ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      649    حس



 

 

ی :  راوی ، ساًس ر، سہ١ ب٩ سٌس ک، ابوحاز٦ ب٩ زی٨ا ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث و٢َ اهَّللٔ  َحسَّ ُس یِّ أَ٪َّ َر أًسٔ اٟشَّ ٕس  ٌِ َس ِض١ٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ ٕر  ٨َا زٔی ٔ ب٩ِٔ  از٦ٔ َبٔي َح أ

ا اَئ  َح َٓ ًَلةُ  اٟؼَّ ٧َِت  َحا َٓ ُض٥ِ  ٨َ َٔح بَِي ٖٕ ُٟٔیِؼ٠ ِو ًَ زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ َي بَىٔی  ٔل َب إ َذَص  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ٢َ َػل ا َ٘ َٓ  ٕ ََِک َبٔي ب ٔلَي أ ُ٪ إ ذِّ ٤َُؤ ِٟ

َتُ  ٨َّ أ اٟ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  ُس َئ َر َحا َٓ  ٕ ََِک َّي أَبُو ب َؼل َٓ  ٥ِ ٌَ َن ا٢َ  َٗ أُٗٔی٥َ  َٓ أض  َّ٨ يي ٠ٟٔ َّی َؼل ً َؽ َح َتَد٠َّ َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ُض فٔي  ا

 َٓ  ٔ ٔط ًَلت ٔي َػ ُت ف ٔٔ َت ی٠َِ ٕ َِل  ََِک ُو ب َاَ٪ أَب ک ُض َو ا ا٨َّٟ  َٙ َّٔ َؼ َٓ  ِّٕ اٟؼَّ ٔي  َٕ ف َٗ اهَّللٔ َو و٢َ  ُس َی َر أ ََفَ َت  َٔ َت ِٟ ا  َٙ ی ٔٔ ِؼ تَّ اٟ اُض  ا٨َّٟ ثََر  ِٛ َ ا أ َّ٤٠َ

ََک  ٧ ُِث ٣َکَا ا٣ِٜ ٥َ أَِ٪  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢ُ اهَّللٔ  و َرُس  ٔ ط ِی َٟ ٔ َر إ ََطا أ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  یِطٔ  َػل یََس ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕ َر ََِک ُو ب ٍَ أَب َٓ ََفَ

حَ  َٓ َ َتأَِْخَ أَبُو ب اِس َذَٟٔک ث٥َُّ   ٥َ ٩ِ٣ٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  ٔ َر ٔط َزُظ ب لَي ٣َا أ٣ََ ًَ  َ اهَّلل ِّٕ ٤َٔس  اٟؼَّ ی فٔي  َتَو اِس َّی  ٕ َحً َِک

یَ   ٢َ ا َٗ  َٖ ِنََّصَ ا ا  َّ٤٠َ َٓ َّي  َؼل َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٢ُ اهَّللٔ َػل ُسو ٦َ َر سَّ َ٘ َت ا٢َ أَبُو َو َ٘ َٓ زِتَُک  ٔذِ أ٣ََ بَُت إ َک أَِ٪ َتِث ٌَ ٨َ ا ٣َ ٣َ ٕ ََِک َا ب ا أَب

ا َ٘ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ و َرُس ِی  یََس َیَِن  يَي ب َة أَِ٪ ُيَؼل َٓ ا َح ُٗ ٔي  َب َاَ٪ ِٔلب٩ِٔ أ ک ا  ٣َ ٕ ََِک ٠َِیطٔ ب ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ٢َ َر

 ٔ ل ٥َ ٣َا  َس٠َّ ٔ َو َت إ ٔٔ ُت ِٟ ا َح  َسبَّ ا  َّطُ إَٔذ ٧ٔ إ َٓ ِح  بِّ ٠ُِیَش َٓ  ٔ ًَلتٔط ْئ فٔي َػ َطِی ابَطُ  َر  ٩ِ٣َ َٙ ی ٔٔ ِؼ تَّ اٟ ثَرِت٥ُِ  ِٛ َ ٥ُِٜ أ َرأَیُِت ُٙ ي  ی ٔٔ ِؼ تَّ اٟ ٤ََّا  ٧ٔ ٔ َوإ ط ِی َٟ

َشائٔ  ِّ٨ ٠ٟٔ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ن دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اوباحزؾ  ن دانیر، لہس  ن دعس، اسدعی  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل

رمع  ن وعػ ںیم ابمہ حلص رکاےن ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ اےنت ںیم امنز اک فتق آایگ وت ومذؿ اوبرکب ےک اپس آای افر اؿ  ے اہک ہک 

 یلص اہلل ہیلع فآہل ارگ مت ولوگں وک امنز ڑپاھ دف وت ںیم ااقتم وہکں اوہنں ےن اہک ااھچ سپ اوبرکب امنز ڑپاھےن ےگل اےنت ںیم روسؽ اہلل

فملس آےئگ افر ولگ امنز ںیم ےھت سپ آپ وفصں ںیم دالخ وہےئ اہیں کت ہک یلہپ فص ںیم اج رک رہھٹ ےئگ ولگ اتیل اجبےن ےگل 

اہلل وچہکن اوبرکب امنز ںیم ادرہ ادرہ ہن دےتھکی ےھت نکیل  ب ولوگں ےن زایدہ اتیل اجبںیئ وت اوہنں ےن دزددیہ رظن  ے داھکی وت روسؽ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن ااشرہ ایک مت اینپ ہگج رپ ڑھک  روہ وت اوبرکب ےن اےنپ

دفونں تا ھ ااھٹ رک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس اراشد اک رکشہی ادا ایک رھپ ےھچیپ ٹہ ےئگ اہیں کت ہک فص ںیم آےئگ افر 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آےگ ڑبھ ےئگ آپ ےن امنز ڑپتایئ رھپ  ب آپ افرغ وہےئ وت رفامای ہک ا  اوبرکب ںیم ےن مت وک روس

ملس مکح دای اھت وت مت ویکں ہن ڑھک  رےہ اوبرکب ےن رعض ایک ہک اوباحقہف ےک ےٹیب یک ہی اجمؽ ںیہن ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ز ڑپاھےئ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں  ے رفامای ہک ایک ببس ےہ ہک ںیم ےن امنز ںیم وکیئ ابت ک ش ےک آےگ امن



 

 

آےئ وت ا ے اچےئہ ہک احبسؿ اہلل ہہک د  ویکں  ب فہ احبسؿ اہلل ہہک د  اگ وت اس یک رطػ اافتلت ایک اجےئ اگ افر اتیل اجبان رصػ 

 ےہ۔وعروتں ےئلیک راھک ایگ 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اوباحزؾ  ن دانیر، لہس  ن دعس، اسدعی :  رافی

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

  

 ...ارگ ھچک ولگ آرات ںیم اسمفی وہں وت وج اؿ ںیم زایدہ رمع فاال وہ فہ اامتم رک 

 ؿاذاؿ اک ایب :   ابب

 ارگ ھچک ولگ آرات ںیم اسمفی وہں وت وج اؿ ںیم زایدہ رمع فاال وہ فہ اامتم رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      650    حس

ک ب٩ حویزث :  راوی ٣اٟ ہ،   س٠امی٪ ب٩ ِحب، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ابوًٗلب

ث٨ََ  ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث لَي َحسَّ ًَ ا  ٨َ ٔس٣ِ َٗ  ٢َ ا َٗ ِزٔٔث  ی َو ُح ِٟ ا ٔٔک ب٩ِٔ  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ ََة  ًَٔلب ٔي ٗ َب ٩ِ أ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ ا َح

ا َاَ٪  ک ِی٠َّة َو َٟ ی٩َ  رِٔشٔ ا ٩ِ٣ٔ ً ّو ٧َِح ُظ  ٨َِٔس ٨َا ً بِٔث ٠َ َٓ ْة  ََب َطب ٧َِح٩ُ  ٥َ َو ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ااٟ َّي  َػل ٔيی   َّ٨ َرحامّٔی ٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ هَّللُ 

ًَلَة  َػ َذا َو َٛ ٔیٔن  َذا فٔي ح َٛ ًَلَة  وا َػ ٠ُِیَؼ٠  َٓ زُوص٥ُِ  وص٥ُِ ٣ُ ٤ُ ٤ُِت َّ٠ ٌَ َٓ  ٥ِ ُٛ ٔ ز ٔلَي بًَٔل ُت٥ِ إ ٌِ َرَج ِو  َٟ ا٢َ  َ٘ ِت َٓ رَضَ َذا َوإٔذَا َح َٛ ٔیٔن  َذا فٔي ح َٛ

 ٥ُِٜ َیُؤ٣َّ ِٟ ٥ِ َو ُٛ ٥ُِٜ أََحُس ِ٪ َل ذِّ ٠ِیَُؤ َٓ ًَلةُ  ٥ِ  اٟؼَّ ُٛ ُ بَر ِٛ َ  أ

امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، اویب، اوبالقہب، امکل  ن وحریث رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ادتم 

ںیم احرض وہےئ افر مہ دنچ وجاؿ ےھت رقتةی مہ سیب ویؾ کت میقم رےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑب  رک  دؽ ےھت ذہلا آپ ےن 

 ابر  ے دجا رانہ دنسپ ہن ایک افر مہ  ے رفامای ہک مت اےنپ ف ن وک ولٹ اجؤ وت اںیہن دنی یک میلعت رکان اؿ  ے انہک ہک اس رطےقی امہرا رھگ

 ے اس فتق ںیم افر اس اس رطےقی  ے اوستق ںیم امنز ڑپںیھ افر  ب امنز اک فتق آاجےئ وت مت ںیم  ے اکی صخش اذاؿ د  

 اامتم رک ۔افر وج رمع ںیم ڑبا وہ فہ 



 

 

 وحریث امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، اویب، اوبالقہب، امکل  ن :  رافی

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

  

 ...ارگ اامؾ ھچک ولوگں  ے ےنلم اجےئ وت اؿ اک اامؾ وہ اتکس ےہ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ھچک ولوگں  ے ےنلم اجےئ وت اؿ اک اامؾ وہ اتکس ےہارگ اامؾ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      651    حس

ری، :  راوی ٣اٟک انؼا یٍ، ًتبا٪ ب٩  ی، ٣ح٤وز ب٩ رب ، ًبساهَّلل ، ٤ٌ٣ز، زہز  ٣ٌاذ ب٩ اسس

بَرَ  ٔ أَِخ اهَّلل ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ََسٕس أَِخ ُ ب٩ُِ أ اذ ٌَ ٨ََا ٣ُ ث اَ٪ ب٩َِ َحسَّ َِب ُت ًٔت ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ  ٍٔ بٔی زَّ اٟ ُ ب٩ُِ  وز نٔي ٣َِح٤ُ بََر ا٢َ أَِخ َٗ ز صِزٔیِّ  اٟ  ٩ِ ًَ ٤َْز  ٌِ ٧َا ٣َ

ب   ا٢َ أَی٩َِ تُٔح َ٘ َٓ ُط  َٟ ٧ُِٔت  أَذ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّى  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َِذَ٪  َتأ اِس ا٢َ  َٗ یَّ  رٔ َِنؼا ِْل ٕٝ ا ٔ اٟ ٣َ ٔ يَي ٩ِ٣ٔ بَِيت َُػل ُت أَِ٪ أ ََْشِ أ َٓ  َٝ

٨َ٤ِا َس٠َّ ٥َ َو َس٠َّ طُ ث٥َُّ  َٔ ٨َا َخ٠ِ ِٔ َٔ َػ ا٦َ َو َ٘ َٓ ٔذی أُحٔب   َّٟ ا َأ٪  ٤َک ِٟ ا ٔلَى  ُط إ َٟ 

اعمذ  ن ادس، دبعاہلل ، رمعم، زرہی، ومحمد  ن رعیب،  نابؿ  ن امکل ااصنری، رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامیئ وت ںیم ےن آپ وک ااجزت دی رھپ آپ ےن رفامای ہک مت اےنپ رھگ ںیم یسک اقمؾ رپ امنز ےری  رھگ ںیم آےن یک ااجزت بلط

ڑپوھاان اچےتہ وہ سج اقمؾ وک ںیم اچاتہ اھت اس اقمؾ یک رطػ ںیم ےن ااشرہ رک دای سپ آپ ڑھک  وہ ےئگ افر مہ ےن آپ ےک ےھچیپ 

 ہل فملس ےن امنز ڑپھ رک السؾ ریھپا۔فص ابدنھ یل اس ےک دعب مہ ےن افر آپ یلص اہلل ہیلع فآ

 اعمذ  ن ادس، دبعاہلل ، رمعم، زرہی، ومحمد  ن رعیب،  نابؿ  ن امکل ااصنری، :  رافی

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

  

 ...فر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فاامؾ ایس ےئل رقمر ایک ایگ ےہ ہک اس یک ادتقایک اجےئ ا



 

 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

ز ڑپاھیئ افر ولگ ڑھک  وہےئ ےھت افر اامؾ ایس ےئل رقمر ایک ایگ ےہ ہک اس یک ادتقایک اجےئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ رمض ںیم ولوگں وک ھٹیب رک امن

 ے ےلہپ ےر ااھٹےئ رتا فتاں وتفق رک  اس ےک دعب اامؾ اک اابتع رک  افر ب ن  یری ےن اس صخش ےک ابر  ںیم وج اامؾ ا ن وعسمد اک وقؽ ےہ ہک ارگ وکیئ دتقمی اامؾ 

یلہپ رتعک وک عم اس ےک اس ھ دف رںیتعک ڑپےھ افر ولوگں یک رثکت ےک ببس  ے دجسہ رکےن رپ اقدر ہن وہ ہی اہک ےہ ہک اریخ رتعک ںیم دف دجس  رکےل دعب اس ےک 

 فں ےک ادا رک  افر وج صخش وکیئ دجسہ وھبؽ رک ڑھکا وہاجےئ اس ےک ابر  ںیم اہک ےہ ہک فہ دجسہ رکےلےک دجس

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      652    حس

ہ، :  راوی تب ً اهَّلل ب٩  ًبس اهَّلل ب٩  ، ًيبس  ظہ ئ ًا بي  ا سٰی ب٩  ٣و  ، ائسہ ، ز ص  اح٤س ب٩ یو٧

 ِ ٤َُس ب ا أَِح ٨ََ ث ةَ َحسَّ َِب اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُت ِبٔس  ًَ ٩ِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ائَٔظَة  ًَ َبٔي  وَسی ب٩ِٔ أ ٩ِ ٣ُ ًَ ائَٔسةُ  ا َز ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٧َُص  یُو ُت ٩ُ  َزَخ٠ِ  ٢َ ا َٗ  

ِت  َٟ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  َرُسو َزٔق  ٩ِ ٣َ ًَ ىٔی  ثٔی ُت أََِل تَُحسِّ ٠ِ ُ٘ َٓ َة  ائَٔظ ًَ َي  ل ٠َِیطٔ  ًَ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ١َ ُ٘ َي َث بَل

 ٌَ َٔ َٓ ِت  َٟ ا َٗ ٔب  ـَ ٤ِٔد ِٟ ا اّئ فٔي  لٔي ٣َ ا  و ٌُ َؿ ا٢َ  َٗ ٧ََک  زُو ٔو َت ی٨َِ ٨َا َِل َو ص٥ُِ  ٠ِ ُٗ اُض  ا٨َّٟ َّي  ََػل ٢َ أ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ َئ َو ٨ُو َب َٟٔي َذَص َٓ َِتَش١َ  اُ َٓ ٨َا  ٠ِ

َػ  ا٢َ  َ٘ َٓ  َٚ ا َٓ َ ٔ ث٥َُّ أ ط ٠َِی ًَ یِٔمَ  أُُ لٔي ٣َآَ وا  ٌُ ا٢َ َؿ َٗ و٢َ اهَّللٔ  َرُس ََک یَا  ٧ ٔوزُو َت ی٨َِ ٨َا َِل َوص٥ُِ  ٠ِ ُٗ اُض  ا٨َّٟ َّي  ََػل ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ّئ ل

ا َّ٨ اٟ َّي  ََػل ٢َ أ ا َ٘ َٓ  َٚ ا َٓ َ ٔ ث٥َُّ أ ط ٠َِی ًَ یِٔمَ  أُُ َٓ َئ  ٨ُو َب َٟٔي َِتَش١َ ث٥َُّ َذَص اُ َٓ َس  ٌَ َ٘ َٓ ِت  َٟ ا َٗ ٔب  ـَ ٤ِٔد ِٟ ا ٔي  َا ُض ف ََک ی زُو٧ ٔو َت ی٨َِ ٨َا َِل َوص٥ُِ  ٠ِ ُٗ

ٔ ث٥َُّ  ط ٠َِی ًَ یِٔمَ  أُُ َٓ َئ  ُو َب َٟٔي٨ َذَص َِتَش١َ ث٥َُّ  اُ َٓ َس  ٌَ َ٘ َٓ ٔب  ـَ ٤ِٔد ِٟ ا ٔي  ّئ ف ا ٔي ٣َ ا ل و ٌُ َؿ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو ُض َر ا ا٨َّٟ َّي  ََػل ٢َ أ ا َ٘ َٓ  َٚ ا َٓ َ  أ

اهَّللٔ  ٢َ ُسو َر یَا  ٧ََک  زُو َتٔو ی٨َِ ٨َا َِل َوص٥ُِ  ٠ِ ُ٘ ةٔ  َٓ اِْلْٔخَ ٔئ  َظا ٌٔ ِٟ ا  ٔ ًَلة ًَل٦ َٟٔؼ اٟشَّ  ٔ ط ٠َِی ًَ ٔيیَّ  َّ٨ اٟ زُوَ٪  ٔو َت ی٨َِ ٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا ٔي  ْٖ ف اُض ًُُٜو ا٨َّٟ َو

 َٓ  ٢ُ ُسو زَّ اٟ ُظ  ا أََت َٓ ٔض  ا ٔا٨َّٟ يَي ب ٕ بٔأَِ٪ يَُؼل ََِک ٔي ب َب َي أ ٔل ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َس١َ  َِر أ و٢َ َٓ َرُس ٢َ إٔ٪َّ  ا طٔ  َ٘ ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ 

 َ٘ َٓ ٔض  ا َّ٨ َػ١ِّ بٔاٟ  ُ ز ٤َُ َا ً ا ی ّ٘ َرٗٔی ًّل  َرُج َاَ٪  ٕ َوک ََِک ا٢َ أَبُو ب َ٘ َٓ ٔض  ا َّ٨ يَي بٔاٟ ُتَؼل ََ أَِ٪  ُ ز َیأ٣ُِ  ٥َ َس٠َّ ٙ  بَٔذَٟٔک َو َِت أََح ُ أ٧َ ٤َز طُ ًُ َٟ ا٢َ 

 َّ٨ اٟ َیَّا٦َ ث٥َُّ إٔ٪َّ  ِْل َک ا ٕ ت٠ِٔ ََِک ُو ب َّي أَب َؼل اُض َٓ بَّ ٌَ ِٟ ا یِٔن أََحُسص٤َُا  َرُج٠َ َیَِن  َد ب َْخَ َٓ ّة  َّٔ ٔ ٔ خ ط ٔش ِٔ َن ٥َ َوَجَس ٩ِ٣ٔ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ 

ا  ٔ ط ِی َٟ ٔ َ إ أَِو٣َأ َٓ  َ
َتأَْخَّ َب َٟٔي ٕ َذَص ََِک ُظ أَبُو ب َرآ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ٔض  ا َّ٨ ٔاٟ يي ب ٕ ُيَؼل ََِک ُو ب ٔ َوأَب ِضز و  اٟ  ٔ ًَلة ٔيی  َٟٔؼ َّ٨ ٥َ بٔأَِ٪ َِل ٟ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل

يي َو  ٕ يَُؼل ١َ أَبُو بََِک ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ ََِک َبٔي ب ٨ِٔب أ ٔلَي َج اُظ إ أَِج٠ََش َٓ  ٔ بٔط َي َج٨ِ ٔل نٔي إ ٢َ أَِج٠َٔشا ا َٗ  َ
َتأَْخَّ َّي اهَّللُ َی َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٔ ًَلة َیأَِت٥  بَٔؼ صَُو 

اُض بَٔؼًَل  َّ٨ اٟ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لَي  ًَ َسَخ٠ُِت  َٓ  ٔ اهَّلل ٢َ ًُبَِیُس  ا َٗ أًْس  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ٕ َو ٔ أَبٔي بََِک  ب٩ِٔ ة

ٔ َو  ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ َزٔق  ٩ِ ٣َ ًَ ائَٔظُة  ًَ ىٔی  َِت ث َک ٣َا َحسَّ ٠َِی ًَ ُق  طُ أََِل أرَِعٔ َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ٕض  ا بَّ ٠َِیطٔ ًَ ًَ ِؿُت  َز ٌَ َٓ أت  ا٢َ َص َٗ  ٥َ َس٠َّ



 

 

ُت  ٠ِ ُٗ ٔض  ا بَّ ٌَ ِٟ ا  ٍَ َاَ٪ ٣َ ک ی  ٔذ َّٟ ا اٟزَُّج١َ  َک  َٟ ِت  ََس٤َّ ا٢َ أ َٗ َُّط  یَِر أ٧َ َُ ا  َطِیّئ ٨ِطُ  ٧َََِکَ ٣ٔ ٤َا أ َٓ َضا  یَث لٔي  َحٔس ًَ ا٢َ صَُو  َٗ  َِل 

 ی دذاہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع
عی
، رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم رضحت اعہشئ ےک اپس ایگ، افر ںیم ادمح  ن ویسن، زادئہ، ومٰیس  ن ایب اعہشئ، 

ےن اہک ہک آپ ھجم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اریخ رمض یک تیفیک ویکں ںیہن ایبؿ رکںیت اوہنں ےن اہک ااھچ ونس ںیم 

ولگ امنز ڑپھ ےکچ مہ ولوگں ےن رعض ایک ہک ایبؿ رکیت وہں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںورار وہےئ رھپ آپ ےن وپاھچ ایک 

ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ آپ ےک رظتنم ںیہ آپ ےن رفامای ہک ےری  ےئل تشط ںیم اپین رھک دف ںیم اہنؤں اگ 

اہلل ہیلع فآہل فملس وہیبش وہ رضحت اعہشئ یتہک ںیہ ہک مہ ولوگں ےن ااسی یہ ایک سپ آپ ےن لسغ رفامای رھپ ڑھکا وہان اچتا رگم آپ یلص 

ےئگ اس ےک دعب وہش آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ رفامای ہک ایک ولگ امنز ڑپھ ےکچ مہ ےن رعض ایک ںیہن ای روسؽ اہلل 

سپ آپ ےن لسغ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ آپ ےک رظتنم ںیہ آپ ےن رفامای ہک ےری  ےئل تشط ںیم اپین رھک دفانچہچن رھک دای ایگ

ہیلع فآہل رفامای رھپ ڑھکا وہان اچتا رگم وہیبش وہ ےئگ رھپ رفامای ہک ایک ولگ امنز ڑپھ ےکچ مہ ولوگں ےن رعض ایک ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

وبجمرا یبن یلص اہلل ہیلع فملس فہ آپ ےک رظتنم ںیہ افر ولگ دجسم ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اشعء یک امنز ںیم ااظتنر رک رےہ ےھت 

ز فآہل فملس ےن اوبرکب ےک اپس الہک اجیھب اتہک ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ اوبرکب وبےل افر فہ رنؾ دؽ آدیم ےھت ہک ا  رمع مت ولوگں وک امن

ؿ ںیم اہسرا ےل رک ڑپاھ دف رمع ےن اؿ  ے اہک ہک مت اس ےک زایدہ دقحار وہ اےنپ آپ ںیم ےن یک ھچک تفخ اپیئ وت دف آدویمں ےک درایم

امنز رہظ ےئلیک ےلکن اؿ ںیم  ے اکی سابس ےھت اس فتق اوبرکب ولوگں وک امنز ڑپاھ رےہ ےھت  ب آپ وک اوبرکب ےن داھکی وت ےھچیپ ےنٹہ 

 دفانچہچن اؿ ےگل رگم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن ااشرہ رفامای ہک ےھچیپ ہن ںیٹہ رھپ آپ ےن رفامای ہک ےھجم اؿ ےک ولہپ ںیم اھٹب

دفونں آدویمں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اوبرکب ےک ولہپ ںیم اھٹیب دای دیبعاہلل ےتہک ںیہ ہک اس فتق اوبرکب اس رطح امنز 

یلص اہلل ہیلع  ڑپےنھ ےگل ہک فہ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز یک ادتقا رکےت ےھت۔ افر ولگ اوبرکب یک امنز یک ادتقا رکےت ےھت یبن

 فآہل فملس ےھٹیب وہ امنز ڑپھ رےہ ےھت دیبعاہلل ےتہک ںیہ رھپ ںیم دبعاہلل  ن سابس ےک اپس ایگ افر اؿ  ے اہک ہک ںیم اہمتر  اسےنم فہ

ؤ دحثی ک ش ہن رکفں وج ھجم  ے رضحت اعہشئ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمض ےک قلعتم ایبؿ یک ےہ اوہنں ےن اہک الؤ انس

ںیم ےن اؿ ےک اسےنم رضحت اعہشئ یک دحثی ک ش یک ا ن سابس ےن اس ںیم  ے یسک ابت اک ااکنر ںیہن ایک رصػ اانت اہک ہک اعہشئ 

 ےن ںیہمت اس صخش اک انؾ یھب اتبای وج سابس رمہاہ اھت ںیم ےن اہک ںیہن ا ن سابس ےن اہک فہ  یل ےھت۔ےریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ی دذ اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع،ادمح  ن ویسن،  :  رافی
عی
 زادئہ، ومٰیس  ن ایب اعہشئ، 

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



 

 

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

ےن اےنپ رمض ںیم ولوگں وک ھٹیب رک امنز ڑپاھیئ افر ولگ ڑھک  وہےئ ےھت افر اامؾ ایس ےئل رقمر ایک ایگ ےہ ہک اس یک ادتقایک اجےئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

صخش ےک ابر  ںیم وج اامؾ  ا ن وعسمد اک وقؽ ےہ ہک ارگ وکیئ دتقمی اامؾ  ے ےلہپ ےر ااھٹےئ رتا فتاں وتفق رک  اس ےک دعب اامؾ اک اابتع رک  افر ب ن  یری ےن اس

رثکت ےک ببس  ے دجسہ رکےن رپ اقدر ہن وہ ہی اہک ےہ ہک اریخ رتعک ںیم دف دجس  رکےل دعب اس ےک یلہپ رتعک وک عم اس  ےک اس ھ دف رںیتعک ڑپےھ افر ولوگں یک

 ےک دجسفں ےک ادا رک  افر وج صخش وکیئ دجسہ وھبؽ رک ڑھکا وہاجےئ اس ےک ابر  ںیم اہک ےہ ہک فہ دجسہ رکےل

ثحس                               ج٠س او٢  :  ج٠س      653    ی

ا :  راوی ٨ًہ لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ظہ  ئ ًا رضت  ، ح ، رعوہ ظا٦ ب٩ رعوہ ہ ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

ائَٔظَة أ٦ُِّ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ أْٟک  بََر٧َا ٣َ ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ِت  َحسَّ َٟ ا َٗ ََّضا  ٔیَن أ٧َ ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ َّي ا َػل

ا ِو٦ْ َٗٔی َٗ َُط  ائ َّي َوَر َػل ا َو أّٟش َّي َج َؼل َٓ  َٕ ا َط َُو  ٔ َوص ٔط ٔي بَِيت ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو وا َر اِج٠ُٔش ض٥ِٔ أَِ٪  ِی َٟ ٔ َر إ ا أََط َٓ ا  ٣ّ

 ٍَ َٛ ا َر َٔذ إ َٓ  ٔ ٔط ا٦ُ ُٟٔیِؤَت٥َّ ب ِْل٣َٔ ا  ١َ ٌٔ ا ُج ٤ََّ ٢َ إ٧ٔ ا َٗ  َٖ ِنََّصَ ا ا َّ٤ ٠َ َٓ ٩ِ٤َٔ اهَّللُ ٟ  ٍَ ٔ ٢َ َس٤ ا َٗ ا  َٔذ ا َوإ و ٌُ َٓ ِر ا َٓ ا  و ٌُ َٓ اِر َٓ  ٍَ َٓ َر ا  َٔذ ا َوإ و ٌُ َٛ ِر ا َٓ

ِوَ٪  ٌُ ٤َ ا أَِج وّس ا ُج٠ُ و َؼ٠  َٓ ا  أّٟش َّي َج َػل ا  ٤ُِس َوإَٔذ َح ِٟ ا َک  َٟ ا َو ٨ََّ َرب ُوا  وٟ ُ٘ َٓ ٤َٔسُظ   َح

اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل

فملس ےن احبتل رمض اےنپ رھگ یہ ںیم ھٹیب رک امنز ڑپیھ افر ولوگں ےن آپ ےک ےھچیپ ڑھک  وہ رک امنز ڑپیھ وت آپ ےن ہی دھکی رک 

یس ےیل رقمر ایک ایگ ےہ ہک اس یک ادتقاء یک اؿ  ے اراشد رفامای ہک ھٹیب اجؤ رھپ  ب آپ امنز  ے افرغ وہےئ وت آپ ےن رفامای ہک اامؾ ا
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 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ رمض ںیم ولوگں وک ھٹیب رک امنز ڑپاھیئ افر ولگ ڑھک  وہےئ ےھت افر اامؾ ایس ےئل رقمر ایک ایگ ےہ ہک اس یک ادتقایک اجےئ افر ر

صخش ےک ابر  ںیم وج اامؾ  ا ن وعسمد اک وقؽ ےہ ہک ارگ وکیئ دتقمی اامؾ  ے ےلہپ ےر ااھٹےئ رتا فتاں وتفق رک  اس ےک دعب اامؾ اک اابتع رک  افر ب ن  یری ےن اس

 رتعک وک عم اس اس ھ دف رںیتعک ڑپےھ افر ولوگں یک رثکت ےک ببس  ے دجسہ رکےن رپ اقدر ہن وہ ہی اہک ےہ ہک اریخ رتعک ںیم دف دجس  رکےل دعب اس ےک یلہپ ےک

 ےک دجسفں ےک ادا رک  افر وج صخش وکیئ دجسہ وھبؽ رک ڑھکا وہاجےئ اس ےک ابر  ںیم اہک ےہ ہک فہ دجسہ رکےل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      654    حس

٣اٟک :  راوی ک، اب٩ طہاب، ا٧ص ب٩  ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

اهَّللٔ  ٢َ و َرُس أٟٕک أَ٪َّ  َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٧َ ٩ِ أ ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٥َ  َػل َس٠َّ َو

ا َو  ٨َ ِي َؼ٠َّ َٓ أًْس  َٗ َُو  أت َوص َو ٠َ اٟؼَّ ًَلّة ٩ِ٣ٔ  َّي َػ َؼل َٓ  ٩ُ٤َِ ِْلَی ا ُط   ٘ َع ٔط حُٔح َٓ ُط  ٨ِ ًَ  ََ َُّصٔ َٓ ا  ّس َٔب ََفَ َٖ َرٛ ََّصَ اِن ا  َّ٤ ٠َ َٓ ا  وّز ٌُ ُٗ َُط  ائ َر

 ٔ وا ٗ َؼ٠  َٓ ٤ّٔا  ائ َٗ َّي  َػل َٔذا  إ َٓ  ٔ ٔط ا٦ُ ُٟٔیِؤَت٥َّ ب ِْل٣َٔ ا  ١َ ٌٔ ٤ََّا ُج ا٢َ إ٧ٔ اهَّللُ َٗ  ٍَ ٔ ٤ َس  ٢َ ا َٗ َٔذا  ا َوإ و ٌُ َٓ ِر ا َٓ  ٍَ َٓ َر ا  َٔذ ا َوإ و ٌُ َٛ ِر ا َٓ  ٍَ َٛ َر َٔذا  إ َٓ ا٣ّا  َی

َؼ٠   َٓ ا  أّٟش َّي َج َػل ا  ا َوإَٔذ ا٣ّ ا َٗٔی و َؼ٠  َٓ ا  ٤ّٔ ائ َٗ َّي  َػل ا  َٔذ ٤ُِس َوإ َح ِٟ ا َک  َٟ ا َو ٨ََّ َرب ا  وُٟو ُ٘ َٓ ُظ  ٤َٔس ٩ِ٤َٔ َح بِ ٟ ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ وَ٪  ٌُ ٤َ ا أَِج ّس س وا ُج٠ُو

 ٌِ َّي َب َػل ی٥ٔ ث٥َُّ  ٔس َ٘ ِٟ ا  ٔ ط َزٔؿ ٔي ٣َ َُو ف ا ص ّس وا ُج٠ُو َؼ٠  َٓ أّٟشا  َّي َج َػل ا  ِوُٟطُ إَٔذ َٗ ی   ٤َِیٔس ُح ِٟ ا  ٢َ ا َٗ ٠َِیطٔ اهَّللٔ  ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َٔک  ذَٟ َس 

 ٔ ٔ َوإ وز ٌُ ُ٘ ِٟ ٔا زِص٥ُِ ب َیأ٣ُِ  ٥ِ َٟ ا٣ّا  ُط َٗٔی َٔ ُض َخ٠ِ ا ا٨َّٟ أّٟشا َو ٥َ َج َس٠َّ طٔ َو ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ١ٔ ٌِ ٔ اِْلْٔخٔ ٩ِ٣ٔ ٓ َٓ ٔاِْلْٔخٔ  یُِؤَخُذ ب ٤ََّا  ٧

 ٥َ َس٠َّ  َو

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، اسن  ن امکل، رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رمہبت وھگڑ  رپ 

ک اک داانہ ولہپ اس  ے ھچک زیمخ وہایگ اس فہج  ے آپ ےن امنزفں ںیم  ے وسار وہےئ افر اس  ے رگ ےئگ وت آپ ےک مسج ابمر

اکی امنز ھٹیب رک ڑپیھ رھپ  ب آپ افرغ وہےئ وت آپ ےن رفامای اامؾ ایس ےئل رقمر ایک ایگ ےہ ہک اس یک ادتقا یک اجےئ سپ ارگ فہ ڑھکا 

وکع رکف افر  ب فہ ےر ااھٹےئ وت مت بس ھٹیب رک ڑپوھ اامؾ وہ رک ڑپےہ وت مت یھب ڑھک  وہ رک ڑپوھ افر  ب روکع رک  وت مت یھب ر

 اخبری ےتہک ںیہ دیمحی ےن اہک ہک ہی وقؽ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہک  ب اامؾ ھٹیب رک ڑپےھ وت مت یھب ھٹیب رک ڑپوھ ہی ومعق

ےک ومعق رپ ھٹیب رک امنز ڑپیھ افر ولگ آپ ےک ےھچیپ  آپ یک یلہپ ںوراری ںیم اھت اےکس دعب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمض فافت

ڑھک  وہےئ ےھت آپ ےن اںیہن  ےنھٹی اک مکح ںیہن دای افر ہی ےط دشہ ارم ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آرخی  ے آرخی 

 لعف رپ لمع ایک اجات ےہ۔



 

 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، اسن  ن امکل :  رافی

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

  

 ... وج ولگ اامؾ ےک ےھچیپ ںیہ فہ بک دجسہ رکںی افر اسن ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

  فملس  ے لقن ایک ےہ ہک  ب اامؾ دجسہ رک  وت مت دجسہ رکفوج ولگ اامؾ ےک ےھچیپ ںیہ فہ بک دجسہ رکںی افر اسن ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
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یس :  راوی ، سٔیا ٪، ابواسحٙ، ًبساهَّلل ب٩ یز ز، یحٌی ب٩ سٌیس  ٣شس

ا َٗ َیاَ٪  ِٔ ُس  ٩ِ ًَ یٕس  ٌٔ ٌَی ب٩ُِ َس َیِح ث٨ََا  ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٔیَس  َز اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  َٚ ا ِٔسَح َىٔی أَبُو إ ث ٢َ َحسَّ

 ٍَ ٔ ٤ َس  ٢َ ا َٗ َٔذا  ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َاَ٪  ک  ٢َ ا َٗ ُذوٕب  َٛ  ُ یِر َُ ُئ َوصَُو  ا بََر ِٟ ا َىٔی  ث َیِح٩ٔ أََحْس َحسَّ  ٥ِ َٟ ٤َٔسُظ  ٩ِ٤َٔ َح اهَّللُ ٟ

ا  َّ٨ ُو ٣ٔ ا أَب ث٨ََ ُظ َحسَّ َس ٌِ ّزا َب ُسُحو  ٍُ َ٘ ا ث٥َُّ َن ٥َ َسأجّس ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٍَ َ٘ َّی َي ً َزُظ َح ِض ٔي َه َب ٩ِ أ ًَ اَ٪  َی ِٔ ُس  ٩ِ ًَ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ن

٧َِحَوظُ   َٚ ا ِٔسَح  إ

 ے ربا  ن اعزب ےن ایبؿ ایک افر فہ ےچس ےھت ہک  دسمد، ییحی  ن دیعس،  نایؿ، اوب ااحسؼ ، دبعاہلل  ن سیدی، رفاتی رکےت ںیہ ہک ھجم

 ب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےتہک وت مہ ںیم  ے وکیئ صخش اینپ ھٹیپ اس فتق کت ہن اکھجات  ب کت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 دنس  ے ایبؿ یک ےہ۔دجس  ںیم ہن  ےل اجےت آپ ےک دعب مہ ولگ دجس  ںیم اجےت مہ  ے ہی دحثی اوبمیعن ےن یھب ایس 

 دسمد، ییحی  ن دیعس،  نای ؿ، اوباقحس، دبعاہلل  ن سیدی :  رافی

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

  

 ...اس صخش ےک انگہ اک ایبؿ سج ےن اامؾ  ے ےلہپ ےر ااھٹ ای



 

 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 انگہ اک ایبؿ سج ےن اامؾ  ے ےلہپ ےر ااھٹ ایاس صخش ےک 
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ہ، ٣ح٤س ب٩ زیاز، ابوہزیزہ :  راوی  ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، طٌب

 ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ  ٕ ز ٔیَا ٔس ب٩ِٔ ز ٩ِ ٣َُح٤َّ ًَ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ا٢ٕ  ٨َِض ُد ب٩ُِ ٣ٔ ا ا َححَّ ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َِزَة  ی َُز ُت أَبَا ص ٌِ

 ِ َرأ  ُ اهَّلل  ١َ ٌَ َیِح ٔ أَِ٪  ا٦ ِْل٣َٔ ا ِب١َ  َٗ َِسطُ  ٍَ َرأ َٓ َر ٥ِ إٔذَا  ُٛ َشی أََحُس َیِد ٥ِ أَِو َِل  ُٛ َشی أََحُس یَِد ا٢َ أ٣ََا  ١َ اهَّللُ َٗ ٌَ َیِح إر أَِو  ٤َٔ َرأَِض ح َسطُ 

وَرةَ  ُػ َرَتطُ  و ٤َٔارٕ  ُػ  ح

اجحج  ن اہنمؽ، ہبعش، دمحم  ن زاید، اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

د  ای  رفامای ایک مت ںیم  ے وکیئ وج اانپ ےر اامؾ  ے ےلہپ ااھٹ اتیل ےہ اس ابت اک وخػ ںیہن رکات ہک اہلل اس ےک ےر وک دگےھ اک اس ےر انب

 اہلل اس یک وصرت دگےھ یک یس وصرت انب د ۔

 اجحج  ن اہنمؽ، ہبعش، دمحم  ن زاید، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ...وکاؿ فحصم  ےالغؾ افر آزاد رکدہ الغؾ یک اامتم اک ایبؿ اعہشئ یک اامتم اؿ اک الغؾ ذ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 وج ابغل ہن وہا الغؾ افر آزاد رکدہ الغؾ یک اامتم اک ایبؿ اعہشئ یک اامتم اؿ اک الغؾ ذوکاؿ فحصم  ے دھکی دھکی رک ایک رکات اھت افر فدلازلان افر ونگ

  

ار یک افر اس ڑلےک یک اامت

رفامای ہک ولوگں یک اامتم فہ صخش رک  وج اؿ بس ںیم اتکب اہلل یک آرات زایدہ اج اتن وہ افر ےب فہج الغؾ وک امجتع وہ درتس ےہ ویکہکن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

  ے ہن رفاک اجےئ ۔
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ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ً :  راوی ص ب٩ ًیاق، ًيبس اهَّلل ، ٧آ ر، ا٧ اہی٥ ب٩ ٨٣ذ  ٤ز،ابز

ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ اهَّللٔ  ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ٧ََُص ب٩ُِ ًَٔیإق  ا أ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ ٨ِٔذر ٤ُ ِٟ ا اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ا إٔب ٨ََ ث ٔس٦َ َحسَّ َٗ ا  َّ٤ َٟ  ٢َ ا َٗ َز  ٤َُ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً

اهَّللٔ  ٢ٔ و َرُس  ٔ َس٦ ِ٘ ِب١َ ٣َ َٗ إئ  َب ُ٘ ٔ ٍْ ب ِؤؿ َة ٣َ ِؼَب ٌُ ِٟ ا وَ٪  ُٟ ِْلَوَّ ا زُوَ٪  أج ٤َُض ِٟ لَي أَبٔي ا ِو ا٥ْٟٔ ٣َ َس ُض٥ِ  َیُؤ٣  َاَ٪  ٥َ ک َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  

آ٧ّا ثََرص٥ُِ ُْقِ ِٛ َ َاَ٪ أ ک َة َو َٔ  حَُذِي

 ی دذاہلل ، انعف، دبعاہلل  ن رمع، ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رشتفی الےن 
عی
اربامیہ  ن ذنمر، اسن  ن ایعض، 

رجنی افم ن ہلحم ابق ےک اقمؾ م ہب ںیم میقم ےھت وت اؿ یک اامتم اوبذحہفی ےک آزاد رکدہ الغؾ رضحت اسمل ایک رکےت  ے ےلہپ  ب اہم

 ےھت ویکہکن فہ آرآؿ اک ملع بس  ے زایدہ رےتھک ےھت۔

 ی دذ اہلل ، انعف، دبعاہلل  ن رمع، :  رافی
عی
 اربامیہ  ن ذنمر، اسن  ن ایعض، 

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 وج ابغل ہن وہا الغؾ افر آزاد رکدہ الغؾ یک اامتم اک ایبؿ اعہشئ یک اامتم اؿ اک الغؾ ذوکاؿ فحصم  ے دھکی دھکی رک ایک رکات اھت افر فدلازلان افر ونگ

  

ار یک افر اس ڑلےک یک اامت

وہ افر ےب فہج الغؾ وک امجتع  درتس ےہ ویکہکن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ولوگں یک اامتم فہ صخش رک  وج اؿ بس ںیم اتکب اہلل یک آرات زایدہ اج اتن وہ

  ے ہن رفاک اجےئ ۔
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ر، :  راوی ٟک ٣ح٤س ب٩ بظا ٣ا ص ب٩  ا٧  ، تیا، ح ٟ ا ابو  ، ہ ، طٌب  یٰحٌی

٧ََٔص ب٩ِٔ  ٩ِ أ ًَ ٔح  ا َّیَّ اٟت َىٔی أَبُو  ث ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ُط ا  ث٨ََ ٌَی َحسَّ َیِح ا  ٨ََ ث إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث َّي اهَّللُ  َحسَّ َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٕٔک  اٟ ٣َ

وا َوإِٔ٪  ٌُ ا َوأَكٔی و ٌُ ِس٤َ ا٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َبْة  ًَ َِسطُ َزبٔي َرأ أَ٪َّ  َٛ ٔشیٌّ  ١َٔ٤ َحَب ٌِ ِسُت  ا

یئ دمحم  ن اشبر، ییحی، ہبعش، اوباایتلح، اسن  ن امکل، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے لقن رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک ارگ وک



 

 

 یھب اس یک ونس افر ااطتع رکف۔ یشبح مت رپ احمک انب دای اجےئ افر فہ ااسی دبرف وہ ہک وگای اس اک ےر اوگنر ےہ بت

ئ، ہبعش، اوباایتل، ح، اسن  ن امکل :  رافی  
ی
ٰ
 ح
ت

 دمحم  ن اشبر، 

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

  

 ...ارگ اامؾ اینپ امنز وک وپرا رک  افر دتقمی وپرا رکںی

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

  اامؾ اینپ امنز وک وپرا رک  افر دتقمی وپرا رکںیارگ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      659    حس

ر، حرضت  :  راوی شا ر، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ ي ب٩ زی٨ا ٟزح٩٤ ب٩ ًبساهَّلل  ب، ًبسا سی، اطب ب٩ سہی١، حش٩ ب٩ ٣و ٓـ١ 

 ابوہزیزہ

ِض١ٕ  ١ُ ب٩ُِ َس ـِ َٔ ِٟ ا ا  ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ ٕر  ا ٔی٨َ ز ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبٔس  ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ُِ  زَِّح اٟ ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ُب  َِطَی اِْل وَسی  َحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُ ِٟ ا ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو َر َِزَة أَ٪َّ  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ إر  أئ ب٩ِٔ َيَش َل ًَ  ٩ِ ًَ یِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ا٢َ َز ا  َٗ ابُو إِٔ٪ أََػ َٓ  ٥ُِٜ وَ٪ َل ُيَؼ٠ 

ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ ٥ُِٜ َو ٠َ َٓ ا  ئُو ٥ُِٜ َوإِٔ٪ أَِخَل ٠َ َٓ 

، دبعارلنمح  ن دبعاہلل  ن دانیر، زدی  ن املس، اطعء  ن اسیر، رضحت اوبرہریہ رفاتی رکےت    

 

لضف  ن لہس، ب ن  ن ومیس، اش

ولگ وج ںیہمت امنز ڑپاھےت ںیہ ارگ کیھٹ کیھٹ ڑپاھںیئ ےگ وت اہمتر   ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک یہی

 ےئل وثاب ےہ افر ارگ فہ یطلغ رکںی ےگ وت اہمتر  ےئل وثاب وت ےہ یہ افر اؿ رپ انگہ ےہ۔

، دبعارلنمح  ن دبعاہلل  ن دانیر، زدی  ن املس، اطعء  ن اسیر، رضحت اوبرہ :  رافی   

 

 ریہلضف  ن لیہس، ب ن  ن ومیس، اش

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

  



 

 

م اک وقؽ ےہ ہک دبیتع ےک ےھچیپ امنز ڑپھ

حس

 ...التبمےئ ہنتف افر دبیتع یک اامتم اک ایبؿ 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

م اک وقؽ ےہ ہک دب

حس

یتع ےک ےھچیپ امنز ڑپھ ول اس یک دبتع اک انگہ اس رپ ےہ مہ  ے دمحم  ن ویفس ےن وباہطس افزایع زرہی دیمح  ن التبمےئ ہنتف افر دبیتع یک اامتم اک ایبؿ 

ں ےن رہ رطػ  ے دبعارلنمح دبعاہلل  ن دعی  ن ایخر  ے رفاتی یک ےہ ہک فہ امثعؿ  ن افعؿ ےک اپس اس احتل ںیم ےئگ  ب فہ اےنپ رھگ ںیم وصحمر ےھت ابویغ

 وت امثعؿ ےن رفامای اھت اؿ  ے اہک ہک آپ اامؾ لک ںیہ افر آہ یک ہی تیفیک ےہ وج آپ دھکی رےہ ںیہ ںیمہ اامؾ ہنتف امنز ڑپاھات ےہ سج  ے مہ گنت دؽ وہےت ںیہ احمرصہ رک ایل

سب   ے دمعہ زیچ ےہ  ب ولگ دمعہ اکؾ رکںی وت مت اؿ یک ربایئ  ے دحیلعہ روہ افر زدیب

 

ی
ٰ
م
 ی ےتہک ںیہ ہک زرہی اک وقؽ ہک مہ ثنخم ےک ےھچیپ امنزہک امنزآدیم ےک امتؾ اامعؽ 

 ڑپانہ اجزئ ںیہن اجےتن نکیل  ب وبجمری وہ
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ک، :  راوی ٣اٟ ، ا٧ص ب٩  تیاح ہ، ابواٟ ر، طٌب ، ٨ُس  ٣ح٤س ب٩ ابا٪

ا  ٨ََ ث َاَ٪ َحسَّ ُس ب٩ُِ أَب َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ ٕٔک  اٟ ٧َََص ب٩َِ ٣َ ٍَ أ ٔ ٤ َس َُّط  ٧َ احٔ أ َّیَّ اٟت ٔي  ٩ِ أَب ًَ َة  َب ٌِ ٩ِ ُط ًَ ٨َُِسْر  ُ

َبْة  ُط َزبٔي َرأَِس أَ٪َّ  َٛ ٔشٓیٕ  ِو َٟٔحَب َٟ ٍِ َو ٍِ َوأَكٔ ٤َ ِس ٓرٕ ا َبٔي َذ ٥َ ْٔل َس٠َّ  َو

، رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبذر  ے رفامای ہک ارگ یشبح دمحم  ن اابؿ، دنغر، ہبعش، اوباایتلح، اسن  ن امکل

 یک ااطتع ےک ےئل مت  ے اہک اجےئ سج اک ےر اوگنر یک لثم وہ  ب یھب اس یک ونس افر ااطتع رکف۔

 دمحم  ن اابؿ، دنغر، ہبعش، اوباایتلح، اسن  ن امکل، :  رافی

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

  

 ... ب دف امنزی وہں وت دتقمی اامؾ ےک داںیئ رطػ اس ےک ربارب ڑھکا ےہ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

  ب دف امنزی وہں وت دتقمی اامؾ ےک داںیئ رطػ اس ےک ربارب ڑھکا ےہ
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ض :  راوی ، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ًبا ، ح٥ٜ ہ  س٠امی٪ ب٩ ِحب، طٌب

 ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ یِر َب یَس ب٩َِ ُج ٌٔ َس ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ  ٥َٜٔ َح ِٟ ا  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ُط ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ٨ََا  ث ٔي بَِیٔت َحسَّ ٔت  ف ا٢َ ب َٗ إض  بَّ

 َّ َؼل َٓ ََة  ٧ ًٔی ٣َِی٤ُو َٟ ا ا٦َ َخ َٗ ٧َا٦َ ث٥َُّ  إت ث٥َُّ  ٌَ َٛ َر  ٍَ َ َِرب َّي أ َؼل َٓ َئ  ا َئ ث٥َُّ َج ا َظ ٌٔ ِٟ ا  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو ُت ي  ٔئِ ح َٓ  

 َّ ٧َا٦َ َحً َتیِٔن ث٥َُّ  ٌَ ِٛ َر َّي  َػل إت ث٥َُّ  ٌَ َٛ َر َّي َخ٤َِص  َؼل َٓ  ٔ ٔط ٤ٔي٨ َی  ٩ِ ًَ ٠َىٔی  ٌَ َح َٓ  ٔ ٔظ ار ٩ِ َيَش ًَ ُت  ٤ِ ُ٘ َٓ ٢َ ا َٗ ُط أَِو  َل ُت َُٔلی ٌِ ٔ ٤ ی َس

 ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔلَي  َد إ ُط ث٥َُّ َْخَ َل ٔلی  َخ

امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، مکح، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم اینپ اخہل ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رھگ ںیم 

اشعء یک امنز دجسم  ے ڑپھ رک رشتفی الےئ افر اچر رںیتعک آپ اکی بش رتا وت ںیم ےن داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن ڑپںیھ رھپ وس رےہ اس ےک دعب اےھٹ افر امنز ڑپےنھ ڑھک  وہےئ وت ںیم آای افر آپ ےک ابںیئ ڑھکا وہ ایگ آپ ےن ےھجم اینپ 

 اہیں کت ہک ںیم ےن آپ ےک داینہ اجبن رک ایل رھپ آپ ےن اپچن رںیتعک ڑپںیھ رھپ دف رںیتعک ڑپںیھ اس ےک دعب آپ وس رےہ

 رخاےٹ یک آفاز ینس اس ےک دعب آپ امنز رجف ےک ےئل ابرہ رشتفی ےل ےئگ۔

 امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، مکح، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس :  رافی

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

  

 ...ےک ابںیئ اجبن ڑھکا وہ افر اامؾ اس وک اےنپ داںیئ رطػ ریھپ د  وتارگ وکیئ صخش اامؾ 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ صخش اامؾ ےک ابںیئ اجبن ڑھکا وہ افر اامؾ اس وک اےنپ داںیئ رطػ ریھپ د  وت یسک یک امنز افدس ہن وہیگ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      662    حس

ہ ب٩ س٠امی٪، ْکیب، :  اویر ہ ب٩ سٌیس، ٣ْخ ٛ ب، ٤ًزو، ًبسرب  اح٤س اب٩ وہ



 

 

 ِ َة ب ٣َ ٩ِ ٣َِْخَ ًَ یٕس  ٌٔ ٔ ب٩ِٔ َس ِّط َرب ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ْزو  ٤ِ ًَ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  اب٩ُِ َوصِ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُس  ا أَِح ٨ََ ث لَي َحسَّ ِٕب ٣َِو ی ٩ِ ُْکَ ًَ  ٪َ ُس٠َامِیَ  ٩ٔ

اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕض  ا بَّ ًَ ؿَّ اب٩ِٔ  َو َت َٓ ِی٠ََة  ا٠َّٟ َک  ا ت٠ِٔ ٨َِٔسَص ً ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ََة َو ٧ ٤ُو ٨َِٔس ٣َِی ُت ً ٤ِٔ ٢َ ٧ ا َٗ ٕض  ا بَّ ا٦َ ًَ َٗ َ ث٥َُّ  أ

 َ ٧ ّة ث٥َُّ  ٌَ ِٛ َر َة  رِشَ ًَ ًََلَث  َّي ث َؼل َٓ  ٔ ٨ٔط ٤َٔي ٩ِ ی ًَ ىٔی  ٠َ ٌَ َح َٓ ٔي  ن أََخَذ َٓ  ٔ ٔظ ار َي َيَش ل ًَ ُت  ٤ِ ُ٘ َٓ يي  َذ ث٥َُّ ُيَؼل َٔ َن ٧َا٦َ  ا  َٔذ َاَ٪ إ ک َذ َو َٔ َن َّی  ا٦َ َحً

ِْب  ی ُْکَ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َ٘ َٓ یِّرا  َٜ ُ ٔ ب ٔط ُِت ب ث َحسَّ َٓ ْزو  ٤ِ ًَ  ٢َ ا َٗ  ِ أ ؿَّ َو یََت  ٥ِ َٟ َّي َو َؼل َٓ َد  َْخَ َٓ  ٪ُ ذِّ ٤َُؤ ِٟ ا ُظ  ا   بَٔذَٟٔک أََت

س ےک آزاد رکدہ الغؾ( ا ن سابس رفاتی رکےت ںیہ ہک ادمح ا ن فبہ، رمعف، دبعرہب  ن دیعس، رخم ہک  ن امیلسؿ، رکبی، )ا ن ساب

ںیم اکی رات ومیمہن ےک تاؿ وسای افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس بش اںیہن ےک تاں ےھت وت ںیم ےن داھکی ہک آپ ےن فوض 

وت آپ ےن ےھجم ڑکپ ےک اینپ داینہ  رفامای اؿ ےک دعب آپ ڑھک  وہ ےئگ افر امنز ڑپےنھ ےگل ںیم یھب آپ ےک ابںیئ اجبن ڑھکا وہ ایگ

اجبن رک ایل افر لک ریتہ رتعک امنز آپ ےن ڑپیھ رھپ وس رےہ اہیں کت ہک اسسن یک آفاز آےن یگل افر  ب یھبک آپ وسےت ےھت 

 اسسن یک آفاز رضفر آےن یتگل ےھت اس ےک دعب ومذؿ آپ ےک اپس آای افر آپ ابرہ رشتفی ےل ےئگ افر امنز رجف ڑپیھ۔

 ادمح ا ن فبہ، رمعف، دبعرہب  ن دیعس، رخم ہک  ن امیلسؿ، رکبی، :  رافی

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

  

 ...ارگ اامؾ ےن اامتم یک تین ہن یک وہ رھپ ھچک ولگ آاجںیئ افر فہ اؿ یک اامتم رک 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ؾ ےن اامتم یک تین ہن یک وہ رھپ ھچک ولگ آاجںیئ افر فہ اؿ یک اامتم رک ارگ اام

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      663    حس

ر، اب٩ ًباض :  راوی ، ًبساهَّلل ب٩ سٌیس ب٩ جبی اہی٥، ایوب ز، اس٤ٌی١ ب٩ ابز  ٣شس

أًی١ُ  ٤َ ِٔس ٨ََا إ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٕض َحسَّ ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٕ یِر َب یٔس ب٩ِٔ ُج ٌٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َس ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ اصٔی٥َ  َِز ب٩ُِ إٔب

يي ٣َ  َُػل ُت أ ٤ِ ُ٘ َٓ ِی١ٔ  ا٠َّٟ يي ٩ِ٣ٔ  ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٦َ  َ٘ َٓ ًٔی  َٟ ا ٨َِٔس َخ ٔت  ً ٢َ ب ا َٗ ٩ِ ًَ ُت  ٤ِ ُ٘ َٓ ُط  َذ ٌَ أََخ َٓ  ٔ ظ رٔ َيَشا



 

 

 ٔ ٨ٔط ٤َٔي ٩ِ ی ًَ ىٔی  ا٣َ َٗ َ أ َٓ َٔزأِٔسی   ب

دسمد، اامسلیع  ن اربامیہ، اویب، دبعاہلل  ن دیعس  ن ریبج، ا ن سابس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم اکی بش اینپ اخہل ومیمہن ریض 

ڑپےنھ ڑھک  وہےئ ںیم یھب آپ ےک اس ھ ابںیئ  اہلل اعتٰیل اہنع ےک تاں وسای وت ںیم ےن داھکی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز بش

 اجبن ڑھکا وہ ایگ آپ ےن ےریا ےر ڑکپا افر ےھجم اینپ داینہ اجبن رکایل۔

 دسمد، الیعمس  ن اربامیہ، اویب، دبعاہلل  ن دیعس  ن ریبج، ا ن سابس :  رافی

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

  

 ...ارگ اامؾ امنز وک وطؽ د  افر وکیئ صخش اینپ یسک رضفرت یک فہج  ے امنز وتڑ رک الچ اج

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ارگ اامؾ امنز وک وطؽ د  افر وکیئ صخش اینپ یسک رضفرت یک فہج  ے امنز وتڑ رک الچ اجےئ افر امنز ڑپھ ےل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      664    حس

، جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ، طٌبہ، ٤ًزو  ٣ش٥٠

ا ٣ُِش٥ْٔ٠  ٨ََ ث ئ  َحسَّ ا٨َّٟ  ٍَ يي ٣َ َاَ٪ ُيَؼل ک َب١ٕ  َذ ب٩َِ َج ا ٌَ اهَّللٔ أَ٪َّ ٣ُ ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب ٩ِ َج ًَ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ُط ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا اهَّللُ َٗ َّي  َػل یِّ 

٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ِو٣َطُ  ًَ َٗ َیُؤ٦   َٓ  ٍُ زِٔج ُت  َی ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ُط ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ْر  ٨َُِس ٨ََا ُ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٕر  ا ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ َىٔی ٣َُح ث َحسَّ

ٔ َو  ٠َِیط ًَ  ُ َّي اهَّلل ٔيیِّ َػل َّ٨ ٍَ اٟ يي ٣َ َب١ٕ ُيَؼل ُ ب٩ُِ َج اذ ٌَ َاَ٪ ٣ُ ک ا٢َ  َٗ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ َٔز ب٩َِ  اب َئ َج َظا ٌٔ ِٟ ا َّي  َؼل َٓ ُط  ِو٣َ َٗ َیُؤ٦   َٓ  ٍُ زِٔج َی ٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ

 ٔ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ  َّ َب٠َ َٓ ُط  ٨ِ اَو٢َ ٣ٔ ٨َ ا َت ّذ ا ٌَ أَ٪َّ ٣ُ َٜ َٓ اٟزَُّج١ُ   َٖ ََّصَ اِن َٓ  ٔ ة َبَْقَ ِٟ ٔا َ ب أ َْقَ اْ٪ َٓ تَّ َٓ اْ٪  تَّ َٓ اْ٪  تَّ َٓ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ َو

ا َٗ إر أَِو  َز ًََلَث ٣ٔ ُض٤َاث ُو َٔ ْزو َِل أَِح ٤ِ ًَ ا٢َ  َٗ  ١ٔ ؼَّ َٔ ٤ُ ِٟ ا ٔم  َس یِٔن ٩ِ٣ٔ أَِو َرَت و َزُظ بُٔش ٨ّٔا َوأ٣ََ ات َٓ ا  ٨ّٔ ات َٓ ٨ّٔا  ات َٓ  ٢َ 

ملسم، ہبعش، رمعف، اجرب  ن دبعاہلل ، رفاتی رکےت ںیہ ہک اعمذ ن لبج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ اشعء یک امنز ڑپےتھ اس 

 وت اینپ وقؾ یک اامتم رکےت اکی رمہبت اوہنں ےن اشعء یک امنز ڑپاھیئ وت وسرۃ رقبہ رشفع رکدی اکی صخش ےک دعب رھگ فاسپ اجےت



 

 

لچ دای اس ببس  ے اعمذ وک اس  ے رجن رےنہ اگل ہی ربخ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رک یچنہپ وت آپ ےن اعمذ  ے نیت رمہبت رفامای ہک 

افنت افنت افر آپ ےن اؿ وک افطس لصفم یک دف وسروتں ےک ڑپےنھ اک مکح دای رمعف رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم اتفؿ اتفؿ اتفؿ ای رفامای ہک افنت 

 اؿ وک وھبؽ ایگ وہں۔

 ملسم، ہبعش، رمعف، اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

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

  

 ...اامؾ ےک فیفخت رکےن افر روکع فوجسد ےک وپرا رکےن اک ایبؿایقؾ ںیم 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ایقؾ ںیم اامؾ ےک فیفخت رکےن افر روکع فوجسد ےک وپرا رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      665    حس

ر، اس٤ٌی١ ٗیص ابو٣شٌوز :  راوی ص، زہی  اح٤س ب٩ یو٧

نٔي َحسَّ  بََر ا٢َ أَِخ َٗ ا  ِیّش َٗ ُت  ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ أًی١ُ  ٤َ ٨ََا إِٔس ث ا٢َ َحسَّ َٗ یِْر  ٨ََا ُزَص ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َُص  ُو٧ ٤َُس ب٩ُِ ی ٨ََا أَِح َرُجًّل ث ٕ أَ٪َّ  ز و ٌُ ُو ٣َِش أَب

ًَلٕ٪  ُٓ ٔ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ  َساة َِ ِٟ ا  ٔ ًَلة َػ  ٩ِ ًَ  ُ
َْلََتأَْخَّ يي  ٔن اهَّللٔ إ  ٢َ ُسو َر َا  اهَّللٔ ی ٢َ َو ا ٠َِیطٔ  َٗ ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو َر ُِت  َی َرأ ا  ٤َ َٓ ا  ُٔلی١ُ ب٨َٔ ی ا  َّ٤ ٣ٔ

ٔا َّي ب َػل ا  ٥ُِٜ ٣َ أَی  َٓ ی٩َ  ٔ ٨ََفِّ ٥ُِٜ ٣ُ ٨ِ ٢َ إٔ٪َّ ٣ٔ ا َٗ ئٕٔذ ث٥َُّ  َِو٣َ ُط ی ا ٨ِ٣ٔ ّب ـَ َُ ََطسَّ  ٕة أ َٔو ِوً ٔي ٣َ ٥َ ف َس٠َّ ض٥ِٔ َو إٔ٪َّ ٓٔی َٓ ِز  وَّ َتَح ٠َِي َٓ ٔض  ا َّ٨ٟ

َٕ َو  ی ٌٔ َـّ ةٔ اٟ َحاَج ِٟ ا ا  ٔیَر َوَذ ب َٜ  اِل

ادمح  ن ویسن، زریہ، اامسلیع سیق اوبوعسمد رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادا یک  مس 

اہلل ہیلع  ںیم حبص یک امنز  ے رصػ الفں صخش ےک ابثع رہ اجات وہں ویکہکن فہ امنز ںیم وطؽ داتی ےہ سپ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص

فآہل فملس وک یھبک تحیصن ےک فتق اس دؿ  ے زایدہ انبضغک ںیہن داھکی اس ےک دعب آپ ےن رفامای ہک مت ںیم ھچک ولگ آدویمں وک 

سابدت  ے رفنت دالےت ںیہ ذہلا وج صخش مت ںیم  ے ولوگں وک امنز ڑپاھےئ وس اس وک یکلہ امنز ڑپاھان اچےئہ ویکہکن دتقمویں ںیم 



 

 

 ےھ افر اصبح احتج بس یہ  مس ےک ولگ وہےت ںیہ۔فیعض افر وبڑ

 ادمح  ن ویسن، زریہ، الیعمس سیق اوبوعسمد :  رافی

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

  

 ... ب مت ںیم  ے وکیئ اےنپ امنز ڑپےھ وت سج دقر اچےہ وطؽ د 

 ؿاذاؿ اک ایب :   ابب

  ب مت ںیم  ے وکیئ اےنپ امنز ڑپےھ وت سج دقر اچےہ وطؽ د 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      666    حس

اٟز٧از ارعد ابوہزیزہ :  راوی ٟک ابو ٕ، ٣ا  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 ِّ اٟز َبٔي  ٩ِ أ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُوُس ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ًَ ٨ََا  ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  َِزَة أَ٪َّ َر ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔد  اِْلرَِعَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٧َاز

ا ٔیَر َوإَٔذ اِلَٜب ٘ٔی٥َ َو اٟشَّ َٕ َو ی ٌٔ َـّ اٟ ٨ُِض٥ِ  إٔ٪َّ ٣ٔ َٓ  ِٕ ِّٔ ٠ُِیَد َٓ ٔض  ا َّ٥ِ ٨٠ٟٔ ُٛ َّي أََحُس َػل َٔذا  ا٢َ إ َٗ  ٥َ َس٠َّ ِّ  َو َلو ٠ُِی َٓ  ٔ ٔشط ِٔ ٨َٔ ٟ ٥ِ ُٛ َّي أََحُس ٢ِ َػل

اَئ  ا َط ٣َ 

دبعاہلل  ن ویفس، امکل اوبازلاند ارعج اوبرہریہ رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  ب وکیئ صخش 

ولوگں وک امنز ڑپاھےئ وت ا ے فیفخت رکان اچےیہ ویکہکن دتقمویں ںیم زمکفر افر ںورار افر وبڑےھ بس یہ وہےت ںیہ افر  ب مت ںیم 

 وکیئ اےنپ امنز ڑپےھ وت سج دقر اچےہ وطؽ د   ے

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل اوبازلاند ارعج اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ...وج صخش اےنپ اامؾ یک  ب فہ امنز ںیم وطاتل رکات وہ وت اکشتی رک ۔ اخل



 

 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش اےنپ اامؾ یک  ب فہ امنز ںیم وطاتل رکات وہ وت اکشتی رک ۔ اخل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      667    حس

٣شٌوز :  راوی بي حاز٦، ابو ص ب٩ ا ابي خاٟس، ٗی ٕ، سٔیا٪، اس٤اًی١ ب٩   ٣ح٤سب٩ یوس

ُس  یُو ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٢َ ا َٗ  ٕ ز و ٌُ َبٔي ٣َِش ٩ِ أ ًَ  ٕ از٦ٔ ٔي َح َب ٔص ب٩ِٔ أ ِی َٗ  ٩ِ ًَ أٟٕس  ٔي َخ َب أًی١َ ب٩ِٔ أ ٤َ ٩ِ إِٔس ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث َٕ َحسَّ

َر  َب  ـٔ َِ َٓ ا  ًَلْ٪ ٓٔیَض ُٓ ا  ٨َٔ ُٔلی١ُ ب ی ا  َّ٤ ٣ٔ ٔ ز ِح َٔ ِٟ ا ٔي  ٔ ف ًَلة اٟؼَّ  ٩ِ ًَ  ُ
َْلََتأَْخَّ يي  ٔن اهَّللٔ إ  ٢َ ُسو ا َر َی ٢ُ َرُج١ْ  و ا  ُس ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل

 َ٨ اُض إٔ٪َّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٣ُ ا٨َّٟ َضا  یَا أَی  ا٢َ  َٗ ئٕٔذ ث٥َُّ  َِو٣َ ٨ِطُ ی ّبا ٣ٔ ـَ َُ ََطسَّ  َاَ٪ أ ٕة ک ِؤًَو َب فٔي ٣َ ـٔ َُ ُِتطُ  َی ِز َرأ وَّ َتَح ٠َِي َٓ َض  ا ا٨َّٟ ٩ِ٤َ أ٦ََّ  َٓ ی٩َ  ٔ َفِّ

 ٔ ب َٜ اِل َٕ َو ی ٌٔ َـّ اٟ ُط  َٔ إٔ٪َّ َخ٠ِ َحاَجةٔ َٓ ِٟ ا َذا   یَر َو

دمحم ن ویفس،  نایؿ، اامسلیع  ن ایب اخدل، سیق  ن ایب احزؾ، اوبوعسمد رفاتی رکےت ںیہ ہک )اکی رمہبت( اکی صخش ےن آرک اہک 

ک ہک ای روسؽ اہلل ںیم امنز رجف  ے رہ اجات وہں ویکہکن امنز ںیم الفں صخش وطؽ داتی ےہ سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس بضغ ان

وہےئ ہک ںیم ےن آپ وک اس دؿ  ے زایدہ ہصغ آےت وہےئ یسک تحیصن ےک فتق ںیہن داھکی اس ےک دعب آپ ےن رفامای ہک ولوگں 

 ولوگں اک اامؾ ےہ اس وک فیفخت رکان اچےیہ ویکہکن اس ےک 

 
  

مت ںیم  ے ھچک ولگ )آدویمں وک( سابدت  ے رفنتم رکےت ںیہ وت وج ش

 بح احتج )بس یہ( وہےت ںیہ۔ےھچیپ زمکفر افر وبڑےھ افر اص

 دمحم ن ویفس،  نایؿ، اامسلیع  ن ایب اخدل، سیق  ن ایب احزؾ، اوبوعسمد :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

  وہ وت اکشتی رک ۔ اخلوج صخش اےنپ اامؾ یک  ب فہ امنز ںیم وطاتل رکات

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      668    حس



 

 

، جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ہ، ٣حارب ب٩ زثار ابي ایاض، طٌب  آز٦ ب٩ 

ا٢َ  َٗ َإر  زٔث رُٔب ب٩ُِ  ا ٨ََا ٣َُح ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َبُة  ٌِ ُط ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ٔیَإض  َز٦ُ ب٩ُِ أَبٔي إ ٨ََا آ ث ٔیَّ َحسَّ ار َِنَؼ ِْل ِبسٔ اهَّللٔ ا ًَ ابَٔز ب٩َِ  ُت َج ٌِ ٔ ٤ َس

 َ ٔل َب١َ إ ِٗ َ طُِٔ َوأ ٔؿَحی َا ٧ ََ بَرَّ  َٓ يي  ا ُيَؼل اّذ ٌَ ٣ُ َٙ َٓ ا َو َٓ ِی١ُ  ا٠َّٟ َح  ٨َ ِس َج َٗ ٔؿَحیِٔن َو ا َرُج١ْ ب٨َٔ َب١َ  ِٗ َ ٢َ أ ا َٗ ٔ ة َبَْقَ ِٟ ا  ٔ َرة و َ بُٔش أ َْقَ َٓ  ٕ اذ ٌَ ي ٣ُ

ُج١ُ  زَّ اٟ  َٙ َِل٠َ ا٧ َٓ ٔئ  َشا ِّ٨ اٟ ٢َ  أَِو  ا َ٘ َٓ ا  ّذ ا ٌَ ٣ُ ٔ ط ِی َٟ ٔ َا إ ک َظ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َي  َت أ َٓ ُط  ٨ِ ٢َ ٣ٔ َا ا ٧ اّذ ٌَ ُط أَ٪َّ ٣ُ َِ ٔيی   َوب٠ََ ا٨َّٟ

َػ٠َّ  ِوَِل  ٠َ َٓ إر  ًََلَث ٣َٔز َِت ث ات٩ْٔ أ٧َ َٓ َ َِت أَِو أ اْ٪ أ٧َ تَّ َٓ َ ُ أ ذ ا ٌَ یَا ٣ُ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔص َػل ٤ِ اٟظَّ َي َو ل ًِ َ ْل َربَِّک ا ِس٥َ  ٔح ا بِّ َت بَٔش ِی

ُب َصَذا فٔي ٔة أَِحٔش اَج َح ِٟ ا ذُو  ُٕ َو ی ٌٔ َـّ اٟ ُ َو ٔیر ب َٜ اِل ََک  ائ َر يي َو َّطُ ُيَؼل ٧ٔ إ َٓ َشی  ِِ َٔذا َي ِی١ٔ إ ا٠َّٟ ا َو اَص ُؿَح یُس  َو ٌٔ َس ُط  ٌَ اَب ٔث َوَت َحٔسی ِٟ ا

ا٢َ  َٗ انٔي   َب ِي اٟظَّ ْز َو ٌَ ٕٚ َو٣ِٔش و ِْسُ ٔ  ب٩ُِ ٣َ ة َبَْقَ ِٟ ٔا ٔئ ب َظا ٌٔ ِٟ ا اْذ فٔي  ٌَ ٣ُ َ أ َْقَ  ٕ ابٔز ٩ِ َج ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ َش٥ٕ َوأَبُو  ِ٘ ْزو َوًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣ٔ ٤ِ ًَ

رٕٔب  ٩ِ ٣َُحا ًَ ُع  ٤َ ًِ َ ِْل ُط ا ٌَ اَب  َوَت

  وہےئ ال رتا اھت آدؾ  ن ایب اایس، ہبعش، احمرب  ن داثر، اجرب  ن دبعاہلل رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش دف افٹن اپین  ے رھب

رقبہ رات اک افؽ فتق اھت اس ےن وج اعمذ وک امنز ڑپےتھ اپای وت اےنپ دفونں افوٹنں وک یالھٹ دای افر اعمذ یک رطػ وتمہج وہا اعمذ ےن وسرہ 

فہ یبن رکص  یلص اہلل ہیلع  ای اسنء ڑپانھ رشفع یک، وس فہ صخش )تین وتڑ رک( الچ ایگ رھپ اس وک ہی ربخ یچنہپ ہک اعمذ اس  ے ردیجنہ ںیہ ذہلا

ےہ فملس ےک اپس آای افر آپ  ے اعمذ یک اکشتی یک وت یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فملس ےن نیت رمہبت رفامای ا  اعمذ وت ہنتف رباپ رکےن فاال 
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ِإَذا 

ےھچیپ وبڑےھ افر زمکفر افر اصبح احتج )بس یہ رطح ےک ولگ( امنز ڑپےتھ ںیہ افر رمعف افر دیبعاہلل  ن مسقم افر اوبازلریب ےن 

 اعتمتعب ںیم رفاتی یک۔ اجرب  ے رفاتی یک ہک اعمذ ےن اشعی ںیم وسرہ رقبہ ڑپیھ یھت افر اشمع ےن احمرب  ے ایس یک

 آدؾ  ن ایب اایس، ہبعش، احمرب  ن داثر، اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

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

  

 ...امنز وک رصتخم افر وپر  وطر رپ ڑپےنھ اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 افر وپر  وطر رپ ڑپےنھ اک ایبؿ امنز وک رصتخم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      669    حس

ک :  راوی ص ب٩ ٣اٟ ٌٟزیز، ا٧ ، ًبسا اٟوارث ، ًبس  ابو٤ٌ٣ز

٧ََٔص ب٩ِٔ  ٩ِ أ ًَ  ٔ ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ رٔٔث  َوا ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ٨ََا أَبُو ٣َ ث ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َاَ٪  ک ا٢َ  َٗ ٕٔک  اٟ ٣َ

ا ٠ٔ٤َُِض یُٜ ًَلَة َو اٟؼَّ زُ  ُؤج ٥َ ی َس٠َّ  َو

 اوبرمعم، دبعاولارث، دبعازعلسی، اسن  ن امکل رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فملس امنز رصتخم افر وپری ڑپےتھ ےھت۔

 ، اسن  ن امکلاوبرمعم، دبعاولارث، دبعازعلسی :  رافی

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

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج ےچب یک رفےن یک آفاز نس رک امنز وک رصتخم رکد ۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج ےچب یک رفےن یک آفاز نس رک امنز وک رصتخم رکد ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      670    حس

ابي ٗتازہ، ابوٗتازہ :  راوی ثیر، ًبساهَّلل ب٩  ٣ش٥٠، اوزاعي، یحٌی ب٩ ٛ ٟیسب٩  سی، و اہی٥ ب٩ ٣و  ابز

ِْلَِو  ا ا ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ َؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ِٟ ا َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ اصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ا إٔبَِز ٨ََ ث اهَّللٔ ب٩ِٔ أَبٔي َحسَّ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ َبٔي  ٌَی ب٩ِٔ أ َیِح  ٩ِ ًَ عٔي   َزا

 ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔي  و٦ُ ف ُٗ َ َْل يي  ٔن ا٢َ إ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ اَزَة  َت َٗ ٔي  ٔ أَب ط ٩ِ أَبٔی ًَ َزَة  َتا َاَئ َٗ ٍُ بُک ٤َ َِس أ َٓ ا  َض ٢َِّ ٓٔی یُس أَِ٪ أُكَو ُرٔ  أ

ئ  ٔ اٟؼَّ ٘ َٔ َوَب َر َبا ٤ُ ِٟ ا اب٩ُِ  ٕ َو ُط برِٔشُ ب٩ُِ بََِک ٌَ اَب ٔ َت ط لَي أ٣ُِّ ًَ  َّٙ َُط َة أَِ٪ أ اصَٔی ٔي َْکَ ًَلت َػ ٔي  ُز ف وَّ أََتَح َٓ عٔيِّ یِّ  ِْلَِوَزا ا  ٩ِ ًَ ُة   یَّ

 فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ اربامیہ  ن ومیس، فدیل ن ملسم، افزایع، ییحی  ن ریثک، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ، اوباتقدہ یبن رکص  یلص اہلل ہیلع



 

 

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ںیم امنز ںیم ڑھکا وہات وہں وت وت اچاتہ وہں ہک اس ںیم وطؽ دفں نکیل وچہکن ہچب ےک رفےن یک 

فں رشب  ن رکب،  ہیق افر آفاز رکنس ںیم اینپ امنز ںیم ااصتخر رک داتی وہں اس ارم وک ربا ھجمس رک ہک ںیم اس یک امں یک فیلکت اک ابثع وہ اج

 ا ن ابمرک ےن افزایع  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔

 اربامیہ  ن ومیس، فدیل ن ملسم، افزایع، ییحی  ن ریثک، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ، اوباتقدہ :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج ےچب یک رفےن یک آفاز نس رک امنز وک رصتخم رکد ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      671    حس

ص ب٩ ٣اٟک :  راوی ک ب٩ ًبساهَّلل ، ا٧ ، ْشی ، س٠امی٪ ب٩ بًل٢  خاٟس ب٩ ٣د٠س

 ٢َ ا َٗ أُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس  ا َخ ٨ََ ث أٟٕک َحسَّ ََص ب٩َِ ٣َ ٧َ ُت أ ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ یُک ب٩ُِ  َْشٔ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَٔل٢ٕ  ُ٪ ب٩ُِ ب ُس٠َامِیَ ا  ث٨ََ َحسَّ

٥َ َو  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َػًَلّة َوَِل أََت٥َّ ٩ِ٣ٔ   َّٕ م  أََخ َٗ  ٕ ا٦ َئ إ٣َٔ ا ُت َوَر ِی َػ٠َّ ا  ٢ُ ٣َ و ُ٘ یَ َي َٟ َاَ٪  ک ٔيیِّ إِٔ٪  اٟؼَّ َئ  ٍُ بُکَا ِش٤َ

طُ  َََن أ٣ُ  ِٔ ُت َة أَِ٪  َٓ ا ُٕ ٣ََد ِّٔ ُیَد َٓ 

اخدل  ن دلخم، امیلسؿ  ن البؽ، رشکی  ن دبعاہلل ، اسن  ن امکل رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن یسک اامؾ ےک ےھچیپ یبن رکص  یلص اہلل 

اک رگہی نس رک اس وخػ  ے ہک اس یک امں رپاشیؿ وہاجےئ یگ  ہیلع فملس  ے زایدہ یکلہ افر اک ل امنز ںیہن ڑپیھ افر ےب کش آپ ہچب

 امنز وک اکلہ رکدےتی ےھت

 اخدل  ن دلخم، امیلسؿ  ن البؽ، رشکی  ن دبعاہلل ، اسن  ن امکل :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اس صخش اک ایبؿ وج ےچب یک رفےن یک آفاز نس رک امنز وک رصتخم رکد ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      672    حس

٣اٟک :  راوی ص ب٩  ٍ، سٌیس، ٗتازہ ا٧ ، یزیس ب٩ زًی  ًلي ب٩ ًبساهَّلل 

 ِ ٔیُس ب ز َی ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ اهَّللٔ  ِبسٔ  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث َُط أَ٪َّ َحسَّ ث أٟٕک َحسَّ ََص ب٩َِ ٣َ ٧َ ُ أَ٪َّ أ َزة ا َت َٗ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ یْس  ٌٔ ا َس ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٍٕ ِ ی ًَ ٩ُ ُز

 ُ ٍُ ب َِس٤َ أ َٓ َضا  َت َٟ َا یُس إٔك ُرٔ ٧ََا أ ٔ َوأ ًَلة اٟؼَّ َِزُخ١ُ فٔي  َْل يي  ٔن ا٢َ إ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ أَتَ اٟ َٓ ٔيیِّ  اٟؼَّ َاَئ  ا ک َّ٤ ٔي ٣ٔ ًَلت َػ ُز فٔي  وَّ َح

 ٔ َائٔط ُک ٔ ٩ِ٣ٔ ب ط ٔ َوِجٔس أ٣ُِّ ة ٔطسَّ  ٥ُ٠َ ٩ِ٣ٔ ًِ َ  أ

 یل  ن دبعاہلل ، سیدی  ن زرعی، دیعس، اتقدہ اسن  ن امکل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم 

ہچب اک رفان نس رک اینپ امنز ںیم فیفخت رک داتی وہں ویکہکن ںیم اس ےک  ) ب( امنز رشفع رکات وہں وت اس وک وطؽ دانی اچاتہ وہں رگم

 رفےن  ے اس یک امں یک تخس رپاشیین وک وسحمس رکات وہں۔

  یل  ن دبعاہلل ، سیدی  ن زرعی، دیعس، اتقدہ اسن  ن امکل :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج ےچب یک رفےن یک آفاز نس رک امنز وک رصتخم رکد ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      673    حس

٣اٟک :  راوی ص ب٩  ی، سٌیس، ٗتازہ، ا٧ ر، اب٩ ًس  ٣ح٤سب٩ بظا

 َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٠َیِ َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٕٔک  اٟ ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ َزَة  ا َت َٗ  ٩ِ ًَ یٕس  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ٔسٓیٕ  ًَ َبٔي  اب٩ُِ أ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ طٔ ا

 َ ا أ ُز ٤٣َّٔ وَّ أََتَح َٓ ٔيیِّ  اٟؼَّ َئ  ُکَا ٍُ ب َِس٤َ أ َٓ ا  َتَض َٟ َا یُس إٔك ُرٔ أ َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔي  َِزُخ١ُ ف يي َْل ٔن ا٢َ إ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٠َ َو َائٔطٔ ًِ ُک ٔ ٩ِ٣ٔ ب ط ٔ َوِجٔس أ٣ُِّ ة ٔطسَّ  ٥ُ ٩ِ٣ٔ



 

 

 ٔ٥َ ٣ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َْص  ٨ََا أ٧َ ث َزةُ َحسَّ َتا َٗ ا  ٨ََ ث َاُ٪ َحسَّ ٨ََا أَب ث وَسی َحسَّ ٢َ ٣ُ ا َٗ  ِث٠َطُ َو

 رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ںیم امنز رشفع دمحم ن اشبر، ا ن دعی، دیعس، اتقدہ، اسن  ن امکل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے

رکات وہں وت اس وک وطؽ دانی اچاتہ وہں رگم ےچب ےک رفےن یک آفاز نس رک رصتخم رک داتی وہں ویکہکن اس ےک رفےن  ے ےھجم ایخؽ وہات 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے ےہ ہک اس یک امں تخس رپاشیؿ وہ اجےئ یگ افر ومٰیس ےن اہک ہک مہ  ے اابؿ ہب دنس اتقدہ اسن روسؽ 

 رفاتی ایک۔

 دمحم ن اشبر، ا ن دعی، دیعس، اتقدہ، اسن  ن امکل :  رافی

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

  

 ... ب وخد رفض ڑپھ اکچ وہ وت اس ےک دعب ولوگں یک اامتم رک 

 ؿاذاؿ اک ایب :   ابب

  ب وخد رفض ڑپھ اکچ وہ وت اس ےک دعب ولوگں یک اامتم رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      674    حس

ز :  راوی ر ، حرضت جاب ، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٤ًز وب٩ زی٨ا ا٤ٌ٨ٟا٪  س٠امی٪ ب٩ ِحب وابو

أ٪  ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ُو  ٕب َوأَب ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ابٔز ٩ِ َج ًَ ٕر  ا ٔی٨َ زٔو ب٩ِٔ ز ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ وَب  ٩ِ أَی  ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا ا َح٤َّ ٨ََ ث اَِل َحسَّ َٗ

ٔض٥ِٔ  يي ب ُیَؼل َٓ ِو٣َطُ  َٗ ِتٔي  َیأ ٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ يي ٣َ ْذ ُيَؼل ا ٌَ َاَ٪ ٣ُ ٢َ ک ا َٗ 

ؿ، امحد  ن زدی، اویب، رمع ف ن دانیر ، رضحت اجرب رفاتی رکےت ںیہ ہک اعمذ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک امیلسؿ  ن رحب فاوباامعنل

 رمہاہ امنز ڑپھ ےتیل ےھت اس ےک دعب اینپ وقؾ ےک اپس اجےت ےھت افر اںیہن امنز ڑپاھےت ےھت

 ت اجربامیلسؿ  ن رحب فاوباامعنلؿ، امحد  ن زدی، اویب، رمع ف ن دانیر ، رضح :  رافی

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



 

 

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج دتقمویں وک اامؾ یک ریبکت انسےئ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج دتقمویں وک اامؾ یک ریبکت انسےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      675    حس

٤ع، ابزاہی٥، اسوز، حرضت ًائظہ :  راوی اً ز،  زاؤ  ٣شسز، ًبساهَّلل ب٩ 

ِْلَِس  ا  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ ُع  ٤َ ًِ َ ِْل ا ا ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َز  اُو اهَّللٔ ب٩ُِ َز ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث َضا َحسَّ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ز َو

ٔاٟؼَّ َٗ  ٧ُٔطُ ب ذ یُو ُظ بًَٔل٢ْ  ٔ أََتا ط اَت ٓٔی ی ٣َ ٔذ َّٟ ُط ا َزَؿ ٥َ ٣َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا ٣َزَٔق  َّ٤ َٟ ِت  َٟ َا بََِکٕ ا زُوا أَب ٢َ ٣ُ ا َ٘ َٓ  ٔ ًَلة

سٔ  ِ٘ ًَل َي َٓ َِبکٔي  َک ی ا٣َ َ٘ ٥ِ ٣َ ُ٘ ْٕ إِٔ٪ َي َٔسی ٕ َرُج١ْ أ ََِک َا ب ُت إٔ٪َّ أَب ٠ِ ُٗ ٠ُِیَؼ١ِّ  ٠ُِت َٓ ُ٘ َٓ ٠ُِیَؼ١ِّ  َٓ  ٕ زُوا أَبَا بََِک ا٢َ ٣ُ َ٘ َٓ َٔة  ائ ْٔقَ ِٟ ا َي  ل ًَ ُر 

َّي َوَْخَ  َؼل َٓ ٠ُِیَؼ١ِّ  َٓ  ٕ َا بََِک ا أَب زُو ٣ُ َٕ ُوُس ُٔب ی اح َو ٩َُّ َػ َّٜ ٧ٔ ٔة إ ٌَ ٔ اب زَّ اٟ ٔة أَِو  أَٟث اٟثَّ ٔي  ٢َ ف ا َ٘ َٓ ُط  ٥َ ٣ِٔث٠َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َد 

ی َز َُضا َٓ  ی  ُ
َتأَْخَّ َی َذَصَب   ٕ ََِک ُظ أَبُو ب َرآ ا  َّ٤ ٠َ َٓ اِْلَِرَق   ٔ ط ٔزِٔج٠َِی م  ب یَُد  ٔ ط ِی َٟ ٔ ُ إ ز ُِو يي أ٧َ َن أ َٛ یِٔن  َرُج٠َ َیَِن  َ أَبُو ب

َتأَْخَّ َٓ َػ١ِّ  ٔ أَِ٪  ِیط َٟ ٔ َر إ ا أََط

 ٔ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ َس اٟ ٌَ َٗ ٨ِطُ َو ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٕ ََِک ٩ِ ب ًَ َٔضْ  ا طُ ٣َُح ٌَ اَب ٔیَر َت ِب ٜ تَّ اٟ َض  ا ا٨َّٟ  ٍُ ٔ ٕ يُِش٤ ََِک ٔ َوأَبُو ب ٔط ٨ِب َي َج ل

٤َٔع  ًِ َ ِْل  ا

دسمد، دبعاہلل  ن داؤد، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ رفاتی رکیت ںیہ ہک  ب یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فملس رمض فافت ںیم 

رکےن آےئ آپ ےن رفامای اوبرکب  ے وہک ہک فہ ولوگں وک امنز ڑپاھ دںی ںیم ےن رعض  التبم وہےئ وت آپ ےک اپس البؽ امنز یک االطع

ایک ہک اوبرکب اکی رنؾ دؽ آدیم ںیہ ارگ آپ یک ہگج رپ ڑھک  وہں ےگ وت رفےن ںیگل ےگ افر آرات رپ اقدر ہن وہں ےگ آپ یلص 

 فیہ رعض ایک وت رسیتی ابر ای وچیھت ابر آپ ےن ہی اراشد رفامای ہک اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اوبرکب  ے وہک ہک فہ امنز ڑپاھںیئ ںیم ےن رھپ

مت ویفس یک وعروتں یک لثم وہ، اوبرکب  ے وہک ہک فہ امنز ڑپاھںیئ وت اوبرکب ےن امنز رشفع یک )اےنت ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک 

چیب ںیم اہسرا ےتیل وہےئ ابرہ رشتفی الےئ وگای ںیم اس فتق رمض ںیم اافہق وسحمس وہا( یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فملس دف آدویمں ےک 

یھب آپ یک رطػ دھکی ریہ وہں ہک آپ یک دفونں ریپ زنیم رپ ےتٹسھگ اجےت ںیہ  ب اوبرکب ےن آپ وک داھکی وت ےھچیپ ےنٹہ ےگل رگم آپ 



 

 

ہیلع فملس اؿ ےک ولہپ ںیم ھٹیب ےئگ افر اوبرکب ولوگں وک ےن اؿ وک اراشد رفامای ہک ڑپوھ،انچہچن اوبرکب ھچک ےھچیپ ےنٹہ ےگل افر یبن یلص اہلل 

 ریبکت انسےت اجےت ےھت

 دسمد، دبعاہلل  ن داؤد، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 ...افر ابیق ولگ اس دتقمی یک ادتقاء رکںی اخل ارگ اکی صخش اامؾ یک ادتقا رک 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ارگ اکی صخش اامؾ یک ادتقا رک  افر ابیق ولگ اس دتقمی یک ادتقاء رکںی اخل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      676    حس

ز، حرض :  راوی ابزاہی٥، اسو ع،  ا٤ً ہ،  ہ ب٩ سٌیس، ابو٣ٌاوی  ت ًائظہٗتيب

 ٩ِ ًَ  ٔ َوز ِْلَِس ا  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ ٔع  ٤َ ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ ََة  اؤی ٌَ ا أَبُو ٣ُ ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ یٕس  ٌٔ ُة ب٩ُِ َس َب تَِي ُٗ ٨ََا  ث ١َ َحسَّ ُ٘ ا َث َّ٤ َٟ ِت  َٟ ا َٗ ائَٔظَة  ًَ  

 َٓ  ٔ ًَلة ٔاٟؼَّ ٧ُٔطُ ب ُوذ اَئ بًَٔل٢ْ ی ٥َ َج َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  اهَّللٔ َر ُسو٢َ  َر ٠ُِت یَا  ُ٘ َٓ أض  ٔا٨َّٟ يَي ب ٕ أَِ٪ ُيَؼل زُوا أَبَا بََِک ا٢َ ٣ُ َ٘

 ُ٢َ ٣ ا َ٘ َٓ َز  ٤َُ زَِت ً ِو أ٣ََ ٠َ َٓ َض  ا َّ٨ اٟ  ٍُ ٔ ٤ َک َِل ُيِش ا٣َ َ٘ ٥ِ ٣َ ُ٘ ا َي ًَی ٣َ َُّط ٣َ ْٕ َوإ٧ٔ َٔسی َرُج١ْ أ  ٕ ََِک َا ب ٔض إٔ٪َّ أَب ا ٔا٨َّٟ يي ب ٕ ُيَؼل ََِک َا ب ا أَب زُو

 ٔ ٠ُِت ٟ ُ٘ زَِت َٓ ٠َِو أ٣ََ َٓ اَض  َّ٨ اٟ  ٍُ ٔ ٤ ا٣ََک َِل يُِش َ٘ ٥ِ ٣َ ُ٘ َّطُ ٣ًََی َي ٧ٔ ْٕ َوإ َٔسی َرُج١ْ أ  ٕ َا بََِک طُ إٔ٪َّ أَب َٟ ولٔي  ُٗ َؼَة  ِٔ َُِنَّ  َح َْل٧َ  َّ٩ُ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٤ََز  ًُ

 ٔ ًَلة اٟؼَّ َزَخ١َ فٔي  ا  َّ٤٠َ َٓ أض  َّ٨ ٔاٟ يَي ب ٕ أَِ٪ ُيَؼل ََِک زُوا أَبَا ب ٣ُ َٕ ُس یُو احُٔب  ٔشطٔ  َػَو ِٔ َن ٥َ فٔي  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َوَجَس َر

 ُ ٍَ أَب ٔ ٤ ا َس َّ٤ ٠َ َٓ ٤َِشحَٔس  ِٟ ا َزَخ١َ  َّی  ً َِرٔق َح اِْل ٔي  أ٪ ف َیُدلَّ ًَلُظ  رِٔج یِٔن َو َرُج٠َ َیَِن  َزی ب ا یَُض ا٦َ  َ٘ َٓ ّة  َّٔ ٔ َب أَبُو بََِکٕ خ َذَص ُط  ٕ حٔشَّ ََِک و ب

 َ أَِو٣َأ َٓ  ُ
َتأَْخَّ َّی جَ  َی ً ٥َ َح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٢ُ اهَّللٔ َػل ُسو َئ َر ا َح َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو ٔ َر ط ِی َٟ ٔ َبٔي إ رٔ أ ا ٩ِ َيَش ًَ َص  ٠َ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َاَ٪ َر ک ٤ّٔا َو ائ َٗ يي  ٕ ُيَؼل َاَ٪ أَبُو بََِک ک َٓ  ٕ ََِک اهَّللٔ ب ُسو٢ٔ  َر  ٔ ًَلة ٕ بَٔؼ َتسٔی أَبُو بََِک ِ٘ ا َي أًّس َٗ يي  ُيَؼل

٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕ َر ََِک َبٔي ب ٔ أ َتُسوَ٪ بَٔؼًَلة ِ٘ ُض ٣ُ ا ا٨َّٟ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل



 

 

یلص اہلل ہیلع فملس ںورار وہےئ وت البؽ  ہبیتق  ن دیعس، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ رفاتی رکیت ںیہ ہک  ب یبن رکص 

آپ ےک اپس امنز یک االطع رکےن آےئ آپ ےن رفامای ہک اوبرکب  ے وہک فہ ولوگں وک امنز ڑپاھ دںی ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل اوبرکب 

مکح دےتی رھپ آپ ےن اکی رنؾ دؽ آدیم ںیہ افر فہ  ب آپ یک ہگج رپ ڑھک  وہں ےگ وت ولوگں وک ہن انس ںیکس ےگ، اکش آپ رمع وک 

رفامای ہک اوبرکب  ے وہک فہ ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ  ب ںیم ےن ہصفح  ے اہک ہک مت رعض رکف ہک اوبرکب رنؾ دؽ آدیم ںیہ اس ےئل  ب 

 آپ یک ہگج ڑھک  وہں ےگ وت ولوگں وک اینپ آفاز ہن انس ںیکس ےگ اکش آپ رمع وک مکح دےتی ) انچہچن ہصفح ےن رعض ایک( اس رپ آپ

ےن رفامای ہک مت اؿ وعروتں یک رطح وہ وج ویفس وک ریھگ  وہےئ ںیھت اوبرکب  ے وہک فہ ولوگں وک امنز ڑپاھ دںی رھپ  ب فہ امنز 

رشفع رک ےکچ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ ںیم ھچک فیفخت )رمض یک( اپیئ وت آپ دف آدویمں ےک درایمؿ ںیم اہسرا 

 افر آپ ےک دفونں ریپ زنیم رپ ج ےٹس اجےت ےھت اہیں کت ہک آپ دجسم ںیم دالخ وہےئ  ب اوبرکب د  رک ابرہ رشتفی ےل ےئگ

ہیلع  ےن آپ یک آٹہ ینس وت اوبرکب ےھچیپ ےنٹلپ ےگل رگم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اںیہن ااشرہ ایک )ہک وٹہ ںیہن( رھپ یبن یلص اہلل

 اوبرکب ڑھک  وہےئ امنز ڑپھ رےہ ےھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےھٹیب وہےئ امنز فملس آرک اوبرکب ےک ابںیئ اجبن ھٹیب ےئگ

 ڑپےتھ ےھت اوبرکب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتقاء رکےت ےھت افر ولگ اوبرکب یک امنز ےک دتقمی ےھت۔

 ہبیتق  ن دیعس، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 ...اامؾ وک  ب کش وہاجےئ وت ایک فہ دتقمویں ےک ک ےن رپ لمع رک 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ وک  ب کش وہاجےئ وت ایک فہ دتقمویں ےک ک ےن رپ لمع رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      677    حس

ہزہ :  راوی ابو  ، ری٩ ی ٣ح٤س ب٩ س  ، ني تیا ہ سد ابي ت٤ی٤ ایوب ب٩   ، ا٧ص ک ب٩  ٣اٟ  ، ش٤٠ہ ٣ اهَّلل ب٩   ًبس 

 ٩ِ ًَ نٔيِّ  ا ِدتَٔی اٟشَّ ٤ٔی٤ََة  وَب ب٩ِٔ أَبٔي َت ٩ِ أَی  ًَ ٧ََٕص  أٟٔک ب٩ِٔ أ ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث سٔ َحسَّ َّ٤ ٔي  ٣َُح ٩ِ أَب ًَ یرٔی٩َ  ٔس ب٩ِٔ 



 

 

 َ ی٩ِٔ أ َیَس ِٟ ا ذُو  طُ  َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ یِٔن  َت اث٨َِ  ٩ِ٣ٔ َٖ ِنََّصَ ٥َ ا َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  َر َِزَة أَ٪َّ  ی َُز َا ص َت ی َنٔشی ُ أ٦َِ  ًَلة اٟؼَّ ِت  َُّصَ َٗ

َس  ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  و٢ُ اهَّللٔ َػل َرُس ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو اهَّللُ َر َّي  و٢ُ اهَّللٔ َػل َرُس ا٦َ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ َن ُض  ا َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ی٩ِٔ  َیَس ِٟ ا ذُو   َٚ ََػَس ٥َ أ َّ٠

َِو٢َ  ٔ أَِو أَك زٔظ ُسُحو َشَحَس ٣ِٔث١َ  َٓ ََّر  ب َٛ ٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ یِٔن ث٥َُّ  َی یِٔن أُِْخَ ٨ََِت اث َّي  َؼل َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

 مۃ ایتخسین، دمحم  ن ریسنی، اوبرہہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی رمہبت اچر رتعک دبعاہلل  ن ہملسم، امکل  ن اسن، اویب  ن ایب
می

 

ت

 

پ فایل امنز یک دف رںیتعک ڑپھ رک روسؽ ادا دحیلعہ وہ ےئگ وت آپ  ے ذفادیلنی ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ایک امنز ںیم یمک رکدی یئگ ای آ

ذفادیلنی چس ےتہک ںیہ ولوگں ےن اہک تاں سپ روسؽ ادا ڑھک  وہ ےئگ افر وھبؽ ےئگ؟ وت روسؽ ادا ےن دفےر  ولوگں  ے رفامای ہک 

 دف دںیتعک افر ڑپھ ںیل رھپ السؾ ریھپ رک اےنپ ومعمیل دجسفں یک رطح دجس  ےئک ای اس  ے ھچک وھتڑ   ے وطلی وہں ےگ۔

 مۃ ایتخسین، دمحم  ن ریسنی،  :  رافی
می

 

ت

 اوبرہہدبع اہلل  ن ہملسم، امکل  ن اسن، اویب  ن ایب 

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ وک  ب کش وہاجےئ وت ایک فہ دتقمویں ےک ک ےن رپ لمع رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      678    حس

اٟوٟیس،  :  راوی ہ، ابوہزیزہابو اہی٥، ابوس٤٠ ہ، سٌس ب٩ ابز  طٌب

 َ٤ ِح زَّ ِبٔس اٟ ًَ َة ب٩ِٔ  َس٤َ٠َ ٔي  ٩ِ أَب ًَ َِزاصٔی٥َ  ٔس ب٩ِٔ إٔب ٌِ ٩ِ َس ًَ َبُة  ٌِ ُط ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ َؤٟیٔس  ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٔيی  َحسَّ َّ٨ اٟ َّي  ا٢َ َػل َٗ َِزَة  ی ٔي صَُز ٩ِ أَب ًَ  ٩ٔ

زَ  ِض اٟو   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  یِٔن  َػل َسِحَسَت َسَحَس  ٥َ ث٥َُّ  یِٔن ث٥َُّ َس٠َّ َت ٌَ ِٛ َر َّي  َؼل َٓ یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر َت  ِی َػ٠َّ ٘ٔی١َ  َٓ یِٔن  َت ٌَ ِٛ  َر

اوباولدیل، ہبعش، دعس  ن اربامیہ، اوبہملس، اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رہظ یک دف رںیتعک ڑپںیھ وت 

دف رںیتعک ڑپیھ ںیہ؟ سپ آپ ےن دف رںیتعک )افر ڑپھ ںیل( رھپ السؾ ریھپ رکدف دجس  )وہ ےک(  )آپ  ے( اہک ایگ ہک آپ ےن

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےیک۔



 

 

 اوباولدیل، ہبعش، دعس  ن اربامیہ، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ... ب اامؾ امنز ںیم رفےئ اخل

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

  ب اامؾ امنز ںیم رفےئ اخل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      679    حس

، حرضت ًائظہ :  راوی ، رعوہ ک ب٩ ا٧ص، ہظا٦ ب٩ رعوہ ٣اٟ  اس٤اًی١، 

أُٟک  ٨ََا ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ٨ََا إ ث و٢َ اهَّللٔ َحسَّ ُس ٔیَن أَ٪َّ َر ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا ائَٔظَة أ٦ُِّ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ٧ََٕص  ب٩ُِ أ

 َ ُت إٔ٪َّ أ ٠ِ ُٗ ُة  ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َٗ ٔض  ا ٔا٨َّٟ يي ب ٕ ُيَؼل ََِک َا ب ا أَب زُو ٣ُ ٔ ط ٔؿ َز ٔي ٣َ ٢َ ف ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  اَػل َٗ ا  ٕ إَٔذ ََِک َا ب ٥ِ ب َٟ َک  ا٣ٔ َ٘ ٔي ٣َ ٦َ ف

ائَٔظ  ًَ ِت  َٟ ا َٗ أض  ٠ُِیَؼ١ِّ ٨٠َّٟٔ َٓ  ٕ َا بََِک ا أَب زُو ا٢َ ٣ُ َ٘ َٓ ٠ُِیَؼ١ِّ  َٓ ٤ََز  زِ ًُ ٤ُ َٓ ٔئ  ُکَا ب ِٟ ا اَض ٩ِ٣ٔ  ا٨َّٟ  ٍِ ٔ ٤ َا بََِکٕ ُيِش طُ إٔ٪َّ أَب َٟ لٔي  و ُٗ َؼَة  ِٔ ُة َٟٔح

ئٔ  ُکَا ب ِٟ ا َض ٩ِ٣ٔ  ا َّ٨ اٟ  ٍِ ٔ ٥ِ يُِش٤ َٟ ا٣َٔک  َ٘ ٔي ٣َ ا٦َ ف َٗ ا  َٔذ اهَّللُ  إ َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َر  ٢َ ا َ٘ َٓ َؼُة  ِٔ ِت َح ٠َ ٌَ َٔ َٓ ٔض  ا ٠ُِیَؼ١ِّ ٨٠َّٟٔ َٓ َز  ٤َ زِ ًُ ٤ُ َٓ

 ٔ ُة ٟ َؼ ِٔ ِت َح َٟ ا َٗ أض  ٠ُِیَؼ١ِّ ٨٠َّٟٔ َٓ  ٕ ََِک َا ب ا أَب زُو ٣ُ َٕ ُس یُو احُٔب  َػَو َُِنَّ  ٧َ ٩َُّ َْل َّٜ ٥َ ٣َِط إ٧ٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ِ٨ َب ٣ٔ ٨ُِت ْٔلُٔػی ُٛ َة ٣َا  ائَٔظ ٔک ٌَ

یِّرا  َخ

اامسلیع، امکل  ن اسن، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ اؾ اوملنینم رفاتی رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص ہیلع فملس ےن اےنپ 

)اریخ( رمض ںیم رفامای ہک اوبرکب  ے وہک ہک فہ ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ رضحت اعہشئ یتہک ںیہ ہک ںیم ےن آپ  ے اہک ہک اوبرکب  ب 

رپ ڑھک  وہں ےگ وت رفےن ےک ببس  ے ولوگں وک )اینپ آرات( ہن انس ںیکس ےگ ذہلا آپ رمع وک مکح دےیجی ہک فہ ولوگں  آپ یک ہگج

وک امنز ڑپاھںیی رھپ آپ ےن رفامای ہک اوبرکب  ے وہک ہک فہ ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ۔ رضحت اعہشئ یتہک ںیہ ہک ںیم ہصفح  ے اہک ہک مت 

رعض رکف ہک اوبرکب  ب آپ یک ہگج رپ ڑھک  وہں ےگ وت رفےن ےک ببس  ے ولوگں وک )اینپ آرات( آپ یلص اہلل ہیلع فملس  ے 

ےن  ہن انس ںیکس ےگ ذہلا آپ رمع وک مکح دےیجی ہک فہ ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ وت ہصفح ےن ااسی یہ ایک اس رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس



 

 

وعروتں یک رطح ولعمؾ وہیت وہ اوبرکب  ے وہک ہک فہ ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ۔ سپ ہصفح  رفامای مت وت رضحت ویفس یک )اروا رکےن فایل(

 ےن رضحت اعہشئ  ے اہک ہک ںیم ےن یھبک مت  ے وکیئ )یھب( الھبیئ ہن اپیئ

 اامسلیع، امکل  ن اسن، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 ...ااقتم ےک فتق ای اس ےک دعب وفصں وک ربارب رکےن اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ااقتم ےک فتق ای اس ےک دعب وفصں وک ربارب رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      680    حس

ٟیس، ہظا :  راوی ٨ًہابواٟو لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ر  ی ظ ، ن٤ٌا٪ ب٩ ب ٟحٌس ا بي  ا ٥ٟ ب٩  ، سا ٣زہ ٤ًز ب٩   ، ، طٌبہ ک ٠٤ٟ ا ًبس  ٦ ب٩ 

 َٗ َة  زَّ زُو ب٩ُِ ٣ُ ٤ِ ًَ ٔي  بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ ُة  َب ٌِ ُط ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٠٤َٔٔک  ِٟ ا ِبٔس  ًَ ا٦ُ ب٩ُِ  َؤٟیٔس صَٔظ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٔس َحسَّ ٌِ َح ِٟ ا َبٔي  ا٥َٟٔ ب٩َِ أ َس ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا

ا ٥ُِٜ أَِو َٗ َٓ و ُٔ ُػ  َّ٪ و  ُتَش َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٢َ ا َٗ  ٢ُ و ُ٘ ٕ َي یر اَ٪ ب٩َِ َبٔظ ٤َ ٌِ ا٨ٟ  ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٥ُِٜٔ ٢َ وص َیَِن ُوُج اهَّللُ ب  َّ٩ َٔ ٔ اٟ ُیَد َٟ   

 اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع اوباولدیل، اشہؾ  ن دبعاکلمل، ہبعش، رمع  ن رمہ، اسمل  ن ایب ادعجل، امعنؿ  ن ریشب ریض اہلل

 فآہل فملس ےن رفامای ہک اینپ وفصں وک ربارب رکایل رکف، فرہن اہلل اعتٰیل اہمتر  رہچفں ںیم االتخػ ڈاؽ د  اگ۔

 اوباولدیل، اشہؾ  ن دبعاکلمل، ہبعش، رمع  ن رمہ، اسمل  ن ایب ادعجل، امعنؿ  ن ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ااقتم ےک فتق ای اس ےک دعب وفصں وک ربارب رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      681    حس

، ًبس :  راوی اٟوارث ، ًبس ہابو٤ٌ٣ز ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧ رضت  ب، ح ٌٟزیز ب٩ ػہی  ا

 َ ٕٔک أ اٟ ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ َضِیٕب  ُػ ٔ ب٩ِٔ  ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ رٔٔث  َوا ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ز ٤َ ٌِ ُو ٣َ ا أَب ٨ََ ث طٔ َحسَّ ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ  َّ٪

 َ يي أ ٔن إ َٓ  َٖ و ُٔ اٟؼ  ا  ٤ُو ٢َ أَٗٔی ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ِضزٔیَو َٕ َه ٥ِ َخ٠ِ ُٛ  َرا

اوبرمعم، دبعاولارث، دبعازعلسی  ن بیہص، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن رفامای ہک وفصں وک درتس رکف، ںیم ںیہمت اینپ ھٹیپ ےک ےھچیپ  ے )یھب داتھکی( وہں۔

 ازعلسی  ن بیہص، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرمعم، دبعاولارث، دبع :  رافی

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

  

 ...وفصں وک ربارب رکےت فتق اامؾ اکولوگں یک رطػ وتمہج وہےن اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 یک رطػ وتمہج وہےن اک ایبؿوفصں وک ربارب رکےت فتق اامؾ اکولوگں 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      682    حس

لٰي  :  راوی تٌا اهَّلل  رضی  ٟک  ٣ا ص ب٩  ا٧  ، كوی١ ہ، ح٤یس  ٣ ا ئسہ ب٩ ٗس ا ، ز ٤ًز و ہ ب٩  ٣ٌاوی ء،  رجا بي  ا  اح٤س ب٩ 

 ِ ٔیَُة ب او ٌَ ا ٣ُ ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕئ  َرَجا ٔي  اب٩ُِ أَب ٤َُس  ٨ََا أَِح ث ٔی١ُ َحسَّ و اٟلَّ ٤َِیْس  ٨ََا حُ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ا٣ََة  َس ُٗ ٨ََا َزائَٔسةُ ب٩ُِ  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ُ

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َر ا  ٠َِي٨َ ًَ َب١َ  ِٗ َ أ َٓ  ُ ًَلة اٟؼَّ ٤َِت  ا٢َ أُٗٔی َٗ أٟٕک  ٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َ ث وا َحسَّ ا٢َ أَٗٔی٤ُ َ٘ َٓ  ٔ ضٔط َٔوِج ٥َ ب



 

 

 َٓ و ُٔ زٔیُػ ٔئ َهِض َرا ٥ِ ٩ِ٣ٔ َو ُٛ ََرا يي أ ٔن إ َٓ وا  اػ  َز  ٥ُِٜ َوَت

ز ادمح  ن ایب راجء، اعمفہی  ن رمع ف، زادئہ  ن دقاہم، دیمح وطلی، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی رمہبت امن

ےک رفامای ہک مت ولگ اینپ وفصں وک درتس رک ول، افر  ل رک اقمئ یک یئگ وت روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ ہنم امہری رطػ رک

 ڑھک  وہ اس ےیل ہک ںیم ںیہمت اینپ ھٹیپ ےک ےھچیپ  ے یھب داتھکی وہں

 ادمح  ن ایب راجء، اعمفہی  ن رمع ف، زادئہ  ن دقاہم، دیمح وطلی، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  

 ...یلہپ فص اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 یلہپ فص اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      683    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ہزیزہ  ابو  ، ح ٟ ابوػا  ، ک سیم ٣اٟ  ، ًاػ٥  ابو 

ا ًَ ٨ََا أَبُو  ث ٔ َوَس٠َّ َحسَّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ یِزََة  َُز ٩ِ أَبٔي ص ًَ أٟٕح  َػ َبٔي  ٩ِ أ ًَ  ٕ یَمٓ ٩ِ ُس ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ اُئ ٔػ٥ٕ  َضَس ٥َ اٟظ 

ا  و ُ٘ ِستََب ٔ َِل ٔیر ِضح اٟتَّ ٔي  ا ف وَ٪ ٣َ ٤ُ٠َ ٌِ ِو َي َٟ ٢َ َو ا َٗ َضٔس٦ُ َو ِٟ ا ُلوُ٪ َو ٤َِب ِٟ ا وُ٪ َو ٌُ ِل ٤َ ِٟ ا ُٚ َو ٔ ز َِ ِٟ ِبٔح ا اٟؼ  ٔة َو َت٤َ ٌَ ِٟ ا ٔي  وَ٪ ٣َا ف ٤ُ٠َ ٌِ ِو َي َٟ َو

٤ُوا َتَض ٔ َِلِس ٦ سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ ا  ِّٕ اٟؼَّ ٔي  ا ف ٤ُوَ٪ ٣َ ٠َ ٌِ ِو َي َٟ ّوا َو ِو َحِب َٟ ٤َُا َو ِوص  َْلََت

دہشاء ہی ولگ ںیہ  اوب اعمص، امکل یمس، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ہک

وج ڈفب رک رم  افر وج ٹیپ ےک رمض ںیم رم ، افر وج اطوعؿ ںیم رم ، افر وج دب رک رم ۔ افر آپ ےن رفامای ہک ارگ ولگ 

اجؿ ںیل ہک دتباء فتق امنز ڑپےنھ ںیم ایک )تلیضف( ےہ وت ےب کش اس یک رطػ تقبس رک ںی، افر ارگ فہ اجؿ ںیل ہک اشعء افر حبص 

تع( ںیم ایک )وثاب( ےہ، وت انیقی اؿ ںیم آرک رشکی وہں ارگہچ ونٹھگں ےک لب انلچ ڑپ ، افر ارگ فہ اجؿ ںیل ہک یلہپ یک امنز )ابامج



 

 

 فص ںیم ایک )تلیضف ےہ( وت الب ہبش )اس ےک ےیل( آرہع ادنازی رکںی۔

 اوب اعمص، امکل یمس، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...فص اک درتس رکان امنز اک وپرا رکان ےہ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 فص اک درتس رکان امنز اک وپرا رکان ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      684    حس

٨ًہًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ہ٤ا٦،  ٤ٌ٣ز،   ، اٚ ٟزز ا ًبس  ، 

ٔ ب٩ِٔ ٣ُ  ا٦ ٩ِ َص٤َّ ًَ ٤َْز  ٌِ بََر٧َا ٣َ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٔٚ ا زَّ زَّ اٟ ِبُس  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َّي َحسَّ ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ یِزََة  َُز ٩ِ أَبٔي ص ًَ  ٕ ط بِّ ٨َ

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ َٗ اهَّللُ  ا  وا َوإَٔذ ٌُ َٛ ِر ا َٓ  ٍَ َٛ َر َٔذا  إ َٓ  ٔ ٠َِیط ًَ وا  ُٔ ٔ َت٠ ًَل َتِد َٓ  ٔ ٔط ِْل٣َٔا٦ُ ُٟٔیِؤَت٥َّ ب ا  ١َ ٌٔ ٤ََّا ُج ا٢َ إ٧ٔ َٗ َُّط  ٧َ ٩ِ٤َٔ ٥َ أ اهَّللُ ٟ  ٍَ ٔ ٤ ا٢َ َس

وا  َؼ٠  َٓ أّٟشا  َّي َج َػل ا  ِسُحُسوا َوإَٔذ ا َٓ َسَحَس  ا  َٔذ َح٤ُِس َوإ ِٟ ا َک  َٟ ا  ٨ََّ َرب ُوا  وٟ ُ٘ َٓ ٤َٔسُظ  ٔ َح ًَلة اٟؼَّ ٔي  َّٕ ف اٟؼَّ ا  و وَ٪ َوأَٗٔی٤ُ ٌُ ٤َ ا أَِج ُوّس ُج٠

 ٔ ًَلة اٟؼَّ ِّٕ ٩ِ٣ٔ حُِش٩ٔ  اٟؼَّ َة  ا٣َ َٗ ٔ إٔ٪َّ إ َٓ 

دبعاہلل  ن دمحم، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن 

ایگ ےہ ہک اس یک ادتقاء یک اجےئ ذٰہلا اس  ے االتخػ ہن رکف۔  ب فہ روکع رک  وت مت ولگ یھب روکع رکف  رفامای اامؾ ایس ےیل انبای

ْدذُ وہک افر  ب فہ دجسہ رک  وت مت ولگ یھب دجسہ رکف،
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ح
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افر  ب فہ ھٹیب رک ڑپےھ  افر  ب فہ 

 ھٹیب رک ڑپوھ افر امنز ںیم فص وک درتس رکف، اس ےئل ہک فص اک درتس رکان امنز یک وخیب اک اکی زج ےہ۔وت مت ولگ 

 دبع اہلل  ن دمحم، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 فص اک درتس رکان امنز اک وپرا رکان ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      685    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧ رضت  ، ح زہ ، ٗتا ، طٌبہ ٟیس ٟو  ا  ابو 

َزةَ  َتا َٗ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ َؤٟیٔس  ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ا  َحسَّ و و  ا٢َ َس َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ أٟٕک  ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ

 ٔ ًَلة اٟؼَّ ة  ا٣ ٖٔ ٩ِ٣ٔ إٗ و ُٔ اٟؼ  ٔیََة  و َتِش إٔ٪َّ  َٓ  ٥ُِٜ َٓ و ُٔ  ُػ

 آپ ےن رفامای ہک اینپ اوب اولدیل، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک

 وفصں وک ربارب رکف، ویکں ہک وفصں وک ربارب رکان امنز ےک درتس رکےن اک زج ےہ۔

 اوب اول دیل، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اک انگہ وج ںیفص وپری ہن رک اس صخش 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک انگہ وج ںیفص وپری ہن رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      686    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٣اٟ ص ب٩  ا٧  ، ی ؼار ان ر  شا ي یر ب٩  ظ ، ب ئي كا ًبیس  سٰی، سٌیس ب٩  ٣و ، ٓـ١ ب٩  اسس ذب٩   ٣ٌا

٩ِ حَ  ًَ ٔي   ائ اٟلَّ یُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس  ٌٔ َس َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ـِ َٔ ِٟ ا ٧َا  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ََسٕس  ُ ب٩ُِ أ ذ ا ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث ٕر  سَّ ٔ ب٩ِٔ َيَشا بَُظیِر



 

 

 ِ٨ ا ٣ُ َّ٨ َت ٣ٔ ََِکِ طُ ٣َا أ٧َ َٟ ٘ٔی١َ  َٓ ٨ََة  ٤َٔسی ِٟ ا ٔس٦َ  َٗ َّطُ  ٧َ أٟٕک أ ٩ِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ًَ رٔیِّ  ا َِنَؼ ِْل ٠َِیطٔ ا ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢َ اهَّللٔ  َرُس ضِٔسَت  ًَ  ٔ َِو٦ ُذ ی

 ٔ یِر ٩ِ بَُظ ًَ َبُة ب٩ُِ ًُبَِیٕس  ِ٘ ُ ً ٢َ ا َٗ َٖ َو و ُٔ اٟؼ  وَ٪  ٘ٔی٤ُ ُت ٥ُِ َِل  َّٜ ا إِٔلَّ أ٧َ َطِیّئ ُت  ََِکِ ا أ٧َ ٢َ ٣َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٧ََُص َو ا أ ٨َ ٠َِي ًَ ٔس٦َ  َٗ إر   ب٩ِٔ َيَش

َٔضَذ  َة ب ٨َ ٤َٔسی ِٟ ا ٕٔک  اٟ  اب٩ُِ ٣َ

ویس، دیعس  ن دیبع اطیئ، ریشب  ن اسیر ااصنری، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک  ب فہ 

 

 

اعمذ ن ادس، لضف ب

دمہنی ںیم آےئ وت اؿ  ے اہک ایگ ہک آپ ےن مہ ںیم وکؿ یس ابت اس ےک الخػ اپیئ وج آپ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ںیھت۔ وت اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن زجب اس ےک وکیئ زیچ الخػ ںیہن اپیئ ہک مت ںیفص درتس ںیہن رکےت وہ، افر ےک زامہن، ںیم دیھکی

 ةقع  ن دیبع ےن ریشب  ن اسیر  ے اس وک ویں رفاتی ایک ہک مہ ولوگں ےک اپس  ب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمہنی آےئ اخل

   ن دیبع اطیئ، ریشب  ن اسیر ااصنری، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاعمذ ن ادس، لضف  ن ومٰیس، دیعس :  رافی

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

  

 ...فص ےک ادنر اشہن اکاشہن  ے افر دقؾ اک دقؾ  ے المےن اک ایبؿ افر امعنؿ  ن ریشب ےتہک

 اک ایبؿاذاؿ  :   ابب

ۃ اےنپ اپس فاےل ےک ےنخٹ  ے الن  فص ےک ادنر اشہن اکاشہن  ے افر دقؾ اک دقؾ  ے المےن اک ایبؿ افر امعنؿ  ن ریشب ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن داھکی ہک رہ صخش مہ ںیم  ے اانپ

 

ی

 

ح

 

ت

 داتی اھت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      687    حس

 اٟس زہیر ح٤یس حرضت ا٧ص٤ًزو ب٩ خ :  راوی

اهَّللُ َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ أٟٕک  َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٧َ ٩ِ أ ًَ ٤َُِیٕس  ٩ِ ح ًَ یِْر  ا ُزَص ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ أٟٕس  زُو ب٩ُِ َخ ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث وا َحسَّ ٢َ أَٗٔی٤ُ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  

َا  َاَ٪ أََحُس٧ ک زٔی َو ِض ٔئ َه ا ٥ِ ٩ِ٣ٔ َوَر ُٛ ََرا يي أ ٔن إ َٓ  ٥ُِٜ َٓ و ُٔ ٔ ُػ َس٣ٔط َ٘ ٔ ُط ب َس٣َ َٗ ٔ َو ٔبٔط اح ٔب َػ ٜٔ ٨ِ َبطُ ب٤َٔ ٜٔ ٨ِ٣َ ُٚ ٔ  ی٠ُِز

رمعف  ن اخدل زریہ دیمح رضحت اسن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک اینپ وفصں وک درتس رک ایل 



 

 

رہ صخش اانپ اشہن اےنپ اپس فاےل ےک اشےن  ے افر اانپ  رکف ویکہکن ںیم ںیہمت اینپ ھٹیپ ےک ےھچیپ  ے یھب داتھکی وہں افر مہ ںیم  ے

 دقؾ اس ےک دقؾ  ے الم داتی اھت۔

 رمعف  ن اخدل زریہ دیمح رضحت اسن :  رافی

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

  

 ...امؾ اس وک اےنپ ےھچیپ  ے اےنپ داںیئ طارگ وکیئ صخش اامؾ ےک ابںیئ رطػ ڑھکا وہ افر ا

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ صخش اامؾ ےک ابںیئ رطػ ڑھکا وہ افر اامؾ اس وک اےنپ ےھچیپ  ے اےنپ داںیئ رطػ ےل آےئ وت اس یک امنز حیحص وہ اجےئ یگ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      688    حس

ہ :  راوی ر، ْکیب ٗتيب ز، ٤ًزو ب٩ زی٨ا  ب٩ سٌیس، زاؤ

 ًَ ٕض  ا بَّ ًَ َي اب٩ِٔ  ِول ِٕب ٣َ ی ُْکَ  ٩ِ ًَ ٕر  ا ٔی٨َ ز زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ زُ  اُو ا َز ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ یٕس  ٌٔ َس ُة ب٩ُِ  َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ

 َ٠ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٍَ ُت ٣َ ِی َػ٠َّ ا٢َ  َٗ ُض٤َا  ٨ِ طٔ ًَ ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس أََخَذ  َٓ  ٔ ظ رٔ ٩ِ َيَشا ًَ ٤ُِت  ُ٘ َٓ ِی٠َٕة  َٟ اَت  َذ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ِیط

 ٥ِ َٟ َّي َو ا٦َ َوَػل َ٘ َٓ  ٪ُ ذِّ ٤َُؤ ِٟ ا َُط  ائ َح َٓ َس  َٗ َر َّي َو َؼل َٓ  ٔ ٔط ٨ ٤ٔي َی  ٩ِ ًَ ىٔی  ٠َ ٌَ َح َٓ ٔي  ائ َر َٔزأِٔسی ٩ِ٣ٔ َو ٥َ ب َس٠َّ ِ  َو أ ؿَّ َو  یََت

داؤد، رمعف  ن دانیر، رکبی، )ا ن سابس ےک آزاد رکدہ الغؾ( ا ن سابس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اکی بش یبن ہبیتق  ن دیعس، 

 فآہل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رمہاہ امنز دجہت ڑپیھ وت ںیم انفاتیفق یک فہج  ے آپ ےک ابںیئ اجبن ڑھکا وہ ایگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

  ے ڑکپ رک ےھجم اینپ داینہ اجبن رکایل افر آپ ےن امنز ڑپیھ افر وسرےہ رھپ آپ ےک اپس ومذؿ آای وت فملس ےن ےریا ےر ےری  ےھچیپ

 آپ امنز ڑپےنھ ےئلیک ڑھک  وہ ےئگ افر فوض ںیہن ایک۔

 ہبیتق  ن دیعس، داؤد، رمعف  ن دانیر، رکبی :  رافی

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



 

 

  

 ...اہنت وعرت اکی فص یہ ےہ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اہنت وعرت اکی فص یہ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      689    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٟ ا٧ص ب٩ ٣ا  ، اسحاٚ  ، ٔیا٪ ، س ٣ح٤س اهَّلل ب٩   ًبس 

اهَّللٔ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٔي بَيِ َحسَّ یَتٔی٥ْ ف َا َو ٧َ ُت أ ِی َػ٠َّ  ٢َ ا َٗ ٕٔک  اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ  َٚ ا ٩ِ إِٔسَح ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕس  َّ٤ َٕ  ب٩ُِ ٣َُح ا َخ٠ِ ٨َٔ ت

ُس٠َِی٥ٕ  يي أ٦ُ   ُم ٥َ َوأ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨  اٟ

ہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن افر اکی ےچب ےن اےنپ رھگ ںیم روسؽ دبع اہلل  ن دمحم،  نایؿ، ااحسؼ، اسن  ن امکل ریض ا

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ امنز ڑپیھ وت ےریی امں اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل اہنع مہ بس ےک ےھچیپ ںیھت۔

 دبع اہلل  ن دمحم،  نایؿ، ااحسؼ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اکی دتقمی اامؾ یک داںیئ اجبن ڑھکا وہ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اکی دتقمی اامؾ یک داںیئ اجبن ڑھکا وہ
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩   ، ، طٌيی ًاػ٥  ، ت ب٩ یزیس سٰی، ثاب  ٣و



 

 

 ِ٨ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  إض َر بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ ٔػ٥ْ  ا ًَ ٨ََا  ث ٔیَس َحسَّ َز َابُٔت ب٩ُِ ی ٨ََا ث ث وَسی َحسَّ ٨ََا ٣ُ ث يي َحسَّ َُػل ّة أ ِی٠َ َٟ ٤ُِت  ُٗ ا٢َ  َٗ ا  ُض٤َ

َّي َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٔ ار ٩ِ َيَش ائٔي ًَ َر ٔ ٩ِ٣ٔ َو ظ ا٢َ بَٔیٔس َٗ ٔ َو ٔط ٨ ٤َٔي ٩ِ ی ًَ ىٔی  ا٣َ َٗ َ َّی أ ً ی َح ٔس ـُ ٌَ ٔ ی أَِو ب أََخَذ بَٔیٔس َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  اهَّللُ 

ومیس ، اثتب  ن سیدی، اعمص، یبعش، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی بش امنز )دجہت( ےک ےئل ںیم یبن یلص 

فملس ےک ابںیئ اجبن ڑھکا وہ ایگ۔ وت آپ ےن ےریا تا ھ ای ےریااشہن ڑکپ رک ےھجم اینپ داینہ اجبن ڑھکا رک ایل، افر اےنپ تا ھ اہلل ہیلع فآہل 

  ے ےری  ےھچیپ ااشرہ ایک۔

 ومٰیس، اثتب  ن سیدی، اعمص، یبعش، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ارگ اامؾ افر ولوگں ےک درایمؿ وکیئ دویار ای رتسہ وہ افر ب ن  یری اک وقؽ ےہ ہک ارگ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

ؿ رہن احلئ وہ وت یھب ادتقار رکف اس ںیم وکیئ رحج ںیہن ارگ اامؾ افر ولوگں ےک درایمؿ وکیئ دویار ای رتسہ وہ افر ب ن  یری اک وقؽ ےہ ہک ارگ اہمتر  افر اامؾ ےک درایم

  ےتہک ںیہ ہک اامؾ یک ادتقاء رکےل ارگہچ دفونں ےک درایمؿ ںیم وکیئ راہتس ای دویار وہ رشبہکیط اامؾ یک ریبکت نس ےل۔

 

ر
خ ل
م

 ےہ اوب 
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ی، ٤ًزہ، حرضت ًائظہ٣ح٤س ب٩ سًل :  راوی ؼار  ٦، ًبسہ، یحٌی ب٩ سٌیس ان

ا ًَ  ٩ِ ًَ َزَة  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ رٔیِّ  ا َِنَؼ ِْل یٕس ا ٌٔ َس ٌَی ب٩ِٔ  یَِح  ٩ِ ًَ  ُ ِبَسة ًَ َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ ًَل٦ ُس ب٩ُِ َس َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث اهَّللٔ َحسَّ  ٢ُ ُسو َر َاَ٪  ِت ک َٟ ا َٗ ئَٔظَة 

يي ٩ِ٣ٔ  ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٠َِیطٔ  َػل ًَ َّي اهَّللُ  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ َطِدَؽ  اُض  َّ٨ اٟ أَی  ََفَ یْر  ٔؼ َٗ  ٔ َزة ُحِح ِٟ ا اُر  ٔ َؤجَس َزتٔط ِی١ٔ فٔي حُِح ا٠َّٟ

ا٦َ  َ٘ َٓ َة  ا٧َٔی اٟثَّ ِی٠ََة  ا٠َّٟ ا٦َ  َ٘ َٓ ا بَٔذَٟٔک  ثُو َتَحسَّ َٓ ا  َبُحو أَِػ َٓ  ٔ ٔط ًَلت وَ٪ بَٔؼ ْض ُيَؼ٠  ا٦َ أ٧َُا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٧َُاْض  َو طُ أ ٌَ ٔطٔ ٣َ ًَلت وَ٪ بَٔؼ ُيَؼ٠ 

ٔ َو  ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ َرُسو َص  َٔک َج٠َ َذٟ َس  ٌِ َاَ٪ َب ا ک َٔذ َّی إ ً ّا َح یِٔن أَِو ثًََلث َت ِی٠َ َٟ َٔک  َذٟ وا  ٌُ َبَح َػ٨َ َِػ ا أ َّ٤ ٠َ َٓ ِد  یَِْخُ  ٥ِ٠َ َٓ  ٥َ َس٠َّ

٠َیِ  ًَ َب  َُِٜت ُت أَِ٪ ت يي َخٔظی ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ُض  ا ا٨َّٟ َذَٟٔک  َْکَ  ِی١ٔ َذ ا٠َّٟ  ُ ًَلة َػ  ٥ُِٜ 



 

 

دمحم  ن السؾ، دبعہ، ییحی  ن دیعس ااصنری، رمعہ، رضحت اعہشئ رفاتی رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز بش اےنپ 

ھچک ولگ آپ یک  رجح  ںیم ڑپاھ رکےت ےھت افر رجح  یک دویار وھچیٹ یھت وت ولوگں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک مسج دھکی ایل افر

امنز یک ادتقا رکےن ڑھک  وہ ےئگ  ب حبص وہیئ وت اوہنں ےن اس اک رچاچ ایک رھپ دفےری رات وک آپ ڑھک  وہ ےئگ دف رات ای نیت 

رات ولوگں ےن یہی ایک اہیں کت ہک  ب اس ےک دعب رات وہیئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھٹیب رےہ افر امنز ںیہن ڑپیھ 

  ولوگں ےن اس اک ذرک ایک آپ ےن رفامای ےھجم وخػ وہ ایگ ہک اس ازتلاؾ یک فہج  ے ںیہک امنز بش مت رپ رفض ہن رکدی اجےئ۔حبص وک

 دمحم  ن السؾ، دبعہ، ییحی  ن دیعس ااصنری، رمعہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 ...امنز بش اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز بش اک ایبؿ
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اٟزح٩٤، حرضت ًائظہ :  راوی ہ ب٩ ًبس ٣٘بر ی، ابوس٤٠ ب،  ک، اب٩ ابي ذئ بي ٓسی ر، اب٩ ا اہی٥ ب٩ ٨٣ذ  ابز

 ِٟ ا اصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔبَِز ٨ََ ث ِ َحسَّ َة ب ٤َ َبٔي َس٠َ ٩ِ أ ًَ بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ِٕب  َبٔي ذٔئ اب٩ُِ أ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ِٕک  ی َس ُٓ َبٔي  اب٩ُِ أ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ ٨ِٔذر ِبسٔ ٤ُ ًَ  ٩ٔ

 َ یْر ی طُ َحٔؼ َٟ َاَ٪  ک  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ا أَ٪َّ  ٨َِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ ِی١ٔ اٟ ٔا٠َّٟ ٔزُُظ ب َتح َیِح رٔ َو َضا ٔا٨َّٟ ِبُشُلطُ ب

َطُ  ا َوَرائ ِو َؼ٠َّ َٓ ْض  ٔ ٧َا ط ِی َٟ ٔ اَب إ َث َٓ 

اربامیہ  ن ذنمر، ا ن ایب وککی، ا ن ایب ذبئ، ربقم ی، اوبہملس  ن دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک یبن 

یھت سج وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دؿ ںیم اھچب ےتیل ےھت افر رات وک ایس اک رپدہ ڈاےتل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی اٹچیئ 

 ےھت افر رات وک ایس اک رپدہ ڈاےتل ےھت وت ھچک ولگ آپ وک اپس عمج وہےن ےگل افر اوہنں ےن آپ ےک ےھچیپ امنز ڑپانھ رشفع رک دای۔



 

 

 ، ربقم ی، اوبہملس  ن دبعارلنمح، رضحت اعہشئاربامیہ  ن ذنمر، ا ن ایب وککی، ا ن ایب ذبئ :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز بش اک ایبؿ
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ًلٰي ب٩ ح٤ :  راوی ِل ا ٨ًہًبس تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ت  ، زیس ب٩ ثاب ، بْس ب٩ سٌیس رض ٨ٟ ا ابو  ، ٥ٟ ، سا ً٘بہ سٰی ب٩  ٣و  ، ہیب ، و ز  ا

ٔي ا٥ٕٟٔ أَب َس  ٩ِ ًَ َة  َب ِ٘ ا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْب  ا ُوَصِی ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ ز ا َّ٤ َي ب٩ُِ َح ل ًِ َ ِْل ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث یٕس  َحسَّ ٌٔ َس ُِْسٔ ب٩ِٔ  ٩ِ ب ًَ رِضٔ  ا٨َّٟ

 ِ ی ٩ِ َز ٢َ ٩ِ٣ٔ حَ ًَ ا َٗ َّطُ  ٧َ ِبُت أ ٢َ َحٔش ا َٗ َزّة  َدَذ حُِح اتَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ َرُسو َابٕٔت أَ٪َّ  َّي ٔس ب٩ِٔ ث َؼل َٓ اَ٪  ـَ َر٣َ ٕ فٔي  یر ٔؼ

 َٓ ُس  ٌُ ِ٘ ١َ َي ٌَ ٔض٥ِٔ َج ٥َٔ٠ ب ًَ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٔ ٔط اب َِػَح َاْض ٩ِ٣ٔ أ ٧ ٔ ٔط ًَلت َّي بَٔؼ َؼل َٓ َٔي  ال َی َٟ ا  َض ُِت ٩ِ٣ٔ ٓٔی َی َرأ ی  ٔذ َّٟ ا ُت  ِٓ ِس رَعَ َٗ  ٢َ ا َ٘ َٓ ض٥ِٔ  ِی َٟ ٔ َد إ َْخَ

 ِٟ ا ٔ إِٔلَّ  ٔط ت ٔي بَِي ٔئ ف زِ ٤َ ِٟ ا ًَلةُ  ٔ َػ ًَلة اٟؼَّ  ١َ ـَ ِٓ َ إٔ٪َّ أ َٓ  ٥ُِٜٔ وت ٔي بُُی ُض ف ا َّ٨ اٟ ا  َض َی  ا أ و َؼ٠  َٓ  ٥ُِٜ ٌٔ ٨ٔی ا ُوَصِیْب َػ ٨ََ ث اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ  ٢َ ا َٗ ََة  وب ُِت ٜ٤َ

 ٔ َس٤ وَسی  ا ٣ُ ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٩ِ اٟ ًَ یِٕس  ٩ِ َز ًَ  ٕ ُِْس ٩ِ ب ًَ رِضٔ  َّ٨ اٟ ُت أَبَا  ٌِ 

دبعاالٰیلع  ن امحد، فبیہ، ومٰیس  ن ةقع، اسمل، اوبارضنل، رسب  ن دیعس، زدی  ن اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک 

ؿ ںیم اکی رجحہ انبای اھت )دیعس ےتہک ںیہ ےھجم ایخؽ آات ےہ ہک زدی  ن اثتب ریض اہلل اعتٰیل روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن راضم

ہنع ےن ہی اہک اھت ہک فہ اٹچیئ اک اھت( افر اس ںیم دنچ بش آپ ےن امنز ڑپیھ، اس اک ملع آپ ےک ااحصب وک وہ ایگ اس ےئل اوہنں ےن 

وہا وت ھٹیب رےہ، رھپ حبص وک اؿ ےک اپس رشتفی الےئ افر رفامای ہک ںیم ےن اہمترا لعف آپ یک امنز یک ادتقاء یک رگم  ب آپ وک اؿ اک ملع 

 داھکی، ا ے ھجمس ایل )ینعی مت وک سابدت اک وشؼ ےہ( وت ا  ولوگ! اےنپ رھگفں ںیم امنز ڑپوھ ویکہکن رفض امنز ےک العفہ آدیم یک امنزفں

ےن ہب دنس فبیہ، ومٰیس اوبارضنل، رسب، زدی، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ںیم الضف امنز فہ ےہ وج اس ےک رھگ ںیم وہ، افر افعؿ

  ے رفاتی ایک۔

 دبعاالٰیلع  ن امحد، فبیہ، ومٰیس  ن ةقع، اسمل، اوبارضنل، رسب  ن دیعس، زدی  ن اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 ...ریبکت رحتہمی ےک فا ب وہےن افر امنز رشفع رکےن اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ریبکت رحتہمی ےک فا ب وہےن افر امنز رشفع رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      694    حس

ہزی :  راوی یب، ز ٨ًہابو اٟامی٪، طٌ لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ک  ٟ ٣ا ص ب٩  ا٧  ، 

ی   رٔ ا ِْلَِنَؼ ٕٔک ا اٟ َُص ب٩ُِ ٣َ ٔي أ٧َ ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ َا ُط بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس  أَ٪َّ 

 ِ َی ِْل ُط ا  ٘ َع ٔط ُحٔح َٓ ّسا  ََفَ َٔب  َرٛ  ٥َ َس٠َّ أًْس َو َٗ أت َوصَُو  َو ٠َ اٟؼَّ ًَلّة ٩ِ٣ٔ  َػ ئٕٔذ  َِو٣َ ا ی ٨َ َٟ َّي  َؼل َٓ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َْص  ٢َ أ٧َ ا َٗ  ٩ُ٤َ

 ّ٤ٔ ائ َٗ َّي  َػل َٔذا  إ َٓ  ٔ ِْل٣َٔا٦ُ ُٟٔیِؤَت٥َّ بٔط ١َ ا ٌٔ ٤ََّا ُج ٥َ إ٧ٔ َس٠َّ ا  َّ٤ َٟ  ٢َ ا َٗ ّزا ث٥َُّ  و ٌُ ُٗ َُط  ائ َر ا َو ٨َ ِي َؼ٠َّ َٓ ٔ ا٣ّا َوإ وا َٗٔی َؼ٠  َٓ َٔذا ا  وا َوإ ٌُ َٛ اِر َٓ  ٍَ َٛ َر ا  َذ

٤ُِس  َح ِٟ ا َک  َٟ ا َو ٨ََّ َرب ُوا  وٟ ُ٘ َٓ ُظ  ٤َٔس ٩ِ٤َٔ َح اهَّللُ ٟ  ٍَ ٔ ٤ َس  ٢َ ا َٗ ا  ا َوإَٔذ ِسُحُسو ا َٓ َسَحَس  َٔذا  ا َوإ و ٌُ َٓ ِر ا َٓ  ٍَ َٓ  َر

 ہیلع فآہل فملس )اکی اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااصنری رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

رمہبت( وھگڑ  رپ وسار وہےئ افر رگ ڑپ ، وت آپ یک ابںیئ اجبن ھچک زیمخ وہ یئگ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک اس دؿ آپ 

 ہک اامؾ ایس ےن وکیئ یس امنز ںیمہ ھٹیب رک ڑپاھیئ، وت مہ ےن یھب آپ ےک ےھچیپ ھٹیب رک امنز ڑپیھ، رھپ  ب آپ ےن السؾ ریھپا وت رفامای

ےئل انبای ایگ ےہ ہک اس یک ادتقاء یک اجےئ، ذٰہلا  ب فہ ڑھک  وہ رک ڑپےھ وت مت یھب ڑھک  وہ ڑپوھ افر  ب فہ روکع رک  وت مت یھب 
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َ   روکع رکف، افر  ب فہ ےر ااھٹےئ وت مت یھب ااھٹؤ، افر  ب فہ دجس  رک  وت مت دجسہ رکف افر  ب فہ 

 

َ
ّ
ب 
َ
ےہک وت مت ر

ْدذُ وہک۔
َم
ح
ْ ل

 ا
َ

َ
َل
َ
 ف

 اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 رکےن اک ایبؿ ریبکت رحتہمی ےک فا ب وہےن افر امنز رشفع

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      695    حس

ص ب٩ ٣اٟک :  راوی ، ا٧ ث، اب٩ طہاب ہ ب٩ سٌیس، ٟی  ٗتيب

ا٢َ َْخَّ َر  َٗ َُّط  ٕٔک أ٧َ اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ْث  ِی َٟ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ یٕس  ٌٔ َس ُة ب٩ُِ  َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ٢ُ َحسَّ ٠َِیطٔ  ُسو ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ 

ا ِْل٣َٔ ا ا  ٤ََّ ٢َ إ٧ٔ ا َ٘ َٓ  َٖ ََّصَ اِن ا ث٥َُّ  ّز و ٌُ ُٗ ُط  ٌَ ا ٣َ ٨َ ِي َؼ٠َّ َٓ ا  أًّس َٗ ا  ٨َ َٟ َّي  َؼل َٓ َع  ُحٔح َٓ ٕض  ٩ِ ََفَ ًَ  ٥َ َس٠َّ ا٦ُ ُٟٔیِؤَت٥َّ َو ِْل٣َٔ ا  ١َ ٌٔ ا ُج ٤ََّ ٦ُ أَِو إ٧ٔ

ا َٓ  ٍَ َٛ َٔذا َر ا َوإ ِّرُو ب َٜ َٓ ََّر  ب َٛ َٔذا  إ َٓ  ٔ ٔط ا ب ٤ُِس َوإَٔذ َح ِٟ َک ا َٟ ا  ٨ََّ َرب ُوا  وٟ ُ٘ َٓ ُظ  ٤َٔس اهَّللُ ٩ِ٤َٟٔ َح  ٍَ ٔ ٤ َس  ٢َ ا َٗ َٔذا  وا َوإ ٌُ َٓ اِر َٓ  ٍَ َٓ َر َٔذا  وا َوإ ٌُ َٛ ِر

ِسُحُسوا ا َٓ  َسَحَس 

رگ ہبیتق  ن دیعس، ثیل، ا ن اہشب، اسن  ن امکل، رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھگڑ   ے 

ڑپ  وت ھچک دبؿ آپ اک لھچ ایگ اس فہج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ ھٹیب رک امنز ڑپاھیئ وت مہ ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع 

ےہک فآہل فملس ےک رمہاہ ھٹیب رک امنز ڑپیھ  ب آپ افرغ وہےئ وت رفامای ہک اامؾ ایس ےئل انبای ایگ ےہ ہک اس یک ادتقاء یک اجےئ فہ ریبکت 
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ـُ ےہک وت مت وت مت یھب ریبکت وہک افر  ب فہ روکع رک  وت مت یھب روکع رکف  ب فہ ےر ااھٹےئ وت مت یھب ااھٹؤ افر  ب فہ 

ْدذُ وہک افر  ب فہ دجسہ رک  وت مت یھب دجسہ رکف
َم
ح
ْ ل

 ا
َ
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َل
َ
َ  ف
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َ
 ر

 کلہبیتق  ن دیعس، ثیل، ا ن اہشب، اسن  ن ام :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ریبکت رحتہمی ےک فا ب وہےن افر امنز رشفع رکےن اک ایبؿ
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، طٌیب ابوا :  راوی اٟامی٪ ٨ًہابو لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو رضت  ارعد، ح  ، ز  ٟز٧ا

ِزَ  ی َُز ٩ِ أَبٔي ص ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ا  ٩ِ ًَ  ٔ َاز ٧ِّ ز اٟ َىٔی أَبُو  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ْب  ِی ٌَ ُط ٧َا  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث طٔ َحسَّ ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ َة 

ا ِْل٣َٔ ا  ١َ ٌٔ ا ُج ٤ََّ ٧ٔ ٥َ إ َس٠َّ وَو ُ٘ َٓ ُظ  ٤َٔس ٩ِ٤َٔ َح اهَّللُ ٟ  ٍَ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ا  َٔذ ا َوإ و ٌُ َٛ ِر ا َٓ  ٍَ َٛ َر ا  ا َوإَٔذ ِّرُو ب َٜ َٓ ََّر  ب َٛ ا  َٔذ إ َٓ  ٔ ٔط َک ٦ُ ُٟٔیِؤَت٥َّ ب َٟ ا َو ٨ََّ ا َرب ُٟو

وَ٪  ٌُ ٤َ ا أَِج وّس ا ُج٠ُ و َؼ٠  َٓ ا  أّٟش َّي َج َػل ا  ا َوإَٔذ ِسُحُسو ا َٓ َسَحَس  ا  ٤ُِس َوإَٔذ َح ِٟ  ا

ازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوباامیلؿ، بیعش اوب

 یھب ےن رفامای ہک اامؾ ایس ےئل انبای ایگ ےہ ہک اس یک ادتقاء یک اجےئ ذٰہلا  ب فہ ریبکت ےہک وت مت یھب ریبکت وہک افر  ب روکع رک  وت مت

ے

َ
س

ْدذُ وہک افر  ب فہ دجسہ رک  وت مت یھب دجسہ رکف  ب فہ ھٹیب رک ڑپےھروکع رکف افر  ب فہ 
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وت مت  

 بس ھٹیب رک ڑپوھ۔

 اوباامیلؿ، بیعش اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ر  ںیم امنز رشفع رکےن ےک اس ھ دفونں تاوھتں ےک ااھٹ ےن اک ایبؿ
ی ب
ک

 

ت

 ...یلہپ 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ر  ںیم امنز رشفع رکےن ےک اس ھ دفونں تاوھتں ےک ااھٹ ےن اک ایبؿ
ی ب
ک

 

ت

 یلہپ 
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، سا٥ٟ ب٩ ًبساهَّلل ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی ک، اب٩ طہاب ٣ش٤٠ہ، ٣اٟ  ًبس اهَّلل ب٩ 

ٔ أَ٪َّ  ط ٩ِ أَبٔی ًَ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ ٔطَضإب  اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ أٟٕک  ٩ِ ٣َ ًَ َة  اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َّي اهَّللُ َحسَّ َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ٠َِیطٔ َر ًَ  

َر   ٍَ َٓ َر ا  َٔذ َٔ َوإ و ُٛ ََّر َٟٔل  ب َٛ ا  َٔذ ًَلَة َوإ اٟؼَّ ََتَح  ت ِٓ ا ا  ٔ إَٔذ بَِیط ٜٔ ٨ِ ٔ َحِذَو ٣َ ِط یََسی  ٍُ َٓ زِ َی َاَ٪  ک  ٥َ َس٠َّ َٔک َو َذٟ َٛ ا  ُض٤َ ٌَ َٓ َر  َٔ و ُٛ
ز  اٟ َِسطُ ٩ِ٣ٔ  أ



 

 

٤ُِس  َح ِٟ ا َک  َٟ ٨ََّا َو َرب ُظ  ٤َٔس ٩ِ٤َٔ َح ٍَ اهَّللُ ٟ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ ا َو ـّ ٔ أَِي ُحوز اٟش  ٔي  َذَٟٔک ف  ١ُ ٌَ ِٔ کَاَ٪ َِل َي  َو

دبعاہلل  ن ہملسم، امکل، ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن رمع، رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب 

 ریبکت ےتہک افر  ب اانپ ےر امنز رشفع رفامےت وت اےنپ دفونں تاوھتں وک اےنپ دفونں اشونں ےک ربارب ااھٹےت افر  ب روکع ےک ےئل

ْدذُ دفونں ےتہک نکیل 
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دجس  ںیم ہی لمع ہن روکع  ے ااھٹےت بت یھب دفونں تا ھ ایس رطح ااھٹےت افر 

 رکےت ےھت۔

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن رمع :  رافی

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

  

 ...دفونں تاوھتں ےک ااھٹےن اک ایبؿ  ب ریبکت ےہک افر  ب روکع رک  افر  ب روکع  ے ےراھٹ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 افر  ب روکع  ے ےرااھٹےئ دفونں تاوھتں ےک ااھٹےن اک ایبؿ  ب ریبکت ےہک افر  ب روکع رک 
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ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، اهَّلل  ًبس ٥ٟ ب٩  ، سا ی ہز ، ز ص ، یو٧ رَ ٣با اهَّلل ب٩  ، ًبس ٣٘ات١  ٣ح٤س ب٩ 

 ٔ اهَّلل ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ا٢َ أَِخ َٗ ات١ٕٔ  َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ا٥ُٟٔ ب٩ُِ  نٔي َس بََر ِزٔیِّ أَِخ ز ص اٟ  ٩ِ ًَ ُو٧ُُص  ٧َا ی بََر ا٢َ أَِخ َٗ  

ًَل  اٟؼَّ ٔي  ا٦َ ف َٗ َٔذا  ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس َرأَیُِت  ا٢َ  َٗ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٤ََز َر ٔ حَ ب٩ِٔ ًُ یََسیِط  ٍَ َٓ َر  ٔ ٧َا َحِذَو ة َُٜو َّی ی ً

َٔ َويَ  و ُٛ
ز  اٟ ُط ٩ِ٣ٔ  َرأَِس  ٍَ َٓ َر ا  َٔک إَٔذ َذٟ  ١ُ ٌَ ِٔ َٔ َوَي و ُٛ ُ َٟٔل  ِّر ب َٜ ُ ی ٔیَن  َٔک ح ذَٟ  ١ُ ٌَ ِٔ َاَ٪ َي ٔ َوک ط بَِی ٜٔ ٨ِ ُظ َوَِل ٣َ ٤َٔس ٩ِ٤َٔ َح اهَّللُ ٟ  ٍَ ٔ َس٤ و٢ُ  ُ٘

 ٔ وز حُ اٟش  َذَٟٔک فٔي   ١ُ ٌَ ِٔ  َي

سن، زرہی، اسمل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن دمحم  ن اقم ل، دبعاہلل  ن ابمرک، وی

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ےہ ہک آپ امنز ںیم اےنپ دفونں تاوھتں وک اےنپ دفونں اشونں ےک ربارب کت ااھٹےت افر 



 

 

رکےت افر یہی  ب آپ روکع  ے اانپ ےر ااھٹےت اس فتق یھب رکےت افر  ب آپ روکع ےک ےئل ریبکت ےتہک یہی )اس فتق یھب( 

ـُ ےتہک )نکیل( دجسہ ںیم آپ ہی لمع ہن رکےت ےھت۔
َ
ذ  َحِ
ْ

 

 
َ
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ل

 ُ
َ
َع اّ

ِ م َ
س

 

 دمحم  ن اقم ل، دبعاہلل  ن ابمرک، ویسن، زرہی، اسمل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفونں تاوھتں ےک ااھٹےن اک ایبؿ  ب ریبکت ےہک افر  ب روکع رک  افر  ب روکع  ے ےرااھٹےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      699    حس

ہاسحاٚ :  راوی اء( ابوًٗلب ی، خاٟس ب٩ ًبساهَّلل خاٟس )حذ  ، واسل

 َ َرأ َُّط  ٧َ ََة أ ًَٔلب ٔي ٗ ٩ِ أَب ًَ أٟٕس  ٩ِ َخ ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ أُٟس ب٩ُِ  ا َخ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔلی   ٔس َوا ِٟ ا  ُٚ ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ا  َٔذ یِزٔٔث إ ُحَو ِٟ ا َٔک ب٩َِ  اٟ ی ٣َ

ََراَز  ٔ َوإٔذَا أ یِط یََس  ٍَ َٓ َر ََّر َو ب َّي َٛ ٔ َػل اهَّلل ُسو٢َ  َث أَ٪َّ َر ٔ َوَحسَّ ِط ی ٍَ یََس َٓ َر  َٔ و ُٛ
ز  اٟ َِسطُ ٩ِ٣ٔ  َرأ  ٍَ َٓ َر َٔذا  ٔ َوإ یََسیِط  ٍَ َٓ َر  ٍَ َٛ زِ َی اهَّللُ أَِ٪ 

َذا َٜ ٍَ َص ٨َ ٥َ َػ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

ث وک داھکی ہک  ب فہ امنز ااحسؼ، فایطس، اخدل  ن دبعاہلل اخدل )ذحاء( اوبالقہب رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن امکل  ن وحری

رشفع رکےت وت ریبکت ےتہک فتق اےنپ دفونں تا ھ ااھٹےت، افر  ب روکع رکان اچےتہ وت یھب اےنپ دفونں تا ھ ااھٹےت، افر امکل  ن 

 وحریث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ہی ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رطح ایک اھت۔

 فایطس، اخدل  ن دبعاہلل اخدل )ذحاء( اوبالقہبااحسؼ،  :  رافی

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

  

 ...ریبکت رحتہمی ںیم تاوھتں وک اہکں کت ااھٹےئ



 

 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ریبکت رحتہمی ںیم تاوھتں وک اہکں کت ااھٹےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      700    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ٤ًز اهَّلل ب٩  ًبس ٥ٟ ب٩  ، سا ی ہز ، ز ، طٌیب ٟامی٪ ا  ابو

اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ٧َا َس بََر ا٢َ أَِخ َٗ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ُط ٧َا  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ا َحسَّ ُض٤َ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٤ََز َر ٔ ب٩َِ ًُ اهَّلل ِبَس  ًَ أَ٪َّ 

 َٜ ُ ٔیَن ی ٔ ح ِط یََسی  ٍَ َٓ ََفَ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔیَر فٔي  ِب ٜ تَّ اٟ ََتَح  ت ِٓ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُِت  َرأَی ا٢َ  َٔذا َٗ ٔ َوإ بَِیط ٜٔ ٤َا َحِذَو ٨ِ٣َ ٠َُض ٌَ یَِح َّی  ً ُ َح ِّر ب

و ُٛ ََّر َٟٔل  ب َٛ ٌَ ِٔ ٤ُِس َوَِل َي َح ِٟ ا َک  َٟ ٨ََّا َو َرب ا٢َ  َٗ ١َ ٣ِٔث٠َطُ َو ٌَ َٓ ٤َٔسُظ  ٩ِ٤َٔ َح ٟ ُ اهَّلل  ٍَ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ا  ١َ ٣ِٔث٠َطُ َوإَٔذ ٌَ َٓ ٔیَن َيِشُحُس َٔ  َٔک ح ذَٟ  ١ُ

 ٔ وز ُح اٟش  ُط ٩ِ٣ٔ  َرأَِس  ٍُ َٓ زِ َی ٔیَن   َوَِل ح

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اسمل  ن دبعاہلل  ن رمع، دبعاہلل  ن رمع

فآہل فملس وک داھکی ہک آپ ےن امنز ںیم ریبکت رشفع یک، وت ریبکت ےتہک فتق آپ ےن اےنپ دفونں تا ھ اےنت ااھٹےئ ہک اؿ وک اےنپ 

ـُ( اہک بت دفونں اشونں ےک ربارب رک ایل افر  ب آپ ےن روکع ےک ےئل ریبکت یہک، بت یھب ا
َ
ذ  َحِ
ْ

 

 
َ
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َ
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ِ م َ
س

یس رطح ایک افر  ب ) 

( یھب اہک افر ہی ابت آپ دجسہ رکےت فتق ہن رکےت ےھت افر ہن اس فتق  ب دجس   ے اانپ  ْدذُ
َم
ح
ْ ل

 ا
َ

َ
َل
َ
َ  ف

 

َ
ّ
ب 
َ
یھب اس رطح ایک افر )ر

 ےر ااھٹےت۔

   ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اسمل  ن دبعاہلل  ن رمع، دبعاہلل :  رافی

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

  

 ...دفونں تاوھتں ےک ااھٹےن اک ایبؿ  ب دف رںیتعک ڑپھ رکاےھٹ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفونں تاوھتں ےک ااھٹےن اک ایبؿ  ب دف رںیتعک ڑپھ رکاےھٹ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      701    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ٍ رضی  اهَّلل ، ٧آ ًبیس   ، ًلٰي ِل ا ًبس  ، ٟیس  ًیاغ ب٩ و

َاَ٪  ک ٤ََُز  اب٩َِ ً ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ  ٔ اهَّلل ث٨ََا ًُبَِیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ لَي  ًِ َ ِْل ا ِبُس  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ اْغ  یَّ ًَ ٨ََا  ث ٍَ  َحسَّ َٓ َر ََّر َو ب َٛ  ٔ ًَلة اٟؼَّ َٔذا َزَخ١َ فٔي  إ

زَّ  اٟ ا٦َ ٩ِ٣ٔ  َٗ ا  ٔ َوإَٔذ ِط یََسی  ٍَ َٓ َر ُظ  ٤َٔس ٩ِ٤َٔ َح ٟ ُ اهَّلل  ٍَ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ا  َٔذ ٔ َوإ ِط یََسی  ٍَ َٓ َر  ٍَ َٛ َر ٔ َوإٔذَا  ِط ی اب٩ُِ یََس َٔک  ٍَ ذَٟ َٓ َر ٔ َو یِط یََس  ٍَ َٓ َر یِٔن  َت ٌَ ِٛ

َّي  َػل  ٔ اهَّلل ٔيیِّ  ٨َ اٟ ی َٟ ٔ َز إ ٤َ ًُ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ  اهَّلل

 ایعش  ن فدیل، دبعاالٰیلع، دیبعاہلل ، انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ب امنز رشفع رکےت

 ا ن رمع ریض فتق ریبکت ےتہک، وت اےنپ دفونں تا ھ ااھٹےت افر  ب روکع رکےت )بت یھب( اےنپ دفونں تا ھ ااھٹےت افر اس ابت وک

 اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ وسنمب ایک ےہ۔

 ایعش  ن فدیل، دبعاالٰیلع، دیبع اہلل ، انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...تا ھ اک ابںیئ تا ھ رپ رےنھک اک ایبؿ امنز ںیم داےنہ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم داےنہ تا ھ اک ابںیئ تا ھ رپ رےنھک اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      702    حس

، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک ابوحاز٦  ًبس اهَّلل ب٩ 

اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ُج١ُ  َحسَّ زَّ اٟ  ٍَ ـَ زُوَ٪ أَِ٪ َي یُِؤ٣َ ُض  ا ا٨َّٟ َاَ٪  ٢َ ک ا َٗ ٕس  ٌِ َس ِض١ٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ  ٕ از٦ٔ ٔي َح ٩ِ أَب ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٣َِش٤َ٠َ

ا َي  ٔل َٔک إ ذَٟ ٨ِیٔم  َی ُط إِٔلَّ  ٤ُ ٠َ ًِ َ ٕ َِل أ ٢َ أَبُو َحاز٦ٔ ا َٗ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔي  ی ف ِْسَ یُ ِٟ ا ٔطٔ  اً ذَٔر َي  ل ًَ ىَی  ُی٤ِ ِٟ ا َیَس  ِٟ ٔيیِّ ا َّ٨ ٟ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل



 

 

رپ دبعاہلل  ن ہملسم، امکل اوباحزؾ، لہس  ن دعس رفاتی رکےت ںیہ ہک ولوگں ہک ہی مکح دای اجات اھت ہک امنز ںیم داایں تا ھ ابںیئ الکیئ 

 ب ےہ۔رںیھک، افر اوباحزؾ ےن اہک ےہ ہک ںیم اجاتن وہں ہک ہی مکح یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ وسنم

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل اوباحزؾ، لہس  ن دعس :  رافی

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

  

 ...امنز ںیم وشخع اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وشخع اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      703    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، ارعد  ، ز ٟز٧ا ا ابو ک،  ٟ ٣ا  ،  اس٤ٌٰی١

ا  ٢َ ُسو َر َِزَة أَ٪َّ  ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ا  ٩ِ ًَ  ٔ ز ٧َِّا اٟز ٔي  ٩ِ أَب ًَ ْٔک  اٟ َىٔی ٣َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١ُ  ٤َ ا إِٔس ٨ََ ث َس٠َّ َحسَّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ا٢َ هَّللٔ  َٗ  ٥َ

ضِ  َئ َه َرا ٥ِ َو ُٛ ََرا ْل يي  ٔن ٥ُِٜ َوإ وًُ ٥ُِٜ َوَِل ُخُظ وًُ ُٛ ُر َيَّ  ل ًَ َي  َیِدف ا  ا َواهَّللٔ ٣َ ا ص٨َُ ًٔی َص ِٔب٠َ َزِوَ٪ ٗ  زٔیَص١ِ َت

اکی رفز اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )

ھا ر

م

 

ت

ھا را دجسہ افر 

م

 

ت

ھا را روکع افر 

م

 

ت

ا مہ ولوگں  ے( رفامای، مت ولگ ہی ےتھجمس وہ ہک ےریا ہنم )ےلبق یک( رطػ ےہ، نکیل ادا یک  مس! 

 وشخع اینپ سپ تشپ  ے یھب )ںیم ااسی داتھکی وہں  اسی اسےنم(  ے۔

 ٰیل ہنعالیعٰمس، امکل، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 امنز ںیم وشخع اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      704    حس

ک  :  راوی ٣اٟ ص ب٩  ہ، ٗتازہ، ا٧ ر، ٨ُسہ، طٌب ٨ًہ٣ح٤س ب٩ بظا لٰي  تٌا اهَّلل   رضی 

 ِ َٔص ب ٧َ ٩ِ أ ًَ اَزَة  َت َٗ ُت  ٌِ ٔ ٤ َس  ٢َ ا َٗ ُة  َب ٌِ ُط ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ْر  ٨َُِس ٨ََا ُ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ٕٔک  اٟ ٩ٔ ٣َ

 ٔ اهَّلل َو َٓ وَز  حُ اٟش  ََ َو و ُٛ
ز  اٟ وا  ا٢َ أَٗٔی٤ُ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ ُت٥ِ اهَّلل ٌِ َٛ َر ا  زٔی إَٔذ ِض ٔس َه ٌِ ا٢َ ٩ِ٣ٔ َب َٗ ٤ََّا  ُرب ٔسی َو ٌِ ٥ِ ٩ِ٣ٔ َب ُٛ ََرا يي َْل ٔن  إ

َسَحِست٥ُِ   َو

دمحم  ن اشبر، دنغہ، ہبعش، اتقدہ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ 

تس رطہقی رپ ایک رکف )اس ےئل( ہک  ب مت روکع دجسہ رکےت وہ وت ںیم تشپ یک رطػ  ے یھب ایس ےن رفامای، روکع افر دجسفں وک در

 رطح داتھکی وہں ےسیج اسےنم داھکی اجات ےہ۔

 دمحم  ن اشبر، دنغہ، ہبعش، اتقدہ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ریبکت رحتہمی ےک دعب ایکڑپےھ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ریبکت رحتہمی ےک دعب ایکڑپےھ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      705    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ا٧ص  رضت  ، ح زہ ٗتا  ، ،طٌبہ ٤ًز ٔؽ ب٩   ح

ُؽ ب٩ُِ  ِٔ ٨ََا َح ث ٥َ َو  َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ أٟٕک أَ٪َّ  َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ َزَة  َتا َٗ  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ُط ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٤ََُز  ٕ َو٤ًَُزَ ً َا بََِک أَب



 

 

ٔیَن  ٤ َٟ ا ٌَ ِٟ ا َربِّ  ٤ُِس ِهَّلِل  َح ِٟ ا ًَلَة ٔب  اٟؼَّ وَ٪  تَتُٔح ِٔ ا َي ٧ُو کَا ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی   َر

رمع،ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل صفح  ن 

(  ے رکےت ےھت۔
َ
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َ ل
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 ہنع فرمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع امنز یک ادتباء )ا

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع صفح  ن رمع،ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ریبکت رحتہمی ےک دعب ایکڑپےھ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      706    حس

احس :  راوی ٟو ا ًبس   ، اس٤ٌی١ سٰی ب٩  ٨ًہ ٣و لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، ہ ً ابوزً  ، ٌٗ٘اَ رہ ب٩  ٤ًا  ، ز  ب٩ زیا

 َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ا ُ ب٩ُِ  َرة ا ث٨ََا ٤ًَُ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ َاز احٔٔس ب٩ُِ زٔی َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١َ  ِٔس٤َ وَسی ب٩ُِ إ ٨ََا ٣ُ ث َة َحسَّ ًَ ًِ ٨ََا أَبُو ُز ث ا٢َ َحسَّ َٗ  َٔ ا

ِزَ  ی َُز ُو ص ا أَب ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َاتَ َٗ ِٔسک َٔة إ ائ ْٔقَ ِٟ ا َیَِن  ٔ َوب ٔیر ِب ٜ تَّ َیَِن اٟ ُُٜت ب ٥َ َيِش َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َر َاَ٪  ک ا٢َ  َٗ ا٢َ َة  َٗ ّة 

ائَةٔ ٣َ  ْٔقَ ِٟ ا ٔ َو ٔیر ِٜب اٟتَّ َیَِن  َُک ب َات ِٔسک اهَّللٔ إ  ٢َ ُسو یَا َر يي  ُم ٔي َوأ َب ٠ُِت بٔأ ُ٘ َٓ ّة  ٨َُیَّ ٢َ ص ا َٗ بُطُ  ىٔی أَِحٔش ُض٥َّ بَأًِس بَِی ا٠َّٟ و٢ُ  ُٗ َ ٢َ أ ا َٗ و٢ُ  ُ٘ ا َت

اٟثَّ  ي  قَّ ی٨َُ ٤َا  َٛ یَا  ا َدَل ِٟ ا ىٔی ٩ِ٣ٔ  ِّ٘ ُض٥َّ َن ا٠َّٟ زٔٔب  ِِ ٤َ ِٟ ا ٚٔ َو رِشٔ ٤َ ِٟ ا َیَِن  ِسَت ب ًَ َا ٤َا ب َٛ َی  یَا َلا َیَِن َخ َٔص َوب ٧ اٟسَّ ِْلَبَِیُف ٩ِ٣ٔ  ِوُب ا

اٟثَّ  ٔئ َو ا ٤َ ِٟ ٔا َاَی ب ای َل أُِش١ِ َخ ُض٥َّ  ٔ ا٠َّٟ بََرز ِٟ ا  ٠ِٔخ َو

ومیس  ن اامسلیع، دبع اولادح  ن زاید، امعرہ  ن اقعقع، اوبزرہع، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ہ ریض اہلل ہیلع فآہل فملس ریبکت افر آرآت ےک درایمؿ ںیم ھچک وکست رفامےت ےھت )اوبزرہع ےتہک ںیہ( ےھجم ایخؽ وہات ےہ ہک اوبرہری

ےک امنیب  اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک وھتڑی دری، وت ںیم ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! ےری  امں ابپ آپ رپ وکا وہں، ریبکت افر آرات

وکست رکےن ںیم آپ ایک ڑپےتھ ںیہ؟ آپ ےن رفامای ںیم ڑپاتھ وہں ا  اہلل! ےری  افر ےری  انگوہں ےک درایمؿ ںیم ااسی 

رشمؼ افر رغمب ےک درایمؿ ںیم رک دای ےہ، ا  اہلل! ےھجم انگوہں  ے اپک رکد ، ےسیج اصػ ڑپکا لصف رکد   اسی وت ےن 



 

 

  لی  ے اپک اصػ ایک اجات ےہ، ا  اہلل! ےری  انگوہں وک اپین افر ربػ افر افہل  ے دوھ ڈاؽ۔

 اہلل اعتٰیل ہنعومٰیس  ن الیعمس، دبع اولادح  ن زاید، امعرہ  ن اقعقع، اوبزرہع، اوبرہریہ ریض  :  رافی

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

  

 ...اس ابب ںیم وکیئ اوناؿ ںیہن

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابب ںیم وکیئ اوناؿ ںیہن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      707    حس

ا اب٩ :  راوی ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  بي بَک  ت ا ء ب٨ اس٤ا  ، ٜہ ٠٣ی بي  اب٩ ا  ، ٤ًز ، ٧آٍ ب٩  ٣زی٥ بي   ا

َئ  ٤َا َِس ٩ِ أ ًَ َة  َٜ ٔي ٠َ٣ُِی اب٩ُِ أَب َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َز  ٤َُ ٍُ ب٩ُِ ً ٔ َآ ٧ َا  ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ َی٥َ  زِ َبٔي ٣َ اب٩ُِ أ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر  ٔٙ ی سِّ اٟؼِّ  ٕ ٔي بََِک ٔت أَب ب٨ِٔ

ضُ  ٨ِ ًَ َٓ  ٍَ َٛ َر َ٘ٔیا٦َ ث٥َُّ  ِٟ ا  ٢َ أَكَا َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ  ٖٔ و اِلُُٜش ًَلَة  َػ َّي  َػل  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ا أَ٪َّ  ٢َ ٤َ َا أَك َٓ ا٦َ  َٗ ََ ث٥َُّ  و ُٛ
ز  اٟ  ٢َ َا أَك

وزَ  حُ اٟش  َا٢َ  أَك َٓ َسَحَس  ٍَ ث٥َُّ  َٓ َر ََ ث٥َُّ  و ُٛ
اٟز   ٢َ أَكَا َٓ  ٍَ َٛ َر َ٘ٔیا٦َ ث٥َُّ  ِٟ َا٢َ  ا أَك َٓ ا٦َ  َٗ وَز ث٥َُّ  حُ اٟش  َا٢َ  أَك َٓ ٍَ ث٥َُّ َسَحَس  َٓ َر ث٥َُّ 

 ٍَ َٓ َر ََ ث٥َُّ  و ُٛ
ز  اٟ  ٢َ أَكَا َٓ  ٍَ َٛ َر ا٦َ ث٥َُّ  َ٘ٔی ِٟ ا أَكَا٢َ  َٓ  ٍَ َٓ َر ََ ث٥َُّ  و ُٛ

ز  اٟ  ٢َ أَكَا َٓ  ٍَ َٛ َر َ٘ٔیا٦َ ث٥َُّ  ِٟ ٍَ ث٥َُّ  ا َٓ َر وَز ث٥َُّ  حُ اٟش  أَكَا٢َ  َٓ َشَحَس  َٓ

 َ أ َٓ اَسَحَس  َٔ٘ٔل ٥ُِٜ ب حٔئُِت َٟ ا  َض ٠َِی ًَ َََرأُِت  اِج ِو  َٟ َّی  ً ُة َح َح٨َّ ِٟ ا ِّی  َِت ٣ٔى َز٧ ِس  َٗ  ٢َ ا َ٘ َٓ  َٖ ِنََّصَ َز ث٥َُّ ا ُحو اٟش   ٢َ َا آَٔضا ك َٔل ٗ ٩ِ٣ٔ ٕٖ

٢َ َتدِ  ا َٗ َُّط  ٧َ ُت أ ِب َزأَْة َحٔش ا٣ِ ا  إَٔذ َٓ ُض٥ِ  ٌَ َا ٣َ َربِّ َوأ٧َ َِی  ُت أ ٠ِ ُٗ َّی  ً ُر َح ا ا٨َّٟ ِّی  ى َِت ٣ٔ ٧ َز ا َو ُو اٟ َٗ  ٔ ظ َطأُِ٪ َصٔذ ا  ُت ٣َ ٠ِ ُٗ ْة  ٔزَّ ا ص َض ُط ٔس

٢َ ٩ِ٣ٔ َخ  ا َٗ َُّط  ِبُت أ٧َ ٍْ َحٔش ٔ َآ ا٢َ ٧ َٗ ِک١ُُ  ا َتأ ِتَض َس٠َ َِر ا َوَِل أ ِتَض ٤َ ٌَ ِ ا َِل أَك ًّ و اَتِت ُج َّی ٣َ َضا َحً َبَشِت ٔع أَِو َخَظأغ َح  ٔظی

ی کۃ، اامسء تنب ایب رکب ریض
مل
 اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ا ن ایب رمص ، انعف  ن رمع، ا ن ایب 

وسکػ ڑپےنھ ڑھک  وہےئ وت آپ ےن وطلی ایقؾ ایک، رھپ وطلی روکع ایک، اس ےک دعب ایقؾ ایک افر ایقؾ وک یھب وطلی ایک، رھپ روکع ایک 

 افر اس )دجسہ( وک )یھب( ڑباھای رھپ دفےرا دجسہ ایک رھپ )دفےری افر روکع وک )یھب( ڑباھای، رھپ ےر ااھٹای اس ےک دعب )دفےرا( دجسہ ایک



 

 

رتعک ےک ےئل( آپ ڑھک  وہےئ افر آپ ےن ایقؾ وک ڑباھای اس ےک دعب روکع ایک افر روکع وک ڑباھای، رھپ ےر ااھٹ رک وطلی ایقؾ ایک 

ای اس ےک دعب رھپ ےر ااھٹای وت )دفےرا( دجسہ ایک، افر اس رھپ روکع ایک افر روکع وک ڑباھای رھپ ےر ااھٹ رک دجسہ ایک، دجس  وک )یھب( ڑباھ

دجس  وک )یھب( ڑباھای اس ےک دعب آپ ےن )امنز(  ے رفاتغ احلص یک افر رفامای ہک )اس فتق( تنج ےری  اےنت آربی وہیئگ 

 آربی وہیئگ یھت ہک ںیم یھت ہک ارگ ںیم اچاتہ وت اس ےک وخوشں ںیم  ے وکیئ وخہش اہمتر  اپس ےل آات افر دفزخ یھب ےری  اےنت

ک ےن اگل ہک ا  ےری  رپفرداگر! ایک ںیم اؿ ولوگں ےک رمہاہ راھک اجؤں اگ۔ اکیکی اکی وعرت )رظن آیئ( ےھجم ایخؽ ےہ ہک آپ 

 اس وک الھکیت ےن رفامای ہک اس وک اکی یلب ہجنپ امر ریہ یھت، ںیم ےن اہک اس اک ایک احؽ ےہ؟ ولوگں ےن اہک ہک اس ےن یلب وک اپؽ راھک اھت ہن

یھت افر ہن اس وک وھچڑیت یھت اتہک فہ )ازوخد( ھچک اھکےل، انعف یک رفاتی ںیم اس رطح ےہ ہک )ہن اس وک وھچڑیت یھت( اتہک زنیم 

 (ےک ڑیک  وکمڑ  اھک رک )اانپ ٹیپ رھب 

ی کۃ، اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی
مل
 ا ن ایب رمص ، انعف  ن رمع، ا ن ایب 

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

  

 ...امنز ںیم اامؾ یک رطػ رظن ااھٹےن اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم اامؾ یک رطػ رظن ااھٹےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      708    حس

ابو٤ٌ٣ز :  راوی  ، یر ٤ً رہ ب٩  ٤ًا ع،  ٤ً ا  ، احس ٟو ا ًبس سٰی،   ٣و

 ٌِ َبٔي ٣َ ٩ِ أ ًَ  ٕ َرَة ب٩ِٔ ٤ًَُیِر ا ٩ِ ٤ًَُ ًَ ٤َُع  ًِ َ ِْل ا ا ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ احٔسٔ  َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ وَسی  ا ٣ُ ٨ََ ث َاَ٪ َحسَّ إب أَک بَّ ٨َا َٟٔد ٠ِ ُٗ  ٢َ ا َٗ  ٕ ز ٤َ

 َ٠ ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو أب ٟٔحِ َر ِؿْٔطَ ا٢َ بٔا َٗ  ََ ا وَ٪ َذ ُٓ ٔ ز ٌِ ُت٥ِ َت ٨ِ ُٛ ا ب٥َٔ  ٨َ٠ِ ُٗ  ٥ِ ٌَ َن  ٢َ ا َٗ َِّصٔ  ٌَ ِٟ ا ٔ َو ِضز و  اٟ ٔي  ُ ف أ ٥َ َيِْقَ َس٠َّ ٔ َو ٔ ِیط تٔط  َي

 ومیس ، دبعاولادح، اشمع، امعرہ  ن ریمع، اوبرمعم رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ےن ابخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہک ایک روسؽ اہلل یلص

اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ افر رصع یک امنز ںیم ھچک ڑپےتھ ےھت؟ ابخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک تاں! مہ ےن اہک مت ےن ہی سک رطح 



 

 

 ولعمؾ رک ایل؟ ابخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک آپ یک داڑیھ ےک ےنلہ  ے۔

 ومٰیس، دبعاولادح، اشمع، امعرہ  ن ریمع، اوبرمعم :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم اامؾ یک رطػ رظن ااھٹےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      709    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اسحاٚ  ابو  ، ہ ، طٌب  ححاد

ُب  ُل َیِد یَزٔیَس  اهَّللٔ ب٩َِ  ِبَس  ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ  َٚ ا ِٔسَح ُو إ َا أَب َِبأ٧َ ا٢َ أ٧َ َٗ ُة  َب ٌِ ا ُط ث٨ََ اْد َحسَّ ا َححَّ ٨ََ ث َیِرَ  َحسَّ َاَ٪ ُ ک ُئ َو بََرا ِٟ ا ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٍَ ا ٣َ ِو َػ٠َّ ا  ُوا إَٔذ َا٧ َُّض٥ِ ک ٧َ ُذوٕب أ َسَحَس َٛ ِس  َٗ َُط  ٧ زَِو َی َّی  ً ا٣ّا َح ا َٗٔی و ا٣ُ َٗ  َٔ و ُٛ
ز  اٟ ُط ٩ِ٣ٔ  َِس َرأ  ٍَ َٓ ََفَ  ٥َ 

اجحج، ہبعش، اوبااحسؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن دبعاہلل  ن سیدی وک ہبطخ ڑپےنھ ںیم ہی ےتہک وہےئ انس ہک مہ 

 ہک احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ امنز  ے رباء )ا ن اعزب( ےن ایبؿ ایک افر فہ وھجےٹ ہن ےھت

ڑپےتھ وت احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ڑھک  رےتہ، اہیں کت ہک  ب آپ اانپ ےر روکع  ے ااھٹ ےتیل افر فہ آپ وک دجسہ رکےت وہےئ 

 دھکی ےتیل )بت دجسہ رکےت( ۔

  اعتٰیل ہنعاجحج، ہبعش، اوبااحسؼ ریض اہلل :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم اامؾ یک رطػ رظن ااھٹےن اک ایبؿ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      710    حس

٣اٟک رضی اهَّلل  :  راوی ٨ًہاس٤ٌی١،  لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ر شا ي ًلا ب٩   ، اس٥٠ ہ زیس ب٩  ٨ً لٰي   تٌا

ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٕر  ا ٔئ ب٩ِٔ َيَش َلا ًَ  ٩ِ ًَ َِس٥َ٠َ  یِٔس ب٩ِٔ أ ٩ِ َز ًَ أْٟک  َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث ا  َحسَّ ُض٤َ ٨ِ ًَ َرضَٔی اهَّللُ  إض  بَّ ًَ

ُص  ٤ِ اٟظَّ ِت  َٔ ٢َ َخَش ا َط  َٗ َت  ِٟ اَو ََ َت٨َ ٨َِا َرأَی  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو َر َا  ا ی اُٟو َٗ َّي  َؼل َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ و َرُس ِضٔس  ًَ َي  ل ا فٔي ًَ ِیّئ

ِو أََخِذ  َٟ ّزا َو و ُ٘ َضا ٨ًُِ ُت ٨ِ٣ٔ ِٟ اَو ٨ََ ت َٓ َة  َّ٨ َح ِٟ ا یُت  ُرٔ يي أ ٔن ٢َ إ ا َٗ َت  ٌِ َٜ ٌِ َٜ ََ َت ٨َِا َرأَی َک ث٥َُّ  ا٣ٔ َ٘ ٧َِیا٣َ اٟس  ِت  َ٘ٔی ا َب ُط ٣َ ٨ِ ُت٥ِ ٣ٔ َک٠َِ َْل ُُط   ت

 الیعمس، امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع زدی  ن املس، اطع  ن اسیر، دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل

اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ہک مہ ےن  ہیلع فآہل فملس ےک زامےن ںیم آاتفب ںیم نہگ ڑپا وت آپ ےن امنز وسکػ ڑپیھ، احصہب ریض

آپ وک داھکی ہک وکیئ زیچ آپ ےن اینپ ہگج رپ )ڑھک  وہ رک( یل یھت رھپ مہ ےن آپ وک داھکی ہک آپ ےھچیپ ےٹ، آپ ےن رفامای ہک ںیم 

  ب کت ہک داین ابیق ریتہ۔تنج وک داھکی وت اس  ے اکی وخہش ںیم ےن انیل اچتا، ارگ ںیم اس وک ےل اتیل وت مت اس ںیم  ے اھکای رکےت 

 الیعمس، امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع زدی  ن املس، اطع  ن اسیر، دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ػ رظن ااھٹےن اک ایبؿامنز ںیم اامؾ یک رط

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      711    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٟ ٣ا ا٧ص ب٩   ، ًلي ٫ًل٢ ب٩   ، ح ، ٠ٓی  ٣ح٤س ب٩ س٨ا٪

 ًَ ٓٔيٕ  ل ًَ ٨ََا صًَٔل٢ُ ب٩ُِ  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٠َِیْح  ُٓ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ إ٪  ٨َ ُس ب٩ُِ ٔس َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث َّي َحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٨َا  َٟ َّي  َػل ا٢َ  َٗ ٕٔک  اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ

 ِ َی َرأ ِس  َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ٤َِشحٔٔس ث٥َُّ  ِٟ ا ٔة  َٔب١َ ِٗٔب٠َ ٗ ٔ یِط َر بَٔیَس ََطا أ َٓ بََر  ٨ِٔ ٤ ِٟ ا َٔي  َرق ٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ًَلَة اهَّللُ  اٟؼَّ  ٥ُِٜ ُت َل ِی َػ٠َّ ٨ُِذ  اِْلَ٪ ٣ُ ُت 

اَر ٣ُ  ا٨َّٟ َة َو َّ٨ َح ِٟ ًََلثّاا ِّ ث رشَّ اٟ ٔ َو یِر َد ِٟ ا ٔ فٔي  ِو٦ َی ِٟ کَا ٥ِ٠َ أََر  َٓ  ٔ ار حَٔس ِٟ ا ا  ٔة َصَذ ِٔب٠َ ٔي ٗ یِٔن ف َت ٠َ  ٤َثَّ



 

 

ح، الھؽ  ن  یل، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی رمہبت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

فلی 

دمحم  ن انسؿ، 

 رپ ڑچھ ےئگ افر اےنپ دفونں تاوھتں  ے دجسم ےک ےلبق یک رطػ ااشرہ ایک رھپ رفامای ہک ںیم ےن اس ںیمہ امنز ڑپاھیئ، اس ےک دعب ربنم

فتق  ب ہک ںیہمت امنز ڑپاھین رشفع یک تنج افر دفزخ یک اثمؽ اس دویار ےک ہلبق ںیم دیھکی، ںیم ےن آج ےک دؿ یک رطح ریخ 

 (افر رش یھبک ںیہن دیھکی، ہی آپ ےن نیت رمہبت )رفامای

ح، الھؽ  ن  یل، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

فلی 

 دمحم  ن انسؿ، 

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

  

 ...امنز ںیم آامسؿ یک رطػ رظن ااھٹےن اک ایبؿ۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ااھٹےن اک ایبؿ۔ امنز ںیم آامسؿ یک رطػ رظن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      712    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٣اٟ ص ب٩  ا٧  ، زہ ٗتا  ، بي رعوبہ ا اب٩   ، ، یحٌی ب٩ سٌیس اهَّلل  ًبس  ًلي ب٩ 

ا٢َ  َٗ یٕس  ٌٔ ٌَی ب٩ُِ َس یَِح َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث أٟٕک َحسَّ ُ أَ٪َّ أ٧َََص ب٩َِ ٣َ َزة َتا َٗ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ وبََة  َبٔي رَعُ اب٩ُِ أ ا  ث٨ََ َحسَّ

اٟشَّ  ٔلَي  اَرص٥ُِ إ وَ٪ أَبَِؼ ٌُ َٓ زِ َی  ٕ ا٦ َو ِٗ َ َا٢ُ أ ٥َ ٣َا ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ َُض٥ِ  ث ٔ َحسَّ ُط ف ِوُٟ َٗ اِطَتسَّ  َٓ ٔض٥ِٔ  ًَلت ٔي َػ ٔئ ف ا ي ٤َ

اُرص٥ُِ  ٩َّ أَبَِؼ َٔ َل ُتِد َٟ َذَٟٔک أَِو   ٩ِ ًَ ُض٩َّ  َت َي٨ِ َٟ ا٢َ  َٗ َّی  ً َٔک َح  َذٟ

فملس   یل  ن دبعاہلل ، ییحی  ن دیعس، ا ن ایب رعفہب، اتقدہ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

ز ںیم اینپ رظن آامسؿ یک رطػ ااھٹےت ںیہ۔ سپ اس ےک ابر  ںیم آیکپ وگتفگ تہب ےن رفامای ہک ولگ ہی ایک رکےت ںیہ ہک اینپ امن

 تخس وہ یئگ، اہیں کت ہک آپ ےن رفامای ہک اس  ے ابز آںیئ، فرہن اؿ یک انیبایئں ےل یل اجںیئ یگ۔

  یل  ن دبعاہلل ، ییحی  ن دیعس، ا ن ایب رعفہب، اتقدہ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 ...امنز ںیم ادرھ ادرھ دےنھکی اک ایبؿ۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم ادرھ ادرھ دےنھکی اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      713    حس

ش :  راوی ٨ًہا٣ لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ظہ  ئ ًا رضت  ، ح ، ٣ْسوٚ ، س٠ی٥ اطٌت ب٩ س٠ی٥  ، ِلحوؾ ا ابو  ، ز  س

 ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ُث ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ  ٌَ َِط ٨ََا أ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ِْلَِحَؤؾ  ٨ََا أَبُو ا ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث ُت َحسَّ ِٟ َ َسأ ِت  َٟ ا َٗ ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ

َّي اهَّللُ َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو بِ َر ٌَ ِٟ ا ًَلةٔ  اُ٪ ٩ِ٣ٔ َػ ِیَل اٟظَّ ُط  َت٠ُٔش َیِد ْض  تًَٔل اِخ ٢َ صَُو  ا َ٘ َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔي  أت ف َٔ ٔ ت ِٟ أِل  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  سٔ  

دسمد، اوباالوحص، اتعش  ن میلس، میلس، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص 

فآہل فملس  ے امنز ںیم ادرھ ادرھ دےنھکی یک ابتب وپاھچ، وت آپ ےن رفامای ہک ہی اکی  مس یک وچری ےہ ہک اطیشؿ دنب  یک اہلل ہیلع 

 امنز ںیم  ے رکاتیل ےہ۔

 دسمد، اوباالوحص، اتعش  ن میلس، میلس، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم ادرھ ادرھ دےنھکی اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      714    حس



 

 

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ظہ  ئ ًا رضت  ، ح ، رعوہ ی ہز ، ز ٔیا٪ ہ، س يب  ٗت

ةُ  َب تَِي ُٗ ٨ََا  ث ٥َ  َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ائَٔظَة أَ٪َّ  ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ زٔیِّ  اٟز صِ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ ا َٗ َض َٟ ٕة  ٤ٔیَؼ َّي فٔي َخ َػل

ِبٔحَ  ٧َ ٔي بٔأ ُون َبٔي َجِض٥ٕ َوأِت َي أ ٔل ا إ ا بَٔض بُو ذَِص ٔ ا ًَل٦ُ َصٔذظ ًِ َ ىٔی أ ِت ٠َ َِ َط  ٢َ ا َ٘ َٓ ًَل٦ْ  ًِ َ ةٕ أ ٧ٔیَّ  ا

ہبیتق،  نایؿ، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رفز افؿ ےک 

ڑپک  ںیم امنز ڑپیھ، سج ںیم شقن ےنب وہےئ ےھت، امنز  ے افرغ وہ رک آپ ےن رفامای ہک ےھجم اس ڑپک  ےک وقنش ےن اینپ 

  ہین الدف۔رطػ وتمہج رک ایل
 

 

 ۔ ا ے اوبمہج )اترج( ےک اپس )سج ےک تاں  ے فہ ڑپکا آای اھت( ےل اجؤ افر ےھجم ان

 ہبیتق،  نایؿ، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ... وکیئ اخص فاہعق ک ش آاجےئ ای اسےنم وھتک ای وکیئ زیچ دےھکی وت ایک ہیارگ امنز ںیم

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ارگ امنز ںیم وکیئ اخص فاہعق ک ش آاجےئ ای اسےنم وھتک ای وکیئ زیچ دےھکی وت ایک ہی کیھٹ ےہ ہک دزددیہ رظن  ے دےھکی؟

     715    ثحسی                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ،ٍ ، ٧آ ث ٟی ہ،  يب  ٗت

 َّ ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َی  َرأ  ٢َ ا َٗ َُّط  ٧َ َز أ ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ْث  ِی َٟ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ یٕس  ٌٔ َس ُة ب٩ُِ  َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ّة فٔي َحسَّ ا٣َ ٧َُد  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  ي 

٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا ٔة  ِٔب٠َ ٗ  ٔ إ َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔي  َاَ٪ ف ک ا  َٔذ ٥ِ إ ُٛ َٖ إٔ٪َّ أََحَس اِنََّصَ ٔیَن  ٢َ ح ا َٗ ا ث٥َُّ  َض تَّ َح َٓ ٔض  ا ا٨َّٟ ِی  یََس َیَِن  يي ب َٔب١َ َوصَُو ُيَؼل اهَّلَل ٗ  َّ٪

اب٩ُِ أَبٔي َبَة َو ِ٘ ُظ ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ َرَوا  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔي  ٔ ف ٔط ض ٩٤ََّ أََحْس َٗٔب١َ َوِج ٨ََدَّ یَت ًَل  َٓ  ٔ ٔط ض ٍٕ  َوِج ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ  ٕ ز ا  َروَّ

ہبیتق، ثیل، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسم ےک ہلبق )یک اجبن( 

ںیم ھچک وھتک داھکی اس فتق آپ ولوگں ےک آےگ )ڑھک  وہےئ( امنز ڑپھ رےہ ےھت آپ ےن اس وک لیھچ ڈاال۔ اس ےک دعب 



 

 

ز  ے افرغ وہےئ وت رفامای ہک  ب وکیئ صخش امنز ںیم وہ وت ہی ایخؽ رک ےل ہک اہلل اس ےک ہنم ےک اسےنم ےہ۔ وکیئ صخش امنز  ب امن

 ںیم اےنپ ہنم ےک اسےنم ہن وھتےک، اس وک ومٰیس  ن ةقع افر ا ن ایب رفاد ےن رفاتی ایک۔

 ہبیتق، ثیل، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ارگ امنز ںیم وکیئ اخص فاہعق ک ش آاجےئ ای اسےنم وھتک ای وکیئ زیچ دےھکی وت ایک ہی کیھٹ ےہ ہک دزددیہ رظن  ے دےھکی؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      716    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٟ ٣ا ص ب٩  ا٧  ، اب٩ طہاب  ، ً٘ی١  ، ٟیث  ، ر ی ٜ  یحٌی ب٩ ب

نٔي أ٧ََُص  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ِ ًَ ٕس  ٌِ ِیُث ب٩ُِ َس َٟ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ا  ٨ََ ث ٤َا َحسَّ ٢َ بَِي٨َ ا َٗ أٟٕک   ب٩ُِ ٣َ

َِرَ  َٕ ٔس َظ َٛ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َر َحأِص٥ُِ إِٔلَّ  ِٔ ٥ِ َي َٟ  ٔ ز ِح َٔ ِٟ ا  ٔ ًَلة ٔي َػ وَ٪ ف ٤ُٔ ٤ُِش٠ ِٟ ض٥ِٔ َوص٥ُِ  ا ِی َٟ ٔ َوَز إ ٨َ َٓ َة  ائَٔظ ًَ  ٔ حُِحَزة

 َ ٘ٔب ًَ لَي  ًَ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر  ٕ ََِک ُو ب َؽ أَب َٜ َ ُک َو٧ َح ـِ ٥َ َي ََبشَّ ت َٓ  ْٖ و ُٔ َد َوص٥ََّ ُػ و ُْخُ ِٟ ا ٔیُس  ُز ی َّطُ  ٧َ َو٩َّ أ َٓ  َّٕ اٟؼَّ طُ  َٟ ٔ َٟٔیٔؼ١َ  ِیط

يَي ٣ٔ  ُُوف ََِر َوت اٟشِّ َي  َِرخ أ َٓ  ٥ُِٜ ًَلَت وا َػ ض٥ِٔ أَت٤ٔ  ِی َٟ ٔ َر إ ا أََط َٓ ٔض٥ِٔ  ًَلت ٔي َػ ُوا ف تَت٨ٔ ِٔ وَ٪ أَِ٪ َي ٤ُٔ ٤ُِش٠ ِٟ ٔ ا ِو٦ َی ِٟ ا َٔک  َذٟ آْٔخٔ   ٩ِ 

ب، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی دؿ املسمؿ امنز رجف ںیم وغشمؽ ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہش

ےھت ہک اکیکی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم آےئگ۔ آپ ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رجح  اک رپدہ 

 سپ آپ رسمت ےک ببس  ے رکسماےن ےگل، اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ااھٹای افر املسمونں یک رطػ داھکی، اس فتق فہ فص ہتسب ےھت

ہنع اےنپ ےلھچپ ریپفں ےنٹہ ےگل، اتہک آپ ےک ےئل )اامتم یک ہگج اخیل رکدںی( افر وخد فص ںیم اش ل وہ اجںیئ، ویکہکن فہ ہی ےتھجمس 

ہک اینپ امنزفں وک وتڑ دںی۔ رگم آپ ےن اںیہن  ےھت ہک آپ ابرہ رشتفی الان اچےتہ ںیہ افر املسمونں ےن وخیش ےک ابثع ہی دصق ایک

 ااشرہ رفامای ہک مت اینپ امنزفں وک وپرا رکول افر آپ ےن رپدہ ڈاؽ دای افر ایس دؿ ےک آرخ ںیم آپ ےن فافت اپیئ۔



 

 

 ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

ے

 
 

 ...امتؾ امنزفں ںیم وخاہ فہ رفس ںیم وہں ای رضح ںیم ےری وہں ای رہجی وہں، اامؾ افر م

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ت ےک فا ب وہےن اک ایبؿ۔رضح ںیم ےری وہں ای رہجی وہں، اامؾ افر دتقمی ےک ےیل آرأ امتؾ امنزفں ںیم وخاہ فہ رفس ںیم وہں ای

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      717    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ، جابز ب٩ س٤زہ  یر ٤ً ک ب٩  ٠٤ٟ ا ًبس ہ،  ا٧ ًو ابو سٰی،   ٣و

 َ٤ُ ٠٤َٔٔک ب٩ُِ ً ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٧ََة  َوا ًَ ُو  ث٨ََا أَب ا٢َ َحسَّ َٗ وَسی  ٨ََا ٣ُ ث ّسا َحسَّ ٌِ ٔة َس َٓ ُو ٜ اِل کَا أَص١ُِ  ا٢َ َط َٗ َزَة  ٤ُ ٔ ب٩ِٔ َس ابٔز ٩ِ َج ًَ  ٕ یِر

یُِحٔش  َُّط َِل  وا أ٧َ َْکُ َذ َّی  ً ا َح ِو َٜ َظ َٓ ّرا  ا َّ٤ ًَ ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ  ١َ٤َ ٌِ َت اِس طُ َو َٟ َ ز ٌَ َٓ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َُ َي ً ٔل یَا أَبَا إ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ط ِی َٟ ٔ َس١َ إ أَِر َٓ يي  ٩ُ ُيَؼل

 ٔ َٚ إ ا ِٔسَح ييإ َُػل ٨ُِت أ ُٛ يي  إٔن َٓ اهَّللٔ  َا َو ا أ٧َ َٚ أ٣ََّ ِٔسَحا ُو إ ٢َ أَب ا َٗ يي  ُتَؼل ََّک َِل تُِحٔش٩ُ  ٧َ وَ٪ أ ٤ُُ زًِ َی ٔئ  اهَّللٔ  ٪َّ َصُؤَِل و٢ٔ  ُس ًَلَة َر ٔض٥ِٔ َػ ب

ٔي  ُس ف ُٛ َِر أ َٓ ٔئ  ا َظ ٌٔ ِٟ ا ًَلَة  يي َػ َُػل َضا أ ٨ِ ًَ  ٦ُ ٥َ ٣َا أَِْخٔ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َٔک َػل ٩  ب وَّ اٟ  ََ َذا  ٢َ ا َٗ َیِٔن  ی ِْلُِْخَ ٔي ا ٕ  ف ٔ یِٔن َوأُخ َی َٟ ِْلُو ا

 َِ یََس  ٥ِ َٟ ةٔ َو َٓ ُو ٜ اِل ٨ِطُ أَص١َِ  ًَ  ٢ََ َشأ َٓ ةٔ  َٓ ُو ٜ اِل ٔلَي  اِّل إ رَٔج َرُجًّل أَِو  طُ  ٌَ َس١َ ٣َ َِر أ َٓ  َٚ ا ِٔسَح ُوَ٪ یَا أَبَا إ ٨ یُِث ُط َو ٨ِ ًَ َسأ٢ََ  ٣َِشحّٔسا إِٔلَّ 

َّی ً ا َح ّٓ زُو ٌِ ٣َ  َ ا٢َ أ َٗ َسَة  ٌِ ُِٜىَی أَبَا َس ی َزَة  َتا َٗ ُة ب٩ُِ  ا٣َ طُ أَُس َٟ ا٢ُ  َ٘ ُض٥ِ ُي ٨ِ َرُج١ْ ٣ٔ ا٦َ  َ٘ َٓ ِبٕص  ًَ ىٔی  ا َٟٔب ا إٔذِ َزَخ١َ ٣َِشحّٔس َّ٣

یَّ  ـٔ َ٘ ِٟ ا ٔي  ٔس٢ُ ف ٌِ ٔة َوَِل َي ٔیَّ و ٔش٥ُ بٔاٟشَّ ِ٘ ٔة َوَِل َي یَّ ٔ ْسَّ ٔاٟ ُ ب یر َاَ٪ َِل َئش ا ک ّس ٌِ َس إٔ٪َّ  َٓ ٨َا  ًَلٕث َنَظِسَت َُو٪َّ بَٔث َِزً َْل اهَّللٔ  ْس أ٣ََا َو ٌِ ٢َ َس ا َٗ ٔة 

 ٔٔ ِٟ ٔا ُط ب ِؿ ُظ َورَعِّ ِْقَ َٓ ُظ َوأَك١ِٔ  ٤َِز أَك١ِٔ ًُ َٓ ّة  ٌَ ٤ِ َاّئ َوُس رٔی ا٦َ  َٗ ذٔبّا  کَا ا  ََ صََذ ِبُس ًَ َاَ٪  ُض٥َّ إِٔ٪ ک و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ُسئ١َٔ َي ُس إٔذَا  ٌِ َاَ٪ َب ََٔن َوک

َتِ  اب ََػ وْ٪ أ ُت ِٔ ٔیْر ٣َ ب َٛ ْذ  ٔ َو َطِی بَر ٜٔ اِل  ٩ِ٣ٔ ٔ ط ٨َِی ِي ًَ َي  ل ًَ ُظ  ا َم َحأجَب َ٘ ِس َس َٗ ُس  ٌِ ُط َب َیُِت َرأ َا  ٧َ أ َٓ ٔٔک  ٠٤َ ِٟ ا ِبُس  ًَ  ٢َ ا َٗ ٕس  ٌِ َس  ُ َوة ًِ َز َُّط ىٔی  ٧ٔ إ

٤ٔزُص٩َُّ  ِِ ٚٔ َي ُ اْٟط  رٔی فٔي  ا زَُّق ٠َِٟٔحَو ٌَ َت َي َٟ 

 رفاتی رکےت ںیہ ہک الہ وکہف ےن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ومیس ، اوبوعاہن، دبعاکلمل  ن ریمع، اجرب  ن رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع



 

 

ں اک احمک دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک اکشتی یک وت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن دعس وک زعمفؽ رک دای، افر امعر ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اؿ ولوگ

ؿ ایک ہک فہ امنز ایھچ رطح ںیہن ڑپےتھ، وت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع انبای اؿ ولوگں ےن )دعس یک تہب یس( اکشںیتی ںیک، اہیں کت ہک ایب

ےن اؿ وک الب اجیھب افر اہک ہک ا  ااحسؼ! ہی ولگ ےتہک ںیہ ہک مت امنز ایھچ رطح ںیہن ڑپےتھ، اوہنں ےن اہک ونس! ادا یک  مس! اؿ ےک 

 امنز وہیت یھت،انچہچن یلہپ دف روتعکں ںیم زایدہ دری اگلات اھت افر اس ھ ںیم ےن فیسی امنز ادا یک ےہ ےسیج وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک

ٰیل اریخ یک دف رتعک ںیم فیفخت رکات اھت۔ رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ا  اوبااحسؼ! مت  ے یہی ادیم یھت، رھپ رمع ریض اہلل اعت

اہ وکہف اجیھب، اتہک فہ وکہف فاولں  ے دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ہنع ےن اکی صخش ای دنچ وصخشں وک دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک رمہ

ابتب وپںیھچ ) انچہچن فہ ےئگ( افر اوہنں ےن وکیئ دجسم ںیہن وھچڑی ہک سج ںیم دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک تیفیک ہن وپیھچ وہ افر 

 اؿ ںیم  ے اکی صخش ڑھکا وہایگ، اس وک ااسہم بس ولگ اؿ یک دمعہ رعتفی رکےت رےہ اہیں کت ہک یبن سبع یک دجسم ںیم ےئگ وت

 ن اتقدہ ےتہک ےھت تینک اس یک اوبدعسہ یھت اس ےن اہک ہک ونس!  ب مت ےن ںیمہ  مس دالیئ وت وبجمر وہ رک ںیم اتہک وہں ہک دعس ریض 

دعس )ہی نس رک( ک ےن ےگل ہک دھکی ںیم نیت  اہلل اعتٰیل ہنع رکشل ےک رمہاہ اہجد وک وخد ہن اجےت ےھت افر تمینغ یک میسقت ربارب ہن رکےت ےھت

وک  دبداعںیئ ھجت وک داتی وہں ا  اہلل! ارگ ہی ریت دنبہ وھجاٹ وہ ومند ف امنشئ ےک ےئل اس فتق ڑھکا وہا وہ وت اس یک رمع ڑباھ د  افر اس

س  ے )اس اک احؽ( وپاھچ اجات اھت وت اتہک رقف ںیم التبم رک، افر اس وک ونتفں ںیم التبم رکد ،انچہچن ااسی یہ وہا افر اس ےک دعب  ب ا

 اکی ڑبی رمع فاال وبڑاھ وہں، ونتفں ںیم التبم ےھجم دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دبداع گل یئگ۔ دبع اکلمل )رافی دحثی( ےتہک ںیہ ہک ںیم

ں ںیم ڑلویکں وک اتڑیات ےن اس وک داھکی ےہ، اس یک دفونں اربف اس یک آوھکنں رپ ڑباھےپ ےک ببس  ے کھج ڑپی ںیہ، فہ راوتس

 ےہ، اؿ رپ دتس درازی رکات ےہ۔

 ومٰیس، اوبوعاہن، دبعاکلمل  ن ریمع، اجرب  ن رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخاہ فہ رفس ںیم وہں ای رضح ںیم ےری وہں ای رہجی وہں، اامؾ افر دتقمی ےک ےیل آرأت ےک فا ب وہےن اک ایبؿ۔امتؾ امنزفں ںیم 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      718    حس



 

 

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ، ًبازہ ب٩ ػا٣ت ) ہزی، ٣ح٤وز ب٩ ربیٍ ، ز ، سٔیا٪  (ًلي ب٩ ًبساهَّلل 

٨ََا  ث ٩ِ ًُبَ َحسَّ ًَ  ٍٔ بٔی زَّ اٟ ٔ ب٩ِٔ  وز ٩ِ ٣َِح٤ُ ًَ ِزٔی   ز ص اٟ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ٔت أَ٪َّ ًَ ا٣ٔ اٟؼَّ اَزَة ب٩ِٔ 

ٔة الِ  اتَٔح َٔ ٔ ِ ب أ ٥ِ َيِْقَ َٟ  ٩ِ٤َٔ ًَلَة ٟ ٢َ َِل َػ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو أب َر َت ٜٔ 

 یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، زرہی، ومحمد  ن رعیب، سابدہ  ن اصتم )ریض اہلل ہنع( رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای اس صخش یک امنز ںیہن وہیت وج وسرہ افہحت ہن ڑپےھ۔

 (یض اہلل ہنع یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، زرہی، ومحمد  ن رعیب، سابدہ  ن اصتم )ر :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امتؾ امنزفں ںیم وخاہ فہ رفس ںیم وہں ای رضح ںیم ےری وہں ای رہجی وہں، اامؾ افر دتقمی ےک ےیل آرأت ےک فا ب وہےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      719    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ی(  ر ٣٘ب بي سٌیس ) ا  ، بي سٌیس ا اهَّلل ، سٌیس ب٩  ًبیس   ، ، یحٌی  ر ظا  ٣ح٤س ب٩ ب

یُس  ٌٔ َس ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ اهَّللٔ  ٩ِ ًُبَِیسٔ  ًَ ٌَی  َیِح ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث َِزَة أَ٪َّ  َحسَّ ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ یٕس  ٌٔ َس ب٩ُِ أَبٔي 

 َّ َػل ٔيیِّ  َّ٨ َي اٟ ل ًَ  ٥َ َش٠َّ َٓ َّي  َؼل َٓ َرُج١ْ  َسَخ١َ  َٓ ٤َِشحَٔس  ِٟ ا َزَخ١َ   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو ا٢َ َر َٗ زَّ َو ََفَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  ي 

 َّ ٧ٔ إ َٓ َؼ١ِّ  َٓ  ٍِ ِرٔج اا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل ا٨َّٟ َي  ل ًَ  ٥َ َش٠َّ َٓ َئ  َّي ث٥َُّ َجا َػل ٤َا  َٛ يي  ٍَ ُيَؼل َج ََفَ ُتَؼ١ِّ   ٥ِ َٟ َؼ١ِّ َک  َٓ  ٍِ ِرٔج ٢َ ا

ا٢َ  َ٘ َٓ ىٔی  ٤ِ ِّ٠ ٌَ َٓ یَِرُظ  َُ ِّٙ ٣َا أُِحٔش٩ُ  َح ِٟ ٔا َک ب َث ٌَ ی َب ٔذ َّٟ ا ا٢َ َو َ٘ َٓ ًََلثّا  ُتَؼ١ِّ ث  ٥ِ َٟ ََّک  ٧ٔ إ ِ ٣َا  َٓ أ ِْقَ ِّرِ ث٥َُّ ا ب َٜ َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ َي  ٔل َت إ ٤ِ ُٗ َٔذا  إ

ِسحُ  ا ا ث٥َُّ  ٤ّٔ ائ َٗ  ٢َ ٔس ٌِ َّی َت ً ٍِ َح َٓ ِر ا ث٥َُّ ا ٌّ ٔ َراٛ ئ٩َّٔ  ٤َ َّی َتِل ً ٍِ َح َٛ ِر ا آٔ٪ ث٥َُّ  ُْقِ ِٟ ا َک ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٣َ َ ْسَّ ٥َُّ َتَی أجّسا ث َس ئ٩َّٔ  ٤َ ِل َّی َت ً ِس َح

أّٟشا ئ٩َّٔ َج ٤َ َّی َتِل ً ٍِ َح َٓ ِر َضا ا َٔک ک٠ُِّ ًَلت َذَٟٔک فٔي َػ  ١ِ ٌَ ِٓ ا  َو

یلص اہلل دمحم  ن اشبر، ییحی ، دیبع اہلل ، دیعس  ن ایب دیعس، ایب دیعس )ربقمی( اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 



 

 

ز ڑپیھ، اس ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع ہیلع فآہل فملس )اکی رمہبت( دجسم ںیم رشتفی ےل ےئگ ایس فتق اکی صخش آای افر اس ےن امن

ز فآہل فملس وک السؾ ایک، آپ ےن السؾ اک وجاب دای افر رفامای ہک اج امنز ڑپھ، ویکہکن وت ےن امنز ںیہن ڑپیھ۔ فہ ولٹ ایگ افر اس ےن امن

 ہک امنز ڑپھ، ویکہکن وت ےن امنز ںیہن ڑپیھ ےسیج اس ےن ےلہپ ڑپیھ، رھپ آای افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ ایک، آپ ےن رفامای

ڑپیھ۔ )ایس رطح( نیت رمہبت )وہا( بت فہ وبال ہک اس ذات یک  مس! سج ےن آپ وک قح ےک اس ھ اجیھب ےہ ںیم اس  ے رتہب ادا 

انتج آرآؿ مت وک اید ںیہن رکاتکس۔ ذٰہلا آپ ےھجم میلعت رک دےئجی، آپ ےن رفامای  ب مت امنز ےک ےئل ڑھک  وہ وت ریبکت وہک، اس ےک دعب 

وہ اس وک ڑپوھ، رھپ روکع رکف، اہیں کت ہک روکع ںیم اانیمطؿ  ے وہ اجؤ، رھپ ےر ااھٹؤ اہیں کت ہک دیسےھ ڑھک  وہ اجؤ رھپ دجسہ 

 رکف۔ رکف اہیں کت ہک دجسہ ںیم اانیمطؿ  ے وہاجؤ، رھپ ےر ااھٹؤ، اہیں کت ہک اانیمطؿ  ے ھٹیب اجؤ افر اینپ وپری امنز ںیم ایس رطح

 دمحم  ن اشبر، ییحی ، دیبع اہلل ، دیعس  ن ایب دیعس، ایب دیعس )ربقمی( اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...امنز رہظ ںیم آرأت اک ایبؿ۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 رہظ ںیم آرأت اک ایبؿ۔امنز 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      720    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ، جابز ب٩ س٤زہ  ر ٤ًی ک ب٩  ٠٤ٟ ا ًبس  ، ہ ا٧ ًو ابو  ، ٤ٌ٨ٟا٪ ا  ابو 

 ِ ی ٠٤َٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُ ِٟ ا ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ٧ََة  َوا ًَ ُو  ٨ََا أَب ث أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ٨ََا أَبُو  ث ًَلَة َحسَّ َػ ٔض٥ِٔ  يي ب َُػل ٨ُِت أ ُٛ ْس  ٌِ َس ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ َزَة  ٤ُ ٔ ب٩ِٔ َس ٔز اب ٩ِ َج ًَ  ٕ ر

یِٔن َوأَحِ  َی َٟ ِْلُو ُس فٔي ا ُٛ َِر َضا أ ٨ِ ًَ  ٦ُ ٔشیِّ َِل أَِْخٔ ٌَ ِٟ ا َِي  ًَلت َػ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ ُسو ضَٔی َر َر  ُ ز ٤َ ًُ ٢َ ا َ٘ َٓ یِٔن  َی اِْلُِْخَ ُٖ فٔي  ٔذ

٩  بَٔک اهَّللُ وَّ اٟ َذَٟٔک  ُط  ٨ِ ًَ   

 اوب اامعنلؿ، اوبوعاہن، دبعاکلمل  ن ریمع، اجرب  ن رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن )رمع  ے

 فملس یک امنز ےک لثم ڑپاھات وجباب اینپ اکشتی ےک( اہک ہک ںیم وک ہف فاولں وک اشعء یک دفونں امنزںی، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل



 

 

ریض اہلل  اھت، اؿ ںیم یسک  مس اک وکیئ اصقنؿ ہن رکات اھت، ںیم یلہپ دف روتعکں ںیم دری اگلات افر یلھچپ دف روتعکں ںیم فیفخت رکات اھت وت رمع

 اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک اہمتری رطػ ےریا یھب یہی ایخؽ ےہ۔

   ن ریمع، اجرب  ن رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوب اامعنلؿ، اوبوعاہن، دبعاکلمل :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز رہظ ںیم آرأت اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      721    حس

زہابونٌ :  راوی ٗتا ابو ہ،  ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  زہ رضی  ٗتا بي  ا اهَّلل ب٩  ًبس  ، ، یحٌی  يبا٪ ، ط  ی٥

 ٢َ ا َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َزَة  َتا َٗ ٔي  َب اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٌَی  َیِح  ٩ِ ًَ اُ٪  َب َطِي ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ُو ن ا أَب ٨ََ ث ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ک

 ٔ ُ ف أ ٥َ َيِْقَ َس٠َّ ُ َو َّصِّ َ٘ َي َويُ ِْلُول ا ٢ُِّ فٔي  َُلو ی َرَتیِٔن  ُسو أب َو َت ٜٔ اِل ٔة  اتَٔح َٔ ٔ ٔ ب ِضز و  اٟ  ٔ ًَلة یِٔن ٩ِ٣ٔ َػ َی َٟ ِْلُو یِٔن ا َت ٌَ ِٛ زَّ اٟ ٧َٔیةٔ ي  ا اٟثَّ ٔي   ف

 ُ ی َاَ٪  ک یِٔن َو َرَت و أب َوُس َت ٜٔ ٔة اِل اتَٔح َٔ ٔ َِّصٔ ب ٌَ ِٟ ا ٔي  ُ ف أ َاَ٪ َيِْقَ ّا َوک ٧ یََة أَِحَیا اِْل  ٍُ ٔ ٤ لَي َوُيِش ِْلُو ٔة ا ٌَ ِٛ زَّ اٟ ٔي  ٢ُ ف وِّ یَُل َاَ٪  ک َي َو ِْلُول ا ٔي  و٢ُِّ ف َل

٧َٔیةٔ  ا اٟثَّ ُ فٔي  َّصِّ َ٘ ٔح َويُ ِب اٟؼ   ٔ ًَلة َػ  ٩ِ٣ٔ 

رہظ یک یلہپ اوبمیعن، ابیشؿ، ییحی ، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اوباتقدہ رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز 

ف روتعکں ںیم وسرہ افہحت افر وکیئ افر دف وسرںیت ڑپےتھ ےھت۔ یلہپ رتعک ںیم ڑبی وسرت ڑپےتھ ےھت، افر امنز حبص یک یلہپ رتعک د

ںیم یھب ڑبی وسرت ڑپےتھ ےھت افر دفےری رتعک ںیم )اس  ے( وھچیٹ وسرت ڑپےتھ ےھت۔ رمع  ن صفح، صفح  ن ایغث، 

ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ےن ابخب  ے وپاھچ ہک ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ افر رصع یک اشمع، امعرہ، اوبرمعم ریض اہلل اعتٰیل 

امنز ںیم آرآؿ ڑپےتھ ےھت؟ اوہنں ےن اہک تاں! مہ ےن اہک ہک مت سک رطح اچہپؿ ےتیل ےھت؟ فہ وب ےل ہک آپ یک داڑیھ یک شبنج یک 

 فہج  ے۔



 

 

  ن ایب اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اوباتقدہاوبمیعن، ابیشؿ، ییحی ، دبعاہلل  :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز رہظ ںیم آرأت اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      722    حس

، ٤ًارہ، ابو٤ٌ٣ز ٤ًز ب٩ :  راوی ا٤ًع  حٔؽ، حٔؽ ب٩ ُیاث، 

 َٗ  ٕ ز ٤َ ٌِ ٔي ٣َ ٩ِ أَب ًَ َرةُ  ا َىٔی ٤ًَُ ث ُع َحسَّ ٤َ ًِ َ ِْل ا ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔي  َب ا أ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕؽ  ِٔ ُ ب٩ُِ َح ز ٤َُ ا ً ٨ََ ث ٔيی  َحسَّ َّ٨ اٟ َاَ٪  َک ّا أ اب بَّ ا َخ ٨َ ِٟ َ َسأ  ٢َ ا

ا ٔي  ُ ف أ ٥َ َيِْقَ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل تٔط أب ِٟٔحَي ِؿْٔطَ ا٢َ بٔا َٗ وَ٪  ُٓ ٔ ز ٌِ ُت٥ِ َت ٨ِ ُٛ ٕئ  َطِی َیِّ  ٨َا بٔأ ٠ِ ُٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َِّصٔ  ٌَ ِٟ ا ٔ َو ِضز و  ٟ 

رمع  ن صفح، صفح  ن ایغث، اشمع، امعرہ، اوبرمعم، رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ےن ابخب  ے وپاھچ ہک ایک یبن یلص اہلل ہیلع فملس رہظ 

ےھت؟ اوہنں ےن اہک تاں مہ ےن اہک ہک مت سک رطح اچہپؿ ےتیل ےھت؟ فہ وبےل ہک آپ یک داڑیھ یک  افر رصعیک امنز ںیم آرآؿ ڑپےتھ

 شبنج یک فہج  ے۔

 رمع  ن صفح، صفح  ن ایغث، اشمع، امعرہ، اوبرمعم :  رافی

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

  

 ...ںیم آرأت اک ایبؿامنز رصع 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع ںیم آرأت اک ایبؿ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      723    حس

ر، ابو٤ٌ٣ز :  راوی ، ٤ًارہ ب٩ ٤ًی ا٤ًع ٕ، سٔیا٪،   ٣ح٤سب٩ یوس

 َ ٩ِ اِْل ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  َٕ ُوُس ُس ب٩ُِ ی َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث أب ب٩ِٔ َحسَّ بَّ ُت َٟٔد ٠ِ ُٗ  ٢َ ا َٗ  ٕ ز ٤َ ٌِ َبٔي ٣َ ٩ِ أ ًَ  ٕ یِر ٤َُ َرَة ب٩ِٔ ً ا ٩ِ ٤ًَُ ًَ ٔع  ٤َ ًِ

ُت  ٠ِ ُٗ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٢َ َن ا َٗ َِّصٔ  ٌَ ِٟ ا ٔ َو ز ِض اٟو  ٔي  ُ ف أ ٥َ َيِْقَ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َاَ٪  ََرتِّ أَک ِْل َتَ ا ائ ْٔقَ وَ٪  ٤ُ٠َ ٌِ ُت٥ِ َت ٨ِ ُٛ َطِیٕئ  َیِّ  طُ بٔأ

 ٔ تٔط أب ِٟٔحَي ِؿْٔطَ ٔا ٢َ ب ا َٗ 

دمحم ن ویفس،  نایؿ، اشمع، امعرہ  ن ریمع، اوبرمعم ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن ابخب  ن ارت  ے اہک ہک ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

ولعمؾ رکےتیل ےھت؟ فملس رہظ افر رصع )یک امنز( ںیم آرآؿ دیجم ڑپےتھ ےھت؟ فہ وبےل ہک وہں! ںیم ےن اہک مت سک رطح آپ اک ڑپانھ 

 فہ وبےل ہک آپ یک داڑیھ یک شبنج  ے۔

 دمحم ن ویفس،  نایؿ، اشمع، امعرہ  ن ریمع، اوبرمعم :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع ںیم آرأت اک ایبؿ

یث                               س او٢ج٠  :  ج٠س      724    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  زہ رضی  ٗتا ابو  ، زہ ٗتا بي  ا ًبساهَّلل ب٩   ، یر ث ٛ اب٩  ، یحٌی ب٩  ، ہظا٦ اہی٥ ابز  ٣کي ب٩ 

اهَّللٔ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ ٔي  َب ٌَی ب٩ِٔ أ َیِح  ٩ِ ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ اصٔی٥َ  َِز يي  ب٩ُِ إٔب ٤َک ِٟ ا ا  ٨ََ ث اهَّللُ  َحسَّ َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َاَ٪  ک  ٢َ ا َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َزَة  َتا َٗ ٔي  ب٩ِٔ أَب

 ٌُ ٔ ٤ َرةٕ َوُيِش و ٕ ُس َرة و أب َوُس َت ٜٔ اِل ٔة  اتَٔح َٔ ٔ َِّصٔ ب ٌَ ِٟ ا ٔ َو ِضز اٟو  یِٔن ٩ِ٣ٔ  َت ٌَ ِٛ زَّ اٟ ُ فٔي  أ ٥َ َيِْقَ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٧ّاًَ یََة أَِحَیا اِْل ا  ٨َ 

ریثک، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ، اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع راتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل  یکم  ن اربامیہ، اشہؾ، ییحی  ن ا ن

فملس رہظ افر رصع یک دف روتعکں ںیم وسرہ افہحت افر وکیئ اکی دفےری وسرت ڑپےتھ ےھت افر یھبک یھبک وکیئ آتی ںیمہ انسیئ د  اجیت 



 

 

 یھت۔

   ن ا ن ریثک، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ، اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعیکم  ن اربامیہ، اشہؾ، ییحی :  رافی

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

  

 ...رغمب یک امنز ںیم آرآؿ ڑپےنھ اک ایبؿ۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 رغمب یک امنز ںیم آرآؿ ڑپےنھ اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      725    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩   ، ہ تب ً اهَّلل ب٩  ًبس ًبیس اهَّلل ب٩   ، اب٩ طہاب ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

 َ ٩ِ ًُب ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ یُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٕض َحسَّ ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َة  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُتَِب ًَ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِیسٔ 

یَ  ِت  َٟ ا َ٘ َٓ ا  ّٓ ًَلٔت رُعِ زَِس ٤ُ ِٟ ا ُ َو أ ِتطُ َوصَُو َيِْقَ ٌَ ٔ ٤ ١ٔ َس ـِ َٔ ِٟ ا ا٢َ إٔ٪َّ أ٦َُّ  َٗ َّطُ  ٧َ ٤َا أ ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َتَٔک َر ائ ىٔی بْٔٔقَ َت ِ
ْکَّ َذ ِس  َ٘ َٟ  ٔ اهَّلل ُىَیَّ َو ا ب

اٟش    ٔ ظ زٔٔب َصٔذ ِِ ٤َ ِٟ ا ٔي  ا ف ُ بَٔض أ ٥َ َيِْقَ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َر ُت ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٔ ٤ َس ا  ا َْلْٔخُ ٣َ ََّض ٧ٔ  وَرَة إ

دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ےریی فادلہ 

اکی رمہبت امنز ںیم ےھجم )فارملالست رعاف( ڑپےتھ انس وت ک ےن ںیگل یک ا  ےری  ےٹیب! وت ےن ہی وسرت ڑپھ رک ےھجم اید اؾ لضف ےن 

 دالای ہک یہی آرخی وسرت ےہ وج ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ینس، آپ اس وک رغمب ںیم ڑپےتھ ےھت۔

 ب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہش :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رغمب یک امنز ںیم آرآؿ ڑپےنھ اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      726    حس

  :  راوی

ا اَ٪ ب٩ِٔ  زَِو ٩ِ ٣َ ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ َوَة ب٩ِٔ  ٩ِ رُعِ ًَ َة  َٜ ٔي ٠َ٣ُِی اب٩ِٔ أَب  ٩ِ ًَ ِٕخ  ی َز اب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ُو  ا أَب ٨ََ ث یُِس ب٩ُِ َحسَّ ٔي َز ٢َ ل ا َٗ  ٢َ ا َٗ  ٥ٔ َٜ َح ِٟ

ُت  ٌِ ٔ َس٤ ِس  َٗ ٕر َو ا َٔ٘ٔؼ زٔٔب ب ِِ ٤َ ِٟ ا ُ فٔي  أ َتِْقَ َک  َٟ ٕٔت ٣َا  َاب یِٔن ث َی َٟ و ل  اٟ َي  ول ُٔل ُ ب أ ٥َ َيِْقَ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨  اٟ

ی کۃ ، رعفہ  ن زریب رمفاؿ  ن مکح رفاتی رکےت ںیہ ہک ھجم  ے زدی  ن اثتب ےن اہک ہک ہی ایک ابت ےہ 
مل
اوباعمص ، ا ن رججی ، ا ن ایب 

ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک دف ڑبی وسروتں  ے یھب ڑبی وسرںیت  ہک مت رغمب ںیم وھچیٹ وھچیٹ وسروتں  ے ڑپےتھ وہ، احالہکن

 ڑپےتھ وہےئ انس ےہ

  :  رافی

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

  

 ...امنز رغمب ںیم دنلب آفاز  ے ڑپےنھ اک ایبؿ۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ب ںیم دنلب آفاز  ے ڑپےنھ اک ایبؿ۔امنز رغم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      727    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی   ٍ ر ب٩ ٣ل٤ ی ، جب ٣ل٥ٌ ر ب٩  ی ٣ح٤س ب٩ جب  ، اب٩ طہاب ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

 ٔ اٟ َا ٣َ ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ یُوُس ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ُت َحسَّ ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ  ٥ٕ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل یِر َب ٔس ب٩ِٔ ُج َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ْک 

 ٔ ور ل  ٔاٟ زٔٔب ب ِِ ٤َ ِٟ ا َ فٔي  أ َْقَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو  َر



 

 

اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، دمحم  ن ریبج  ن معطم، ریبج  ن عمطم ریض اہلل 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رغمب ںیم )فاوطلر( ڑپےتھ انس۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، دمحم  ن ریبج  ن معطم، ریبج  ن عمطم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...امنز اشعء ںیم دنلب آفاز  ے آرآؿ ڑپےنھ اک ایبؿ۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز اشعء ںیم دنلب آفاز  ے آرآؿ ڑپےنھ اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      728    حس

، بَک  :  راوی ا٤ٌ٨ٟا٪، ٣ٌت٤ز، س٠امی٪ رآٍابو   ابو

 َ ٍَ أ ُت ٣َ ِی ا٢َ َػ٠َّ َٗ  ٍٕ ٔ آ َبٔي َر ٩ِ أ ًَ  ٕ ٩ِ بََِک ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ ٤ْٔز  َت ٌِ ا ٣ُ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أ٪  ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ٨ََا أَبُو  ث ا َحسَّ َ إَٔذ أ َْقَ َٓ ٤ََة  َت ٌَ ِٟ ا َِزَة  ی َُز ٔي ص ب

ٔس  ا َ٘ ِٟ ا َبٔي  َٕ أ َسَحِسُت َخ٠ِ  ٢َ ا َٗ طُ  َٟ ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ َشَحَس  َٓ ِت  َّ٘ ِنَظ ا ُئ  ٤َا اظُ اٟشَّ َ٘ ِٟ َ َّی أ ً ا َح َِسُحُس بَٔض ٢ُ أ ًَل أََزا َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٥ٔ 

اوب اامعنلؿ، رمتعم، امیلسؿ، رکب اوبراعف رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اکی رمہبت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اس ھ اشعء یک امنز 

﴾ ڑپیھ افر دجسہ

 

قب

 

س

 

ن
ایک۔ ںیم ےن اؿ  ے اہک ہک ہی آپ ےن ایک ایک؟ وبےل ںیم ےن اوبااقلمس یلص  ڑپیھ، وت اوہنں ےن ﴿اذاامسلء ا

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ اس وسرت ےک اقمؾ رپ دجسہ ایک ےہ ذٰہلا ںیم ہشیمہ اس ںیم دجسہ رکات روہں اگ اہیں کت ہک اؿ  ے  ل 

 اجؤں۔

 اوب اامعنلؿ، رمتعم، امیلسؿ، رکب اوبراعف :  رافی

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

  



 

 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز اشعء ںیم دنلب آفاز  ے آرآؿ ڑپےنھ اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      729    حس

ہ، ًسی :  راوی ، طٌب ٟیس  ابواٟو

٨ََا أَبُو  ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ اَئ أَ٪َّ  بََر ِٟ ا ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ٔسٓیٕ  ًَ  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث ا٢َ َحسَّ َٗ َؤٟیٔس  ِٟ َ فٔي ا أ َْقَ َٓ َاَ٪ فٔي َسََفٕ  ک  

و٪ٔ  ُِت َّی ز اٟ یٔن َو تِّ ٔاٟ َتیِٔن ب ٌَ ِٛ زَّ اٟ ٔي إِٔحَسی  ٔئ ف َظا ٌٔ ِٟ  ا

ںیم ےن رباء  ے انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یسک رفس ںیم ےھت وت آپ ےن اشعء یک یسک اکی رتعک  اوباولدیل، ہبعش، دعی اک ایبؿ ےہ ہک

وِؿ﴾ ڑپیھ۔ ُ

 

ْ
 
ازلَپ
َ
ِ ف

 

 
ِّ

 

ال
َ
 ںیم ﴿ف

 اوباولدیل، ہبعش، دعی :  رافی

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

  

 ... وسرت اک ایبؿ۔دجس  فایل

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 دجس  فایل وسرت اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      730    حس

رآٍ :  راوی ، تییم، ابوبَک، ابو یٍ ز، یزیسب٩ زً  ٣شس

 َّ اٟت َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٍٕ ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز ز َی ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث َت٤ََة َحسَّ ٌَ ِٟ ا یَِزَة  َُز َبٔي ص ٍَ أ ُت ٣َ ِی َػ٠َّ  ٢َ ا َٗ  ٍٕ ٔ آ َر ٔي  ٩ِ أَب ًَ  ٕ ََِک ٩ِ ب ًَ یٔم   ِی

اهَّللُ َّي  َػل ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ٔي ا َٕ أَب ا َخ٠ِ َسَحِسُت بَٔض  ٢َ ا َٗ  ٔ ظ ا َصٔذ ُت ٣َ ٠ِ ُ٘ َٓ َشَحَس  َٓ ِت  َّ٘ ِنَظ ُئ ا ٤َا اٟشَّ ا  َٔذ َ إ أ َْقَ َٓ  ٢ُ ًَل أََزا َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ



 

 

َِسُحُس  اظُ  أ َ٘ ِٟ َ َّی أ ً ا َح  بَٔض

دسمد، سیدی ن زرعی، یمیت، اوبرکب، اوبراعف رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اکی رمہبت اوبرہریہ ےک اس ھ اشعء یک امنز ڑپیھ وت اوہنں 

( ڑپیھ افر دجسہ ایک ںیم ےن اؿ  ے اہک ہک ہی ایک ایک؟ وبےل ںیم ےن اس وسرت ںیم اوبا ْ

 

ب
َ
ّق
َ

 

س
ْ

 

ن
 ا
ُ
مَا ء
َ
ّ
لس

اقلمس یلص اہلل ہیلع ےن )ِإَذا ا

ۃ دجسہ رکات روہں اگ اہیں کت ہک آپ  ے  ل اجؤں

 

ش
 م
ہ
 فآہل فملس ےک ےھچیپ دجسہ ایک ذہلا ںیم اس ںیم 

 دسمد، سیدی ن زرعی، یمیت، اوبرکب، اوبراعف :  رافی

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

  

 ... امنز ںیم آرأت اک ایبؿ۔اشعء یک

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنز ںیم آرأت اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      731    حس

ت، بزاء :  راوی ، ًسی ب٩ ثاب  خًلز ب٩ یحٌی ، ٣شٌز

٢َ حَ  ا َٗ ْز  ٌَ ٨ََا ٣ِٔش ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َیِحٌَی  زُ ب٩ُِ  ًلَّ ا َخ ٨ََ ث ٔيیَّ َحسَّ ا٨َّٟ ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َئ َر ا بََر ِٟ ا  ٍَ ٔ َس٤ َابٕٔت  ی  ب٩ُِ ث ٔس ًَ ا  ٨ََ ث سَّ

ا ٣ٔ  ِوّت ُت أََحّسا أَِحَش٩َ َػ ٌِ ٔ َس٤ ا  ٔئ َو٣َ َظا ٌٔ ِٟ ا ٔي  ؤ٪ ف ُِت َّی ز اٟ یٔن َو تِّ اٟ ُ َو أ ٥َ َيِْقَ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ائَّة َػل ْٔقَ ُط أَِو  ٨ِ 

ِ  الخد  ن ییحی ،

 

 
ِّ

 

ال
َ
رعسم، دعی  ن اثتب، رباء رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اشعء یک امنز ںیم )ف

وِؿ( ڑپےتھ وہےئ انس افر ںیم ےن آپ  ے زایدہ وخش آفاز ای ااھچ ڑپےنھ فاال ںیہن انس۔ ُ

 

ْ
 
ازلَپ
َ
 ف

 الخد  ن ییحی ، رعسم، دعی  ن اثتب، رباء :  رافی

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

  



 

 

 ...یلہپ دف روتعکں وک وطلی رک  افر یلھچپ دفونں روتعکں وک رصتخم رک 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 یلہپ دف روتعکں وک وطلی رک  افر یلھچپ دفونں روتعکں وک رصتخم رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      732    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ، جابز ب٩ س٤زہ  ًو٪ ابو  ، ہ ، طٌب ِحب  س٠امی٪ ب٩ 

 َٗ ٔيِّ  ف َ٘ اٟثَّ اهَّللٔ  ٔس ب٩ِٔ ًُبَِیٔس  َّ٤ ِوٕ٪ ٣َُح ًَ ٔي  ٩ِ أَب ًَ ُة  َب ٌِ ُط ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ا ُس٠َامِیَ ٨ََ ث ِ َحسَّ َٔز ب اب ُت َج ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا٢َ ا َٗ َزَة  ٤ُ َس  ٩َ

 َ یِٔن َوأ َی َٟ ِْلُو ا ٔي  أ٣َُس  ف َٓ ٧ََا  ا أ ا٢َ أ٣ََّ َٗ  ٔ ًَلة اٟؼَّ َّی  ً ٕئ َح َطِی ک١ُِّ  ََ فٔي  َطَِٜو ِس  َ٘ َٟ ٕس  ٌِ ُ َٟٔش ٤َُز ً ٢َ ا ا َٗ آُٟو ٣َ یِٔن َوَِل  َی ِْلُِْخَ ُٖ فٔي ا ِحٔذ

 ٔ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  ُسو َر ًَلةٔ  ٔ ٩ِ٣ٔ َػ ٔط یُِت ب َتَس ِٗ ِّی بَٔک ا َٔک أَِو َهى ٩  ب وَّ اٟ  ََ ا َذ َت  ِٗ َػَس ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ  َو

امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، اوبوعؿ، اجرب  ن رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن دعس ریض اہلل 

 امنز ںیم یھب، دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اعتٰیل ہنع  ے اہک ہک وکےف فاولں ےن اہمتری رہ ابت ںیم اکشتی یک ےہ اہیں کت ہک

 ب  ےئینس! ںیم یلہپ دف روتعکں ںیم وطؽ داتی اھت افر یلھچپ دف روتعکں ںیم ااصتخر رکات اھت افر ںیم اؿ یک اکشتی یک ھچک رپفاہ ںیہن رکات

 اعتٰیل ہنع ےن اہک چس ےتہک وہ اہمتری ةسن ااسی یہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز یک اتمتعب یک ےہ، رمع ریض اہلل

 ایخؽ ےہ ایک ہی اہک ہک ےریا ایخؽ اہمتری رطػ ااسی یہ ےہ۔

 امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، اوبوعؿ، اجرب  ن رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...رجف یک امنز ںیم آرات اک ایبؿ۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رجف یک امنز ںیم آرات اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      733    حس

ہ :  راوی ہ، سیار ب٩ سًل٣  آز٦، طٌب

اُر  َسیَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ َز٦ُ  ٨ََا آ ث ٩ِ  َحسَّ ًَ ُظ  ٨َا ِٟ َ َشأ َٓ ِْلَِس٠َیٔمِّ  ا َزَِزَة  َبٔي ب لَي أ ًَ َزَخ٠ُِت أ٧ََا َوأَبٔي  ا٢َ  َٗ ًَل٣ََة  َس ب٩ُِ 

ا ُص َو ٤ِ اٟظَّ  ٢ُ زُو ٔیَن َت َز ح ِض اٟو  يي  ٥َ يَُؼل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َاَ٪  ٢َ ک ا َ٘ َٓ أت  َو ٠َ اٟؼَّ ٔت  ِٗ ٔ َو ُج١ُ إ زَّ اٟ  ٍُ زِٔج َی َِّصَ َو ٌَ َصی ِٟ ِٗ َ َي أ ل

ا٠َّٟ  ٔث  َي ث٠ُُ ٔل ٔئ إ ا َظ ٌٔ ِٟ ا  ٔ ٔیر َٔتأِخ ٔي ب ال َُب ی زٔٔب َوَِل  ِِ ٤َ ِٟ ا ٔي  ٢َ ف ا َٗ ا  ُت ٣َ ْة َوَنٔشی ُص َحیَّ ٤ِ اٟظَّ ٔة َو ی٨َ ٤َٔس ِٟ ا َوَِل ا ِب٠ََض َٗ ِو٦َ  ا٨َّٟ ب   یُٔح ِی١ٔ َوَِل 

 ٔ ز ٌِ َی َٓ ُج١ُ  زَّ اٟ  ُٖ ََّصٔ َي٨ِ َٓ َح  ِب اٟؼ  يي  َسَصا َوُيَؼل ٌِ یَث َب َحٔس ِٟ یَن ا تِّ اٟشِّ ا بَیَِن  ٤َُا ٣َ اص یِٔن أَِو إِٔحَس َت ٌَ ِٛ زَّ اٟ ُ فٔي  أ َاَ٪ َيِْقَ ک ُٖ َج٠ٔیَشطُ َو

ٔائَةٔ  ٤ ِٟ ا َي  ٔل  إ

آدؾ، ہبعش، ایسر  ن السہم اک ایبؿ ےہ ہک ںیم افر ےری  ابپ اوبربزہ ایملس ےک اپس ےئگ افر اؿ  ے امنزفں ےک افاقت وپےھچ، وت 

 فآہل فملس رہظ یک امنز  ب آاتفب ڈلھ اجات اھت، اس فتق ڑپےتھ ےھت افر رصع یک اےسی فتق ڑپےتھ اوہنں ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع

ےھت ہک آدیم دمہنی یک ااہتن کت ولٹ رک اج ےکس افر آاتفب ںیم زردی ہن آیئ وہ، ایسر ےتہک ںیہ، افر ںیم وھبؽ ایگ ہک رغمب ےک ابر  

 ںیم اکی اہتیئ رات کت ھچک رپفاہ ہن رکےت ےھت، افر اشعء  ے ےلہپ وسےن وک افر اس ےک ںیم اوبربزہ ےن ایک اہک، افر آپ اشعء یک اتریخ

دعب ابت رکےن وک اندنسپ رکےت ےھت افر حبص یک امنز آپ اےسی فتق ڑپھ ےتیل ےھت ہک آدیم افرغ وہ رک اےنپ اپس فاےل وک اچہپاتن اھت افر 

 وس کت ڑپےتھ ےھت۔آپ دفونں رںیتعک ای رہ اکی ںیم اسھٹ آوتیں  ے ےل رک 

 آدؾ، ہبعش، ایسر  ن السہم :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 رجف یک امنز ںیم آرات اک ایبؿ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      734    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ء،  ًلا  ، خ اب٩ جزی  ، ہی٥ ا ابز اس٤ٌٰی١ ب٩   ، ز شس ٣ 

ا َل ًَ ٔي  بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ ِٕخ  َزی اب٩ُِ ُج ٧َا  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ َِزاصٔی٥َ  أًی١ُ ب٩ُِ إٔب ٤َ ِٔس ا إ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر َِزَة  َُزی ٍَ أَبَا ص ٔ ٤ َّطُ َس ٧َ ْئ أ

طُ  ٨ِ ٥ِ َو٣َا  ًَ ُٛ ا ٨َ ٌِ َِس٤َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ا  ٨َ ٌَ َِس٤َ ا أ ٤َ َٓ  ُ أ ٕ ُيِْقَ ًَلة ک١ُِّ َػ و٢ُ فٔي  ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٥ُِٜ َوإِٔ٪  ٨ِ ًَ ِي٨َا  َٔ ا أَِخ َّ٨ ًَ َي  أَِخف

یِرْ  َو َخ ُض َٓ ِٔزَت  زَأَِت َوإِٔ٪ ز آٔ٪ أَِج ُْقِ ِٟ ا َي أ٦ُِّ  ل ًَ ِٔز  ز  َت

 ن اربامیہ، ا ن رججی، اطعء، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک امتؾ امنزفں ںیم آرآؿ ڑپاھ اجات ےہ نج )امنز  دسمد، اامسلیع

 فں( ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دنلب آفاز  ے ڑپھ رک ںیمہ انسای اؿ ںیم مہ یھب دنلب آفاز  ے ڑپھ رک مت وک انسےت ںیہ

آفاز  ے ڑپھ رک مہ  ے اپھچای اؿ ںیم مہ یھب آہتسہ آفاز  ے ڑپھ رک مت  ے اپھچےت ںیہ، افر ارگ وسرہ افہحت  ے افر نج ںیم آہتسہ 

 زایدہ ڑپوھ وت اکیف ےہ افر ارگ زایدہ ڑپھ ول وت رتہب ےہ۔

 دسمد، الیعٰمس  ن اربامیہ، ا ن رججی، اطعء، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...امنز رجف یک آرأت ںیم دنلب آفاز  ے ڑپےنھ اک ایبؿ۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف یک آرأت ںیم دنلب آفاز  ے ڑپےنھ اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      735    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اب٩ ًباض   ، ر ی ، سٌیس ب٩ جب ابوبرش  ، ہ ا٧ ًو ابو  ، ز شس ٣ 

یٔس ب٩ِٔ  ٌٔ ٩ِ َس ًَ َة  ََفُ ب٩ُِ أَبٔي َوِحٔظیَّ ٌِ رِٔشٕ صَُو َج ٔي ب ٩ِ أَب ًَ ََة  ٧ َوا ًَ ُو  ا أَب ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث إض َحسَّ بَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ یِر  ُجَب

ضَٔی اهَّللُ ُسوَر ٔلَي  ی٩َ إ ا٣ٔٔس ًَ  ٔ ابٔط َِػَح ٕة ٩ِ٣ٔ أ َٔ ٔ َائ ٔي ك ٥َ ف ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  َٙ َِل٠َ ا٧  ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ َیَِن   ِس حٔی١َ ب َٗ َإي َو ٚٔ ًُک



 

 

یُن  اكٔ َی اٟظَّ ِت  ٌَ َج ََفَ ُب  ُض اٟظ  ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ ِت  ُِرٔس٠َ أئ َوأ ٤َ اٟشَّ  ٔ بَر َیَِن َخ یٔن َوب اكٔ َی ُوا حٔی١َ  اٟظَّ اٟ َ٘ َٓ  ٥ُِٜ ا َل ُوا ٣َ اٟ َ٘ َٓ ض٥ِٔ  ِو٣ٔ َٗ َي  ٔل إ

٤َائٔ  اٟشَّ  ٔ بَر َیَِن َخ ٥ُِٜ َوب ا٢َ بَِي٨َ وا ٣َا َح اُٟ َٗ ُضُب  اٟظ  ٠َِي٨َا  ًَ ٔس٠َِت  ُِر أئ َوأ ٤َ اٟشَّ  ٔ بَر َیَِن َخ ٨َا َوب ٨َ بُوا  بَِي َِضٔ ا َٓ َطِیْئ َحَسَث  إِٔلَّ 

٧ُِو  ا َٓ ا  ََض رٔب ا َِ ِْلَِرٔق َو٣َ ا  َٚ رٔ ا وا ٣ََظ ُض َوجَّ ی٩َ َت ٔذ َّٟ ا ئَٔک  َٟ َٖ أُو ََّصَ اِن َٓ أئ  ٤َ اٟشَّ  ٔ بَر َیَِن َخ ٥ُِٜ َوب ٨َ ا٢َ بَِي ٔذی َح َّٟ ا ا ٣َا َصَذا  زُو

َُو يُ  ٕي َوص َا ٚٔ ًُک و ُس َي  ٔل ی٩َ إ ا٣ٔٔس ًَ َة  ٨َِٔد٠َ َُو ب ٥َ َوص َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َي  ٔل َة إ ا٣َ َٔض َو ت ٔ ٧َِح ٔط اب َِػَح يي بٔأ ا  َؼل َّ٤ ٠َ َٓ  ٔ ز ِح َٔ ِٟ ًَلَة ا َػ

أَٟک  ٨َ ُض َٓ أئ  ٤َ اٟشَّ  ٔ بَر َیَِن َخ ٥ُِٜ َوب ٨َ ا٢َ بَِي ٔذی َح َّٟ ا  ٔ اهَّلل ا َو ا صََذ اُٟو َ٘ َٓ ُط  َٟ وا  ٌُ ٤َ ِسَت آَ٪ ا ُْقِ ِٟ ا وا  ٌُ ٔ ٤ ض٥ِٔ َس ِو٣ٔ َٗ َي  ٔل وا إ ٌُ َرَج ٔیَن   ح

 ٔ َِضٔسی إ َحّبا ی ًَ ٧ّا  آ ُْقِ ٨َا  ٌِ ٔ ٤ َّا َس ٨َا إ٧ٔ ِو٣َ َٗ وا یَا  اُٟ َٗ اهَّللُ َو َّي  َػل  ٔ ط ٧َبٔیِّ لَي  ًَ  ُ اهَّلل ِز٢ََ  ٧َ أ َٓ ا  ٨َِّا أََحّس ٔزَب ََ ب رُِشٔ ٩ِ ن َٟ ٔ َو ا بٔط َّ٨ آ٣َ َٓ ِطٔس  ز  اٟ لَي 

ح٩ِّٔ  ِٟ ا  ٢ُ ِو َٗ  ٔ ِیط َٟ ٔ َي إ ا أُوؤ ٤ََّ ح٩ِّٔ َوإ٧ٔ ِٟ ا َنََفْ ٩ِ٣ٔ   ٍَ ٤َ ِسَت َُّط ا َيَّ أ٧َ ٔل َي إ ١ِ أُوؤ ُٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

رشب، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک )اکی دؿ( یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دسمد، اوبوعاہن، اوب

اےنپ دنچ ااحصب ےک اس ھ وسؼ اکعظ یک رطػ ارادہ رکےک  ےل افر )اس فتق( ایشنیط وک آامسؿ یک ربخںی الےن  ے رفک دای ایگ 

نیط اینپ وقؾ ےک اپس ولٹ آےئ، وقؾ ےن اہک اہمترا ایک احؽ ےہ؟ اب یک رمہبت وکیئ ربخ اھت، افر اؿ رپ س ےل ےکنیھپ اجےت ےھت، سپ ایش

ںیہن الےئ، ایشنیط ےن اہک ہک امہر  ےئل آامسؿ کت اجان ونممع رکدای ایگ افر اب امہر  افرپ س ےل ےکنیھپ اجےت ںیہ، وقؾ ےن اہک ہک 

ہج دیپا وہیئ ےہ، وج احؽ یہ ںیم اظرہ وہیئ ےہ، ذٰہلا زنیم ےک رشمؼ افر اہمتر  آامسؿ کت اجےن یک راکفٹ یک وکیئ اخص ایسی یئن ف

رغمب یک امتؾ وجابن ںیم رفس رکف افر دوت و فہ ایک زیچ ےہ، سج ےن اہمتر  افر آامسین ربخ ےک درایمؿ راکفٹ ڈاؽ دی )انچہچن فہ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر آپ اس ولگ اس التش ںیم ےلکن( وت وج ولگ اؿ ںیم  ے اہتہم یک رطػ آےئ ےھت فہ یبن 

فتق اقمؾ ہلخن ںیم وسؼ اکعظ اج رےہ ےھت ) انچہچن  ب ہی انجت فتاں ےچنہپ ںیہ وت( آپ )اس فتق( اےنپ ااحصب ےک رمہاہ رجف یک 

سج ےن اہمتر  افر  امنز ڑپھ رےہ ےھت،  ب اؿ ونجں ےن آرآؿ وک انس وت اس وک ےتنس رےہ افر ک ےن ےگل ہک ادا یک  مس یہی ےہ

آامسؿ یک ربخ ےک درایمؿ ںیم راکفٹ ڈاؽ دی، سپ فںیہ  ے اینپ وقؾ ےک اپس ولٹ رک ےئگ، وت ک ےن ےگل ہک ا  امہری وقؾ )ےک 

ولوگ!( مہ ےن اکی  بیج آرآؿ انس ےہ وج دہاتی یک راہ اتبات ےہ، سپ مہ اس رپ اامیؿ ےل آےئ افر )اب( مہ رہسگ اےنپ رپفرداگر اک 
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 اعتٰیل ہنع دسمد، اوبوعاہن، اوبرشب، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل :  رافی

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



 

 

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف یک آرأت ںیم دنلب آفاز  ے ڑپےنھ اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      736    حس

، :  راوی اس٤ٌٰی١  ، ز شس ٨ًہ ٣ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  ہ،  ٣ ًَک  ،  ایوب

 َ أ َْقَ  ٢َ ا َٗ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ وُب  َی  ا أ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ا إ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل ا٨َّٟ

ا َز َو٣َ َت ٓامَٔی أ٣ُٔ َٜ َس ٥َ ٓامَٔی أ٣َُٔز َو َس٠َّ ٨َْة  َو َوْة َحَش ٔ أُِس اهَّلل و٢ٔ  َرُس ٔي  ٥ُِٜ ف َاَ٪ َل ک ِس  َ٘ َٟ ا  َنٔشیًّ َرب َک  َاَ٪   ک

دسمد، اامسلیع، اویب، رکعہم، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک نج امنزفں ںیم 

)اخومیش اک( مکح دای ایگ اؿ ںیم وکست ایک افر اہمترا رپفرداگر وھبےنل فاال یک افر نج ںیم  )رہج اک( مکح دای ایگ، اؿ ںیم آپ ےن آرات

ںیہن ےہ )ہک وھبےل  ے وکیئ  طل مکح ددی ( افر انیقی مت ولوگں ےک ےئل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )ےک ااعفؽ ف اوقاؽ( 

 ںیم اکی ایھچ ریپفی ےہ۔

 س ریض اہلل اعتٰیل ہنعدسمد، الیعٰمس، اویب، رکعہم، ا ن ساب :  رافی

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

  

 ...اکی رتعک ںیم دف دف وسروتں وک اکی اس ھ ڑپےنھ افر اکی وسرت یک آرخی آایت افر دفےر

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےنھ افر اکی وسرت یک آرخی آایت افر دفےری وسرت یک ادتباء آایت ڑپےنھ اک ایبؿ۔اکی رتعک ںیم دف دف وسروتں وک اکی اس ھ ڑپ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      737    حس



 

 

ائ١ :  راوی ، ابو و  آز٦، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ

ا٢َ  َٗ َة  زَّ زٔو ب٩ِٔ ٣ُ ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ا ُط ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َز٦ُ  آ ا  ٨ََ ث أُِت  َحسَّ َْقَ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٕ ز و ٌُ اب٩ِٔ ٣َِش َي  ٔل َرُج١ْ إ َئ  ا٢َ َجا َٗ ائ١ٕٔ  َا َو ُت أَب ٌِ ٔ َس٤

ٔيی   ا٨َّٟ َاَ٪  ًٔی ک َّٟ ا َٔز  ائ َو َّ٨ اٟ ُت  ِٓ ِس رَعَ َ٘ َٟ  ٔ ز ٌِ اٟظِّ َضذِّ  َٛ ا  ٢َ َصذًّ ا َ٘ َٓ ٕة  ٌَ ِٛ َر َة فٔي  ِی٠َ ا٠َّٟ  ١َ ؼَّ َٔ ٤ُ ِٟ ٨َ ا ُ٪ بَِي ٥َ َيِْقُ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ُض٩َّ َػل

ةٕ  ٌَ ِٛ َر ک١ُِّ  یِٔن فٔي  َرَت ُسو  ١ٔ ؼَّ َٔ ٤ُ ِٟ ا َرّة ٩ِ٣ٔ  ُسو ی٩َ  رِٔشٔ َْکَ ً َذ َٓ 

آدؾ، ہبعش، رمعف  ن رمہ، اوب فالئ اک ایبؿ ےہ ا ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اکی صخش آای افر اس ےن اہک ہک ںیم ےن رات 

 ہنع ےن اہک وت ےن اس دقر دلج ڑپاھ ےسیج رعش دلج ڑپاھ اجات ےہ، ںیم وک الصفمت اکی رتعک ںیم ڑپںیھ، ا ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل

اؿ مہ لکش وسروتں وک اجاتن وہں ںیہنج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی اس ھ ڑپھ ایل رکےت ےھت، رھپ اوہنں ےن لصفم یک سیب 

 فآہل فملس ڑپاھ رکےت ےھت( ۔ وسرںیت ذرک ںیک )ہک اؿ ںیم  ے( دف وسرںیت رہ رتعک ںیم )آرضحنت یلص اہلل ہیلع

 آدؾ، ہبعش، رمعف  ن رمہ، اوب فالئ :  رافی

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

  

 ...آرخی دفونں روتعکں ںیم رصػ وسرہ افہحت ڑپیھ اجےئ۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ػ وسرہ افہحت ڑپیھ اجےئ۔آرخی دفونں روتعکں ںیم رص

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      738    حس

سی ب٩ اس٤اًی١، ہ٤ا٦، یحٌی، ًبساهَّلل ب٩ ابي ٗتازہ، ابوٗتازہ :  راوی  ٣و

 َ ٔ ب٩ِٔ أ اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٌَی  ٩ِ یَِح ًَ ا٦ْ  ٨ََا َص٤َّ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١َ  ِٔس٤َ وَسی ب٩ُِ إ ا ٣ُ ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ ٔ أَ٪َّ  ٩ِ أَبٔیط ًَ َزَة  َتا َٗ ٔي  ب

 ِ ی َی اِْلُِْخَ یِٔن  َت ٌَ ِٛ زَّ اٟ یِٔن َوفٔي  َرَت و ُس أب َو َت ٜٔ اِل یِٔن بٔأ٦ُِّ  َی َٟ ِْلُو ا ٔ فٔي  ِضز و  اٟ ُ فٔي  أ َاَ٪ َيِْقَ ٥َ ک َس٠َّ اِْلیََة َو ٨َا  ٌُ ٔ ٤ أب َويُِش َت ٜٔ اِل ٔن بٔأ٦ُِّ 



 

 

ا و٢ُِّ فٔي  َُل ی ِبٔح َو اٟؼ  ٔي  َذا ف َٜ َِّصٔ َوَص ٌَ ِٟ ا ٔي  َذا ف َٜ ٧َٔیةٔ َوَص ا اٟثَّ ةٔ  ٌَ ِٛ زَّ اٟ ٔي  ٢ُِّ ف َُلو ی َي ٣َا َِل  ِْلُول ا ٔة  ٌَ ِٛ زَّ ٟ 

وسرہ ومیس  ن اامسلیع، امہؾ، ییحی، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ، اوباتقدہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس رہظ یک دف روتعکں ںیم 

دف وسرںیت افر )اس ےک اس ھ( ڑپیتھ ےھت افر مہ وک وکیئ آتی )یھبک یھبک( انسیئ دیتی یھت افر یلہپ رتعک ںیم اس دقر وطؽ افہحت افر 

 دےتی ےھت ہک دفےری رتعک ںیم ہن دےتی ےھت افر رصع افر حبص ںیم یھب یہی وصرت یھت

 ومیس  ن اامسلیع، امہؾ، ییحی، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ، اوباتقدہ :  رافی

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

  

 ...سج ےن رہظ افر رصع یک امنز ںیم آہتسہ آرأت یک افر اس اک ایبؿ۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن رہظ افر رصع یک امنز ںیم آہتسہ آرأت یک افر اس اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      739    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ٌ٣ز  ابو ر،  ی ٤ً رب٩  ٤ًا  ، ٤ًع ا  ، ہ، جزیز يب  ٗت

 ٕ ٤َز ٌِ ٔي ٣َ ٩ِ أَب ًَ  ٕ یِر ٤َُ َرَة ب٩ِٔ ً ٤َُا ً ٩ِ ًَ ٔع  ٤َ ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ ٔیْز  ز ا َج ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ یٕس  ٌٔ َبُة ب٩ُِ َس تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث َ  َحسَّ َک إب أ بَّ ُت َٟٔد ٠ِ اهَّللٔ ُٗ و٢ُ  َرُس اَ٪ 

ِؿْٔطَ  ٢َ بٔا ا َٗ ٤َِٔت  ٠ ًَ َی٩َِ  ٨َا ٩ِ٣ٔ أ ٠ِ ُٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َِّصٔ  ٌَ ِٟ ا ٔ َو ِضز و  اٟ ٔي  ُ ف أ ٥َ َيِْقَ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل  أب ِٟٔحَيتٔط

ہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہک ایک ہبیتق، رجری، اشمع، امعر ن ریمع، اوبرمعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ےن ابخب ریض ا

رکےت ےھت؟ ابخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک تاں۔ مہ ےن اہک مت ےن سک  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ افر رصع ںیم آرات

 رطح اچہپان ؟ ابخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک آپ یک داڑیھ یک شبنج  ے۔

 ریمع، اوبرمعم ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق، رجری، اشمع، امعر ن  :  رافی

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



 

 

  

 ...اامؾ ارگ دتقمی وک وکیئ آتی انسد 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ارگ دتقمی وک وکیئ آتی انسد 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      740    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  زہ  ٗتا بي  ا اهَّلل ب٩  ًبس  ، یر ث ٛ بي  ا ، یحٌی ب٩  اعي اوز  ، ٕ  ٣ح٤س ب٩ یوس

اهَّللٔ  ِبُس  ًَ َىٔی  ث ٕ َحسَّ ٔیر ث َٛ ٔي  َیِحٌَی ب٩ُِ أَب َىٔی  ث اعٔي  َحسَّ ِْلَِوَز ا ٨ََا  ث َٕ َحسَّ ُوُس ُس ب٩ُِ ی َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث اَزَة َحسَّ َت َٗ ٔيیَّ ب٩ُِ أَبٔي  َّ٨ اٟ ٔ أَ٪َّ  ٩ِ أَبٔیط ًَ

یِٔن ٩ِ٣ٔ  َی َٟ ِْلُو ا یِٔن  َت ٌَ ِٛ زَّ اٟ ٔي  ا ف َض ٌَ ٣َ ٕ وَرة أب َوُس َت ٜٔ اِل ُ بٔأ٦ُِّ  أ َاَ٪ َيِْقَ ک  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َِّصٔ  َػل ٌَ ِٟ ا  ٔ ًَلة ٔ َوَػ ز ِض اٟو   ٔ ًَلة َػ

 ٌَ ِٛ زَّ اٟ ُٔلی١ُ فٔي  ی کَاَ٪  ٧ّا َو یََة أَِحَیا اِْل ا  ٨َ ٌُ ٔ ٤ ِْلُولَيَوُيِش ا  ٔة 

ہک یبن دمحم  ن ویفس، افزایع، ییحی  ن ایب ریثک، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ 

ےت ےھت، افر یھبک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رہظ افر رصع یک یلہپ دف روتعکں ںیم وسرہ افہحت افر اس ےک رمہاہ اکی وسرت افر ڑپاھ رک

 یھبک وکیئ آتی ںیمہ انس دےتی ےھت افر یلہپ رتعک ںیم )زایدہ( وطؽ دےتی ےھت۔

 دمحم  ن ویفس، افزایع، ییحی  ن ایب ریثک، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...یلہپ رتعک وک وطلی رک 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 یلہپ رتعک وک وطلی رک 



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      741    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  زہ  ٗتا ابو  ، ہ ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  زہ  ٗتا ابي  اهَّلل ب٩  ًبس ر،  ی ٛث بي  ا ظا٦، یحٌی ب٩  ہ  ،  ابو نٌی٥

ٔ حَ  ٩ِ أَب ًَ َزَة  َتا َٗ ٔي  ٔ ب٩ِٔ أَب اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ ثٔیر َٛ ٔي  ٌَی ب٩ِٔ أَب یَِح  ٩ِ ًَ ا٦ْ  ا صَٔظ ث٨ََ ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ُو ن ا أَب ٨ََ ث ٠َِیطٔ سَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ٔ أَ٪َّ  ط ی

 ُ َّصِّ َ٘ ٔ َويُ ز ِض اٟو  ًَلةٔ  لَي ٩ِ٣ٔ َػ ِْلُو ٔة ا ٌَ ِٛ زَّ اٟ و٢ُِّ فٔي  یَُل َاَ٪  ک  ٥َ َس٠َّ ِبٔح  َو اٟؼ   ٔ ًَلة ٔي َػ َذَٟٔک ف  ١ُ ٌَ ِٔ ٧َٔیةٔ َوَي ا اٟثَّ  فٔي 

 یلص اہلل اوب میعن، اشہؾ، ییحی  ن ایب ریثک، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن

، افر دفےری رتعک )یلہپ ےک ا نابر  ے( مک وہیت یھت افر یہی حبص ہیلع فآہل فملس امنز رہظ افر رصع یک یلہپ رتعک وطلی ادا رفامےت ےھت

 یک امنز ںیم یھب رکےت ےھت۔

 اوب میعن، اشہؾ، ییحی  ن ایب ریثک، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اامؾ اک دنلب آفاز  ے آنیم انہک۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ اک دنلب آفاز  ے آنیم انہک۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      742    حس

ک، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب و ابوس٤٠ہ ب٩  :  راوی ٨ًہًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ ٣اٟ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، ٟزح٩٤ ا  ًبس

َس  َبٔي  ٔب َوأ ٤َُشیَّ ِٟ ا یٔس ب٩ِٔ  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٩ٔ٤َ َحسَّ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ َة ب٩ِٔ  ٤َ٠َ

ٔيیَّ  ا٨َّٟ یَِزَة أَ٪َّ  َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ ُظ  بََرا ا أَِخ ٤َ َُّض ٧َ یَن  أ ُُط َتأ٣ِٔ َٙ َتأ٣ِٔي٨ َٓ ا َّطُ ٩ِ٣َ َو ٧ٔ إ َٓ ُوا  ٨ أ٣َِّ َٓ ا٦ُ  ِْل٣َٔ ا  ٩َ ا أ٣ََّ ا٢َ إَٔذ َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل

 ٔ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َاَ٪ َر ک ٔطَضإب َو اب٩ُِ  ا٢َ  َٗ ٔ َو ِبٔط َذ٧  ٦َ ٩ِ٣ٔ سَّ َ٘ طُ ٣َا َت َٟ ةٔ َُُٔفَ  َٜ ٔ ٤ًََلئ ِٟ َس٠َّ ا آ٣ٔیَن َو  ٢ُ و ُ٘  ٥َ َي



 

 

دبع اہلل  ن ویفس امکل، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم ف اوبہملس  ن دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک 

 ل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای،  ب اامؾ آنیم ےہک وت مت یھب آنیم وہک، اس ےئل ہک سج یک آنیم المہکئ یک آنیم  ے 

 اجںیئ ےگ، ا ن اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آنیم 

ئ

اجےئ یگ اس ےک اےلگ انگہ شخب دی 

 اہک رکےت ےھت۔

 دبع اہلل  ن ویفس امکل، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم ف اوبہملس  ن دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...آنیم ک ےن یک تلیضف اک ایبؿ۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 آنیم ک ےن یک تلیضف اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      743    حس

ک،  :  راوی ٣اٟ  ،ٕ ٨ًہًبس اهَّلل ب٩ یوس لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، ارعد  ، ز ٟز٧ا ا  ابو

ضٔیَ  َِزَة َر ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ا  ٩ِ ًَ  ٔ ٧َِّاز اٟز ٔي  ٩ِ أَب ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ُط أَ٪َّ َر ٨ِ ًَ اهَّللُ   

ا  َٔذ ٢َ إ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ا تَ ًَ ُط ٣َ َٟ ی َُُٔفَ  ِْلُِْخَ ا ا ٤َُ اص ِت إِٔحَس َ٘ َٓ ا َو َٓ یَن  آ٣ٔ ٔئ  ا ٤َ اٟشَّ ٔي  ُة ف َٜ ٔ ًَلئ ٤َ ِٟ ا ِت  َٟ ا َٗ یَن َو آ٣ٔ  ٥ِ ُٛ ٢َ أََحُس ا َٗ ٦َ سَّ َ٘

 ٔ ِبٔط َذ٧  ٩ِ٣ٔ 

 فآہل فملس ےن دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

رفامای ہک  ب مت ںیم  ے وکیئ آنیم اتہک ےہ، المہکئ آامسؿ ںیم آنیم ےتہک ںیہ رھپ اؿ دفونں ںیم )سج یک( اکی دفےری ےک وماقف 

 وہیئگ وس اس ےک اےلگ انگہ شخب دےئ اجںیئ ےگ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 ...دتقمی اک دنلب آفاز  ے آنیم ک ےن اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 دتقمی اک دنلب آفاز  ے آنیم ک ےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      744    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، ح س٤ا٪ ٟ ابوػا ًُل٦(  ٛے  ہ  ٨ً لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ابوبَک  ، سیم ) ک ٣اٟ  ، ش٤٠ہ ٣ اهَّلل ب٩   ًبس 

 ٩ِ ًَ أ٪  َّ٤ اٟشَّ ٕٔح  اٟ َبٔي َػ ٩ِ أ ًَ  ٕ ٔي بََِک ِولَي أَب ٣َ ٕ یَمٓ ُس  ٩ِ ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ َة  اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ِزَ َحسَّ َُزی َبٔي ص َّي أ َػل اهَّللٔ  و٢َ  َرُس َة أَ٪َّ 

 َٓ یَن  آ٣ٔ ا  وُٟو ُ٘ َٓ یَن  ِّٟ ا َـّ اٟ ض٥ِٔ َوَِل  ٠َِی ًَ ؤب  ـُ ِِ ٤َ ِٟ ا  ٔ َیِر ا٦ُ ُ ِْل٣َٔ ٢َ ا ا َٗ ا  َٔذ ٢َ إ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ِو٢َ اهَّللُ  َٗ ُط  ِوُٟ َٗ  َٙ َٓ ا َُّط ٩ِ٣َ َو إ٧ٔ

 ٔ ِبٔط َذ٧  ٦َ ٩ِ٣ٔ سَّ َ٘ طُ ٣َا َت َٟ ةٔ َُُٔفَ  َٜ ٔ ٤ًََلئ ِٟ  ا

  ن ہملسم، امکل، یمس )اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک الغؾ( اوباصحل امسؿ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ دبع اہلل

( ےہک وت آنیم وہک
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اک انہک المہکئ  ویکہکن سج ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک  ب اامؾ )غ

 اجںیئ ےگ۔

ئ

 ےک ک ےن  ے  ل اجےئ اگ اس ےک اےلگ انگہ شخب دی 

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، یمس )اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک الغؾ( اوباصحل امسؿ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...فص ںیم ےنچنہپ  ے ےلہپ روکع رک ےنیل اک ایبؿ۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 فص ںیم ےنچنہپ  ے ےلہپ روکع رک ےنیل اک ایبؿ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      745    حس

تٌ :  راوی اهَّلل  رضی  ابوبَک  ش٩  ز، ح ، زیا ہ٤ا٦  ، اس٤ٌی١ سٰی ب٩  ٨ًہ٣و لٰي   ا

ََِکَ  َبٔي ب ٩ِ أ ًَ َحَش٩ٔ  ِٟ ا  ٩ِ ًَ ْز  َا َُو زٔی ٥ٔ٠َ َوص ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ ا٦ْ  ٨ََا َص٤َّ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١َ  ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ا ٣ُ ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َي  ٔل ي إ ََ َِت ٧ َّطُ ا ٧َ َة أ

ا ٔلَي  ِب١َ أَِ٪ َئؼ١َ إ َٗ  ٍَ َٛ
ََفَ  ٍْ ٔ َراٛ ٥َ َوصَُو  ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ ََ اهَّللُ اهَّللُ  َز ا ا٢َ َز َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ َذَٟٔک ٠ٟٔ َذَْکَ  َٓ  ِّٕ ٟؼَّ

ِس  ٌُ ّػا َوَِل َت  ِٔحِ

ومیس  ن اامسلیع، امہؾ، زاید، ب ن اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آربی اس 

روکع ںیم ےھت، وت اوہنں ےن اس  ے لبق ہک فص ںیم اش ل وہں، روکع رکدای، اس اک ذرک یبن یلص اہلل ہیلع احتل ںیم ےچنہپ ہک آپ 

 رفامای ہک اہلل اہمترا وشؼ زایدہ رک ، رگم اب ااسی ہن رکان۔ فآہل فملس  ے ایک ایگ، آپ ےن

 ومٰیس  ن الیعمس، امہؾ، زاید، ب ن اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...روکع ںیم ریبکت وک وپرا رکےن اک ایبؿ۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 روکع ںیم ریبکت وک وپرا رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      746    حس

ہاسحٙ  :  راوی ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا ین رضی  ؼ ا٪ ب٩ ح ٤ًز  ، ْطٖ ٣ ، ء ًٌٟل ابوا  ، ی ٟس جزیز ی، خا اسل  و

 ِ٤ٔ ً ٩ِ ًَ  ٕٖ ٩ِ ٣َُْطِّ ًَ ٔئ  ًَل ٌَ ِٟ ا ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٔیِّ  ِز َزی ُح ِٟ ا  ٩ِ ًَ أْٟس  ٨ََا َخ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔلی   ٔس ا َو ِٟ ا  ُٚ ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل  ٢َ ا َٗ اَ٪ ب٩ِٔ حَُؼیِٕن  َز

اهَّللُ ضَٔی  َر ٓٔيٕ  ل ًَ  ٍَ ٠َیِ  ٣َ ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ و َرُس  ٍَ ا ٣َ َض ی نَُؼ٠ِّ ا  َّ٨ ُٛ ًَلّة  َػ اٟزَُّج١ُ  ا  َا صََذ ٧ َ
ْکَّ َذ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ة َِّصَ َب ِٟ ٔا ُط ب ٨ِ ًَ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط



 

 

 ٍَ َؿ ا َو ٤َ ک٠َُّ ٍَ َو َٓ َر ٤َا  ک٠َُّ  ُ ِّر ب َٜ ُ َاَ٪ ی ک َّطُ  ٧َ َْکَ أ َذ َٓ 

نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن  یرہ ںیم  یل ریض اہلل  ااحسؼ فایطس، اخدل رجریی، اوباالعلء، رطمػ، رمعاؿ  ن

 اعتٰیل ہنع ےک اس ھ امنز ڑپیھ رمعاؿ ےتہک ںیہ ہک اوہنں ےن )ینعی(  یل رمٰیضت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ںیمہ فہ امنز اید دالیئ وج مہ

رمعاؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک فہ  ب اےتھٹ ےھت افر  ب ےتکھج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ ڑپاھ رکےت ےھت، رھپ 

 ےھت ریبکت ےتہک ےھت۔

 اقحس فایطس، اخدل رجریی، اوباالعلء، رطمػ، رمعاؿ  ن نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 روکع ںیم ریبکت وک وپرا رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      747    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو رضت  ہ، ح ابوس٤٠ اب٩ طہاب  ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

 َ ب ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اَحسَّ ٤َ ک٠َُّ  ُ ِّر ب َٜ ُی َٓ ٔض٥ِٔ  يي ب َاَ٪ ُيَؼل ک َُّط  ٧َ یَِزَة أ َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ َة  ٤َ َس٠َ ٔي  ٩ِ أَب ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧  َر

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  ًَلّة بٔزَُس ٥ُِٜ َػ ُض َِطَب يي َْل ٔن ٢َ إ ا َٗ  َٖ ِنََّصَ َٔذا ا إ َٓ  ٍَ َٓ َر َف َو َٔ  َخ

 ن ویفس، امکل، ا ن اہشب اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک قلعتم رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ ولوگں وک امنز  دبع اہلل

ڑپاھےت ےھت، وت  ب ےتکھج ےھت افر اےتھٹ ےھت وت ریبکت ےتہک ےھت افر  ب )امنز  ے( افرغ وہےت ےھت وت ےتہک ےھت ہک ںیم امنز ںیم 

 آہل فملس ےک اس ھ مت بس  ے زایہ اشمہب وہں۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 ...دجسفں ںیم ریبکت ےک وپرا رکےن اک ایبؿ۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 دجسفں ںیم ریبکت ےک وپرا رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      748    حس

، ح٤از ب٩ زیس، ُیًل٪ ب٩ جزیز ٣ْطٖ ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ا٤ٌ٨ٟا٪  ابو 

ًَلَ٪  ٩ِ َُِی ًَ ْز  ا َّ٤ ا َح ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أ٪  ٤َ ٌِ ا٨ٟ  ُو  ا أَب ٨ََ ث َبٔي  َحسَّ ٔيِّ ب٩ِٔ أ ل ًَ  َٕ ُت َخ٠ِ ِی َػ٠َّ ا٢َ  َٗ اهَّللٔ  ِبسٔ  ًَ ٖٔ ب٩ِٔ  ٩ِ ٣َُْطِّ ًَ  ٕ ز ٔی ز ب٩ِٔ َج

ََّر َو  ب َٛ ُط  َِس َرأ  ٍَ َٓ َر ا  ََّر َوإَٔذ ب َٛ َسَحَس  ا  َاَ٪ إَٔذ ک َٓ یِٕن  اُ٪ ب٩ُِ حَُؼ َز ٤ِٔ ٧ََا َوً ٨ِطُ أ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٕٔب  َاٟ َّرَ ك ب َٛ َتیِٔن  ٌَ ِٛ زَّ اٟ ََضَف ٩ِ٣ٔ  َٔذا ٧ ا  إ َّ٤ ٠َ َٓ

٠َیِ  ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٕس َػل َّ٤ ًَلَة ٣َُح ا َػ ٔي صََذ ن َ
ْکَّ َذ ِس  َٗ  ٢َ ا َ٘ َٓ یِٕن  اُ٪ ب٩ُِ حَُؼ َز ٤ِٔ ی ً ًَلَة أََخَذ بَٔیٔس اٟؼَّ َضی  َّي َٗ َػل ِس  َ٘ َٟ  ٢َ ا َٗ ٥َ أَِو  َس٠َّ ٔ َو ط

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٕس  َّ٤ َػًَلَة ٣َُح ا  ٨َٔ  ب

، الیغؿ  ن رجری رطمػ  ن دبعاہلل رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن افر رمعاؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن نیصح اوب اامعنلؿ، امحد  ن زدی

ےن  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن ایب اطبل ےک ےھچیپ امنز ڑپیھ وت )ںیم ےن اؿ وک داھکی( ہک  ب فہ دجسہ رکےت ےھت ریبکت ےتہک ےھت افر 

 ےتہک ےھت، افر  ب دف روتعکں  ے )رفاتغ رک ےک رسیتی رتعک ےک ےئل( اےتھٹ  ب اانپ ےر )دجس   ے( ااھٹےت ےھت، ریبکت

ےھت، ریبکت ےتہک ےھت،انچہچن  ب مہ امنز ڑپھ ےکچ وت رمعاؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن نیصح ےن ےریا تا ھ ڑکپ ایل افر )ھجم  ے( اہک اس 

امنز اید دال دی، ای ہی اہک ہک کشیب اوہنں ےن ںیمہ دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل صخش )ینعی  یل رمٰیضت( ےن ےھجم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

 فملس یک یس امنز ڑپاھیئ۔

 اوب اامعنلؿ، امحد  ن زدی، الیغؿ  ن رجری رطمػ  ن دبع اہلل :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دجسفں ںیم ریبکت ےک وپرا رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      749    حس

ًَک٣ہ :  راوی ہظی٥ ابوبرش،   ٤ًزو ب٩ ًو٪، 

 َ َرأ  ٢َ ا َٗ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ  ٕ ٔي برِٔش ٩ِ أَب ًَ ا صَُظِی٥ْ  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ِوٕ٪  ًَ زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث ٍٕ َحسَّ ِٓ َر ٕف َو ِٔ ک١ُِّ َخ ُ فٔي  ِّر ب َٜ ُ ٔ ی ا٦ َ٘ ٤َ ِٟ ا ٨َِٔس  ًّل ً َرُج ُِت  ی

 َّ َػل ٔيیِّ  َّ٨ ًَلَة اٟ ِیَص ت٠َِٔک َػ َٟ ٢َ أََو ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ َرضَٔی اهَّللُ  إض  بَّ ًَ اب٩َِ  بَرُِت  أَِخ َٓ  ٍَ َؿ ا َو ا٦َ َوإَٔذ َٗ ا  َٔذ َک َوإ َٟ ٥َ َِل أ٦َُّ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ   ي 

اوبرشب، رکعہم اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اکی صخش وک اقمؾ )اربامیہ( ےک اپس داھکی ہک فہ رہ ےنکھج افر اےنھٹ ںیم، افر  رمعف  ن وعؿ، میشہ

ےن   ب ڑھکا وہات اھت افر  ب اتھٹیب اھت۔ ریبکت اتہک اھت ںیم ےن ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ایبؿ ایک )ہک ہی یسیک امنز ےہ( اوہنں

  ایک ہی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک )یس( امنز ںیہن ےہ؟اہک ریتی امں ہن رےہ

 رمعف  ن وعؿ، میشہ اوبرشب، رکعہم :  رافی

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

  

 ... ب دجسفں  ے افرغ وہ رک ڑھکا وہ وت اس فتق ریبکت ک ےن اک ایبؿ۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

  ب دجسفں  ے افرغ وہ رک ڑھکا وہ وت اس فتق ریبکت ک ےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      750    حس

٣ہ :  راوی ًَک  ، زہ ٗتا  ، ہ٤ا٦  ، اس٤ٌٰی١ سٰی ب٩   ٣و

تَ  َٗ  ٩ِ ًَ ا٦ْ  َّ٤ بََر٧َا َص ا٢َ أَِخ َٗ أًی١َ  ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ٨ََا ٣ُ ث یِٔن َحسَّ َت ََّر ث٨ِٔ ب َٜ َٓ َة  َّٜ َطِیٕذ ب٤َٔ  َٕ ِیُت َخ٠ِ َػ٠َّ ا٢َ  َٗ ٣ََة  َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ َزَة  ا

َّي ٔس٥ٔ َػل ا َ٘ ِٟ ا ٔي  ُة أَب َّ٨ َک ُس َک أ٣ُ  َک٠َِٔت ٢َ ث ا َ٘ َٓ  ُٙ ٤َ َّطُ أَِح ٧ٔ إض إ بَّ ًَ ُت ِٔلب٩ِٔ  ٠ِ ُ٘ َٓ ٔیَرّة  ِب ی٩َ َتٜ رِٔشٔ وَسی  َوً ا٢َ ٣ُ َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل



 

 

٣َةُ َحسَّ  َِٔکٔ ا ً ٨ََ ث َزةُ َحسَّ ا َت َٗ ٨ََا  ث َاُ٪ َحسَّ ا أَب ٨ََ  ث

ومیس  ن اامسلیع، امہؾ، اتقدہ، رکعہم رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اکی صخش ےک ےھچیپ امنز ڑپیھ، وت اس ےن ابسیئ ریبکتںی ںیہک۔ 

 ہنع وبےل ہک ریتی امں ےھجت رفےئ ںیم ےن ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہک فہ اقمح ےہ، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل

 اوبااقلمس، یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تنس یہی ےہ۔ افر ومٰیس ےن اہک، مہ  ے اابؿ ےن ہب دنس اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رکعہم رفاتی

 ایک۔

 ومٰیس  ن الیعٰمس، امہؾ، اتقدہ، رکعہم :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

  ب دجسفں  ے افرغ وہ رک ڑھکا وہ وت اس فتق ریبکت ک ےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      751    حس

اٟزح٩٤ ب٩ ح :  راوی ٜیر، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوبَک ب٩ ًبس ٨ًہیحٌی اب٩ ب لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  رث   ا

 ِ ُو بََِکٔ ب بََرنٔي أَب ٢َ أَِخ ا َٗ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ یِر َٜ ُ َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٨ََا  ث رٔٔث َحسَّ ا َح ِٟ ا ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ُ

َّي َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ٢ُ کَاَ٪  و ُ٘ یَِزَة َي َُز ٍَ أَبَا ص ٔ ٤ َس َُّط  ٧َ ٍُ ث٥َُّ  أ َٛ زِ َی ُ حٔیَن  ِّر ب َٜ ُ و٦ُ ث٥َُّ ی ُ٘ ٔیَن َي ُ ح ِّر ب َٜ ُ ٔ ی ًَلة اٟؼَّ ٔلَي  ا٦َ إ َٗ َٔذا  ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ 

 ِٟ ا َک  َٟ ا  ٨ََّ َرب ائ٥ْٔ  َٗ َُو  ٢ُ َوص و ُ٘ ٔة ث٥َُّ َي ٌَ ِٛ زَّ اٟ ُط ٩ِ٣ٔ  َب ُػ٠ِ  ٍُ َٓ زِ َی ٔیَن  ُظ ح ٤َٔس ٩ِ٤َٔ َح اهَّللُ ٟ  ٍَ ٔ ٤ ٢ُ َس و ُ٘ ٢َ َي ا َٗ ٤ُِس  ٩ِ  َح ًَ ٕٔح  اٟ َػ اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ

ٔیَن َيِشحُ  ُ ح ِّر ب َٜ ُ ی َِسطُ ث٥َُّ  َرأ  ٍُ َٓ زِ َی ٔیَن  ُ ح ِّر ب َٜ ُ ی ؤی ث٥َُّ  یَِض ٔیَن  ُ ح ِّر ب َٜ ُ ی ٤ُِس ث٥َُّ  َح ِٟ ا َک  َٟ ٔث َو ِی ١ُ ا٠َّٟ ٌَ ِٔ َِسطُ ث٥َُّ َي َرأ  ٍُ َٓ زِ َی ٔیَن  ُ ح ِّر ب َٜ ُ ی ُس ث٥َُّ 

َّی يَ  ً َضا َح ک٠ُِّ  ٔ ًَلة اٟؼَّ َٔک فٔي  ا٠ٟیث َذٟ ح ٩ً  اٟ اهَّلل ب٩ ػ بس  ً ٢ ا ُؤض وٗ ُح٠ ِٟ ا َس  ٌِ یِٔن َب َت ٨ِ اٟثِّ و٦ُ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ ٔیَن َي ُ ح ِّر ب َٜ ُ ی ا َو َیَض ـٔ ِ٘

 وٟک اٟح٤س

ییحی ا ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، اوبرکب  ن دبعارلنمح  ن احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اوبرہریہ 



 

 

ہی ےتہک وہےئ انس، ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب امنز ےک ےئل ڑھک  وہےت ےھت، وت سج فتق ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک 

ڑھک  وہےت ریبکت ےتہک ےھت رھپ سج فتق روکع رکےت ےھت ریبکت ےتہک ےھت، رھپ روکع  ے اینپ ھٹیپ ااھٹےت، وت )عمس اہلل نمل دمحہ( 

 ادمحل( ےتہک ےھت رھپ  ب )دجسہ ےک ےئل( ےنکھج ےتگل ریبکت ےتہک ےھت، رھپ  ب اانپ ےر ےتہک ےھت رھپ ڑھک  وہےن یک احتل ںیم )رانب کل

)دجس   ے( ااھٹےت ، ریبکت ےتہک ےھت رھپ  ب دجسہ رکےت ےھت ریبکت ےتہک ےھت، رھپ  ب اانپ ےر )دجس   ے( ااھٹےت ریبکت ےتہک 

 روتعکں  ے ھٹیب رک اےتھٹ ےھت )بت یھب( ریبکت ےتہک ےھت۔ ےھت فہ وپری امنز ںیم ایس رطح رک ےک اس وک متخ رکدےتی افر  ب فہ

 ییحی ا ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، اوبرکب  ن دبعارلنمح  ن احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ونٹھگں رپ رےنھک اک ایبؿ۔روکع ںیم ویلیھتہں اک 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 روکع ںیم ویلیھتہں اک ونٹھگں رپ رےنھک اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      752    حس

ب سٌس :  راوی ، ٣ؼٌ ہ، ابوئٌور اٟوٟیس، طٌب  ابو 

َبُة  ٌِ ُط ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ َؤٟیٔس  ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث ُت َحسَّ ِ٘ بَّ َل َٓ ٔي  ٨ِٔب أَب ٔلَي َج ِیُت إ َػ٠َّ و٢ُ  ُ٘ ٕس َي ٌِ َس َب ب٩َِ  ٌَ ُت ٣ُِؼ ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ٕر  و ُٔ ٌِ ٔي َي ٩ِ أَب ًَ

ز٧َِا ٨ِطُ َوأ٣ُٔ ًَ ا  ٨َ ُضٔي ٨ َٓ ٠ُطُ  ٌَ ِٔ َن ا  َّ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ نٔي أَبٔي َو َضا ٨َ َٓ یَّ  دَٔذ َٓ َیَِن  ا ب ُض٤َ ُت ٌِ َّيَّ ث٥َُّ َوَؿ ف َٛ َیَِن  ًَ  ب ا  ی٨َ َیِٔس ٍَ أ ـَ ٔب أَِ٪ َن َٛ ز  اٟ َي   ل

اوب اولدیل، ہبعش، اوبوفعیر، بعصم دعس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ ابپ ےک ولہپ ںیم )اکی رمہبت( امنز ڑپیھ وت ںیم اینپ 

 ے دفونں ویلیھتہں وک الم رک اےنپ ونٹھگں ےک درایمؿ ںیم داب ایل، ےھجم ےری  ابپ ےن عنم ایک افر اہک ہک مہ ااسی رکےت ےھت وت ںیمہ اس 

 عنم رکدای ایگ، افر ںیمہ مکح دای ایگ ہک مہ اےنپ تا ھ )روکع ںیم( ونٹھگں رپ رھک ایل رکںی۔

 اوب اولدیل، ہبعش، اوبوفعیر، بعصم دعس :  رافی



 

 

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

  

 ...ارگ وکیئ صخش روکع وک وپرا ہن رک 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ صخش روکع وک وپرا ہن رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      753    حس

، زیس ب٩ وہب :  راوی ، س٠امی٪  حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ

 ِ ی ُت َز ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ  ٪َ ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ُط ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٤ََز  ُؽ ب٩ُِ ًُ ِٔ ٨ََا َح ث ََ َحسَّ و ُٛ
ز  اٟ ُت٥ٔ   َرُجًّل َِل ی ُة  َٔ َرأَی حَُذِي ا٢َ  َٗ َس ب٩َِ َوصِٕب 

اهَّللُ َّي  َػل ا  ّس َّ٤ َْطَ اهَّللُ ٣َُح َٓ ًٔی  َّٟ ا  ٔ ة ِْطَ ٔٔ ِٟ ا  ٔ َیِر َي ُ ل ًَ تَّ  ِو ٣ُتَّ ٣ُ َٟ َت َو ِی َػ٠َّ ا  ٢َ ٣َ ا َٗ وَز  ُح اٟش  ٥َ  َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ 

ؿ ےہ، ہک ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اکی صخش وک داھکی ہک فہ روکع افر دجسفں صفح  ن رمع، ہبعش، امیلسؿ، زدی  ن فبہ اک ایب

وک وپرا رکات اھت اوہنں ےن )اس  ے اہک ہک وت ےن امنز ںیہن ڑپیھ افر ارگ وت رم  اگ وت اس دنی ےک الخػ رم  اگ سج رپ اہلل ےن دمحم 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دیپا ایک اھت۔

 رمع، ہبعش، امیلسؿ، زدی  ن فبہ صفح  ن :  رافی

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

  

 ...روکع وک وپرا رکےن افر اس ںیم ادتعاؽ فاانیمطؿ یک دح اک ایبؿ۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ۔روکع وک وپرا رکےن افر اس ںیم ادتعاؽ فاانیمطؿ یک دح اک



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      754    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ء  ا رضت بز ٰ، ح ٟی٠ے  بي  ا اب٩   ٥ٜ ، ح ہ ، طٌب ر ٣حب  بس٢ ب٩ 

 َٟ اب٩ِٔ أَبٔي   ٩ِ ًَ  ٥َُٜ َح ِٟ ا ٔي  بََرن ا٢َ أَِخ َٗ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ َّر ب ٤َُح ِٟ ا ٢ُ ب٩ُِ  ٨ََا بََس ث َّي َحسَّ َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  َُ و ُٛ ُر َاَ٪  ا٢َ ک َٗ ٔئ  بََرا ِٟ ا  ٩ِ ًَ ِیلَي 

ا٦َ  َ٘ٔی ِٟ ا ًَل  ا َخ ٣َ َٔ و ُٛ
ز  اٟ ُط ٩ِ٣ٔ  َِس َرأ  ٍَ َٓ َر ا  یِٔن َوإَٔذ ِحَسَت اٟشَّ َیَِن  زُُظ َوب ُسُحو ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ائٔ اهَّللُ  َو اٟشَّ ّبا ٩ِ٣ٔ  ی َْقٔ َز  و ٌُ ُ٘ ِٟ ا  َو

 
لی

ےٰ ، رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک روکع افر آپ دبؽ  ن حم  ، ہبعش، مکح ا ن ایب 
ل

ےک دجسہ افر دجسفں ےک درایمؿ یک تسشن افر )فہ احتل(  ب ہک آپ روکع  ے اانپ ےر ااھٹےت ےھت، رقتةی ربارب وہےت ےھت اہتبل 

 ایقؾ افر وقہم )ہک ہی وطلی( وہےت ےھت۔

ےٰ ، رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ل
 
لی

 دبؽ  ن حم  ، ہبعش، مکح ا ن ایب 

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

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اس صخش وک وج روکع وک وپرا ہن رک ۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ہیلع فملس اک اس صخش وک وج روکع وک وپرا ہن رک ۔یبن یلص اہلل 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      755    حس

، سٌیس ٣٘بری، ابوسٌیس ابوہزیزہ :  راوی ز، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبیس اهَّلل   ٣شس

اهَّللٔ ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩ُِ  َیِح بََرنٔي  ا٢َ أَِخ َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث ٔيیَّ َحسَّ َّ٨ اٟ َِزَة أَ٪َّ  ی َبٔي صَُز ٩ِ أ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ ٔی   بُر ِ٘ ٤َ ِٟ ا یْس  ٌٔ ا َس ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ  

َّي ا ٔيیِّ َػل َّ٨ لَي اٟ ًَ  ٥َ َش٠َّ َٓ َّي ث٥َُّ َجاَئ  َؼل َٓ َرُج١ْ  َسَخ١َ  َٓ ٤َِشحَٔس  ِٟ ا َزَخ١َ   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  اَػل زَّ  ََفَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ ٔيی  هَّلل َّ٨ ٟ

َش  َٓ َئ  ا َّي ث٥َُّ َج َؼل َٓ ُتَؼ١ِّ   ٥ِ َٟ ََّک  ٧ٔ إ َٓ َؼ١ِّ  َٓ  ٍِ ِرٔج ا  ٢َ ا َ٘ َٓ ًَل٦َ  اٟشَّ  ٔ ٠َِیط ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٠َِیطٔ َػل ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َي  ل ًَ  ٥َ َّ٠



 

 

 ٢َ ا َ٘ َٓ ًََلثّا  ُتَؼ١ِّ ث  ٥ِ َٟ ََّک  ٧ٔ إ َٓ َؼ١ِّ  َٓ  ٍِ ِرٔج ا ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔلَي  َو َت إ ٤ِ ُٗ ا  ٢َ إَٔذ ا َٗ ىٔی  ٤ِ ِّ٠ ٌَ َٓ یَِرُظ  َُ ٤َا أُِحٔش٩ُ  َٓ  ِّٙ َح ِٟ ٔا َک ب َث ٌَ ی َب ٔذ َّٟ ا َو

 َٓ ِر ا ث٥َُّ ا ٌّ ٔ َراٛ ئ٩َّٔ  ِل٤َ َّی َت ً ٍِ َح َٛ ِر آٔ٪ ث٥َُّ ا ُْقِ ِٟ ا َک ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٣َ َ ْسَّ ِ ٣َا َتَی أ اِْقَ ِ ث٥َُّ  ِّر ب َٜ َٓ  ٔ ًَلة ِس اٟؼَّ ا ث٥َُّ ا ائ٤ّٔ َٗ  ٢َ َتسٔ ٌِ َّی َت ً حُِس ٍِ َح

 ١ِ ٌَ ِٓ ا أجّسا ث٥َُّ  ئ٩َّٔ َس ٤َ َّی َتِل ً ِسُحِس َح أّٟشا ث٥َُّ ا ئ٩َّٔ َج ِل٤َ َّی َت ً ٍِ َح َٓ ِر ا ا ث٥َُّ  أجّس َس ئ٩َّٔ  ٤َ َّی َتِل ً َضا َح ک٠ُِّ ًَلتَٔک  َػ ٔي  َٔک ف  ذَٟ

یبن یلص اہلل ہیلع فملس دجسم ںیم دسمد، ییحی  ن دیعس، دیبع اہلل ، دیعس ربقمی، اوبدیعس اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک )اکی رمہبت( 

رشتفی ےل ےئگ اےنت ںیم اکی صخش آای افر اس ےن امنز ڑپیھ اس ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم احرض وہ رک اس ےن 

 ڑپیھ اس ےن رھپ السؾ رعض ایک وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا ے السؾ اک وجاب درکی رفامای ہک اج امنز ڑپھ اس ےئل ہک وت ےن امنز ںیہن

ز ںیہن امنز ڑپیھ اس ےک دعب آای افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک السؾ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اج امنز ڑپھ اس ےئل ہک وت ےن امن

ت یک ڑپیھ اس ےن رھپ امنز ڑپیھ ایس رطح رمہبت )آپ ےن رفامای( بت اس ےن اہک سج ےن آپ وک قح ےک اس ھ اجیھب ےہ اس ذا

 اس  مس! ںیم اس  ے رتہب ںیہن ڑپھ اتکس ذہلا آپ ےھجم میلعت رفام دےئجی وت آپ ےن رفامای ہک  ب وت امنز ےک ےئل ڑھکا وہ وت ریبکت ہہک، دعب

ےک سج دقر ےھجت آرآؿ اید وہ ڑپھ، اس ےک دعب روکع رک  ب اانیمطؿ  ے روکع رک ےل وت اس ےک دعب ےر ااھٹ رک ڑھکا وہ اج اس ےک 

ہ رک  ب اانیمطؿ  ے دجسہ رک ےکچ وت اس ےک دعب ےر ااھٹ رک اانیمطؿ  ے ھٹیب اج اس ےک دعب )دفےرا( دجسہ رک  ب اانیمطؿ دعب دجس

  ے دجسہ رک ےکچ وت اینپ وپری امنز ںیم ایس رطح رک۔

 دسمد، ییحی  ن دیعس، دیبع اہلل ، دیعس ربقمی، اوبدیعس اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ...روکع یک احتل ںیم داع رکےن اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 روکع یک احتل ںیم داع رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      756    حس

اٟ :  راوی ، طٌبہ، ٨٣ؼور، ابو ، حرضت ًائظہحٔؽ ب٩ ٤ًز  ـهي، ٣ْسوٚ



 

 

ضٔ  ائَٔظَة َر ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ ي  َه ـ  اٟ ٔي  ٩ِ أَب ًَ وٕر  ٨ُِؼ ٩ِ ٣َ ًَ َبُة  ٌِ ُط ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٤ََُز  ُؽ ب٩ُِ ً ِٔ ٨ََا َح ث َاَ٪ َحسَّ ِت ک َٟ ا َٗ ٨َِضا  ًَ اهَّللُ  َی 

 ٔ وز ُسحُ ٔ َو ؤًط ُٛ ُر و٢ُ فٔي  ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ أَُِفِ لٔياٟ ُض٥َّ  ا٠َّٟ  ََ ٨ََّا َوبَٔح٤ِٔس َرب ُض٥َّ  ا٠َّٟ ٧ََک  ِبَحا ُس  ٔ  ظ

صفح  ن رمع، ہبعش، وصنمر، اوبایحضل، رسمفؼ، رضحت اعہشئ رفاتی رکیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ روکع افر اےنپ دجسفں 
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 صفح  ن رمع، ہبعش، وصنمر، اوبایحضل، رسمفؼ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 ...اامؾ افر وج ولگ اس ےک ےھچیپ امنز ڑپھ رےہ ںیہ  ب روکع  ے ےر ااھٹںیئ وت ایک ںیہک؟

 اذاؿ اک ایبؿ :   باب

 اامؾ افر وج ولگ اس ےک ےھچیپ امنز ڑپھ رےہ ںیہ  ب روکع  ے ےر ااھٹںیئ وت ایک ںیہک؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      757    حس

ری، حرضت ابوہزیزہ :  راوی  آز٦، اب٩ ابي ذئب، سٌیس، ٣٘ب

 َ اب٩ُِ أ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َز٦ُ  آ ا  ٨ََ ث َٗ َحسَّ ا  َٔذ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َاَ٪  ک ا٢َ  َٗ َِزَة  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔیِّ  بُر ِ٘ ٤َ ِٟ ا یٕس  ٌٔ ٩ِ َس ًَ ذٔئِٕب  ا٢َ بٔي 

 ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ کَاَ٪  ٤ُِس َو َح ِٟ ا َک  َٟ ا َو ٨ََّ َرب ُض٥َّ  ا٠َّٟ  ٢َ ا َٗ ُظ  ٤َٔس ٩ِ٤َٔ َح اهَّللُ ٟ  ٍَ ٔ ٤ َٔذا  َس ُ َوإ ِّر ب َٜ ُ ی َِسطُ  َرأ  ٍَ َٓ َر ا  ٍَ َوإَٔذ َٛ َر َٔذا  إ

 ُ بَر ِٛ َ ٢َ اهَّللُ أ ا َٗ یِٔن  ِحَسَت اٟشَّ ا٦َ ٩ِ٣ٔ  َٗ 

ـُ ےتہک 
َ
ذ  َحِ
ْ

 

 
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َع اّ

ِ م َ
س

ےھت وت آدؾ، ا ن ایب ذبئ، دیعس، ربقمی، رضحت اوبرہریہ رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ب 

ے
ُ
ھ

َ
ّ لل

ْدذُ )یھب( ےتہک افر  ب روکع رکےت )افر روکع  ے( اانپ ےر ااھٹےت ریبکت ےتہک ےھت افر  ب دفونں )اس ےک دعب( ا
َم
ح
ْ ل

 ا
َ

َ
َل
َ
َ  ف

 

َ
ّ
ب 
َ
 ر
َ
ّم

 دجسفں  ے )افرغ وہ رک( ڑھک  وہےت ےھت وت اہلل اربک ےتہک ےھت



 

 

 آدؾ، ا ن ایب ذبئ، دیعس، ربقمی، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

م رانب فکل ادمحل ک ےن یک تلیضف اک ایبؿ

ھ
لل

 ...ا

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

م رانب فکل ادمحل ک ےن یک تلیضف اک ایبؿ

ھ
لل

 ا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      758    حس

ح، حرضت ابوہزیزہًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ :  راوی ٟک، سیم، ابوػاٟ  ، ٣ا

ضٔیَ  َِزَة َر ی ٩ِ أَبٔي صَُز ًَ أٟٕح  َبٔي َػ ٩ِ أ ًَ  ٕ یَمٓ ٩ِ ُس ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُس یُو ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َّي  َحسَّ َػل ٢َ اهَّللٔ  َرُسو ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ  ُ اهَّلل

 ٔ ِْل ا ا٢َ  َٗ َٔذا  ا٢َ إ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ِو٢َ اهَّللُ  َٗ ُط  ِوُٟ َٗ  َٙ َٓ ا َُّط ٩ِ٣َ َو إ٧ٔ َٓ ٤ُِس  َح ِٟ ا َک  َٟ ا  ٨ََّ َرب ُض٥َّ  ا٠َّٟ ا  وُٟو ُ٘ َٓ ٤َٔسُظ  ٩ِ٤َٔ َح اهَّللُ ٟ  ٍَ ٔ ٤ َس ا٦ُ  ٣َ

 ٔ ِبٔط َذ٧  ٦َ ٩ِ٣ٔ سَّ َ٘ طُ ٣َا َت َٟ ةٔ َُُٔفَ  َٜ ٔ ٤ًََلئ ِٟ  ا

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، یمس، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل
ْ

 

 
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َع اّ

ِ م َ
س

 ہیلع فملس ےن رفامای  ب اامؾ 

ْدذُ وہک ویکہکن سج اک وقؽ المہکئ ےک وقؽ  ے وماقف وہاجےئ اگ اس ےک اےلگ انگہ
َم
ح
ْ ل

 ا
َ

َ
َل
َ
َ  ف

 

َ
ّ
ب 
َ
 ر
َ
ّم
ُ
ھ

َ
ّ لل

ـُ ےہک وت مت ا
َ
ذ اعمػ رکدےیئ اجںیئ  َحِ

 ےگ،

 ریہدبع اہلل  ن ویفس، امکل، یمس، اوباصحل، رضحت اوبرہ :  رافی

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

  

 ...ہی ابت رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔



 

 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابت رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      759    حس

ہظا٦ یحٌی ابوس٤٠ہ ٣ٌاذب٩ :  راوی ہ   ٓـاٟ

َُْقِّ  ا٢َ َْل َٗ َِزَة  َُزی ٩ِ أَبٔي ص ًَ ٤ََة  َس٠َ ٩ِ أَبٔي  ًَ ٌَی  یَِح  ٩ِ ًَ ا٦ْ  ٨ََا صَٔظ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َة  َٟ ا ـَ َٓ ُ ب٩ُِ  اذ ٌَ ٨ََا ٣ُ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ًَلَة  ب٩ََّ َػ

 ِ٨ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َُزیَِزَة  ُو ص َاَ٪ أَب ک َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٔح ًَ ِب اٟؼ   ٔ ٔئ َوَػًَلة ا َظ ٌٔ ِٟ ا  ٔ ًَلة ٔ َوَػ ز ِض و  اٟ  ٔ ًَلة َػ  ٩ِ٣ٔ ٔ ة اِْلْٔخَ ٔة  ٌَ ِٛ زَّ ٔي اٟ ُُت ف ٨ ِ٘ ُط َي

اَر  َّٔ ُ ٜ ٩ُ اِل ٌَ َی٠ِ ٔیَن َو ٤ُِؤ٨٣ٔ و ٠ِٟٔ َیِسًُ َٓ ُظ  ٤َٔس ٍَ اهَّللُ ٩ِ٤َٟٔ َح ٔ َس٤ و٢ُ  ُ٘ ا َي َس ٣َ ٌِ  َب

ریہ ےن رفامای ہک ںیم اہمتری امنز روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک امنز ےک اعمذ ن اضفہل اشہؾ ییحی اوبہملس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوبرہ

آربی رکدفں اگانچہچن اوبرہریہ امنز رہظ افر امنز اشعء افر امنز رجف یک آرخی روتعکں ںیم عمس اہلل نمل دمحہ ےک دعب ونقت رکےت 

 ومونمں ےک قح ںیم داعےئ ریخ افر یافر رپ تنعل رکےت

 اضفہل اشہؾ ییحی اوبہملس اعمذ ن :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابت رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      760    حس

اِلس :  راوی ابي  ہًبس اهَّلل ب٩  اء، ابوًٗلب ز، اس٤اًی١، خاٟس حذ  و

ََة  ًَٔلب ٔي ٗ ٩ِ أَب ًَ أئ  َحذَّ ِٟ ا أٟٕس  ٩ِ َخ ًَ أًی١ُ  ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ َوز َِس اِْل ٔي  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ أَب ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر أٟٕک  ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ



 

 

زٔٔب  ِِ ٤َ ِٟ ا ٔ و  ز ِح َٔ ِٟ ا  َ ُوُت فٔي ٨ ُ٘ ِٟ ا َاَ٪  ک ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ 

دبع اہلل  ن ایب االوسد، اامسلیع، اخدل ذحاء، اوبالقہب رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اسن ےن رفامای )یبن یلص اہلل ہیلع فملس( ےک زامےن 

 ںیم رجف افر رغمب )یک امنز( ںیم ونقت ڑپیھ اجیت یھت

 دبع اہلل  ن ایب االوسد، اامسلیع، اخدل ذحاء، اوبالقہب :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابت رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      761    حس

ک، نٌی٥ ب٩ ًبساهَّلل ٣ح٤ز، ًلي ب٩ یحٌی ب٩ خًل :  راوی ٣ش٤٠ہ، ٣اٟ ، یحٌی ب٩ خًلزًبس اهَّلل ب٩   ز زًقي

 َ ٌ َیِح ٔيِّ ب٩ِٔ  ل ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٔز ٤ ٤ُِح ِٟ ا اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ِی٥ٔ ب٩ِٔ  ٌَ ُ ن  ٩ِ ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٔيِّ  ز َرق اٟ  ٕ ز ی ب٩ِٔ َخًلَّ

ي  نَُؼل ا  ِو٣ّ َی ا  َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ ٔيِّ  ز َرق اٟ  ٍٕ ٔ آ َر َة ب٩ِٔ  ًَ ا َٓ ٍَ رٔ ٔ ٤ َس  ٢َ ا َٗ ةٔ  ٌَ ِٛ زَّ اٟ ُط ٩ِ٣ٔ  َرأَِس  ٍَ َٓ َر ا  َّ٤ ٠َ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َئ  ا ي َوَر

ا  َّ٤ ٠َ َٓ  ٔ ط کّا ٓٔی اَر َب ا ٣ُ ّب ٔیّرا كَيِّ ث َٛ ا  ٤ُِس َح٤ِّس َح ِٟ ا َک  َٟ ا َو ٨ََّ َرب ائَطُ  َر َرُج١ْ َو ا٢َ  َٗ ٤َٔسُظ  ٩ِ٤َٔ َح ا٢َ ٩ِ٣َ اهَّللُ ٟ َٗ  َٖ ََّصَ ا٢َ  اِن َٗ  ٥ُ ک٠َِّ َت ٤ُ ِٟ ا

 ُ٢ ا أَوَّ ُبَُض َِٜت ُض٥ِ ی َی  ََضا أ ُرو٧ َِتٔس یَب کّا  ًََلثٔیَن ٠َ٣َ ّة َوث ٌَ ـِ ٔ ُِت ب َی َرأ  ٢َ ا َٗ ٧ََا   أ

ر ،  یل  ن ییحی  ن الخد زریق، ییحی  ن الخد رفاتی رکےت
 م
ح
م

ںیہ ہک رافہع  ن راعف زریق ےن اہک  دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، میعن  ن دبعاہلل 

اکی دؿ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےھچیپ امنز ڑپھ رےہ ےھت وت )مہ ےن داھکی ہک(  ب آپ ےن اانپ ےر روکع  ے ااھٹای وت رفامای ہک مہ 

ـُ اکی صخش ےن آپ ےک ےھچیپ اہک ہک ا  امہر  رپفرداگر ریت  یہ ےئل رعتفی ےہ تہب رعتفی اپزیکہ سج 
َ
ذ  َحِ
ْ

 

 
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َع اّ

ِ م َ
س

(

پ ےن افرغ وہ رک رفامای ہک ہی املکت ک ےن فاال وکؿ اھت؟ اس صخش ےن رعض ایک ہک ںیم اھت، آپ ےن رفامای ہک ںیم ںیم ربتک ےہ، وت آ

 ےن ھچک افرپ سیت رفوتشں وک داھکی ہک فہ اؿ املکت ےک ےنھکل ںیم اکی دفےر  رپ تقبس ےل اجان اچےتہ ےھت۔



 

 

ر ،  :  رافی
 م
ح
م

  یل  ن ییحی  ن الخد زریق، ییحی  ن الخددبع اہلل  ن ہملسم، امکل، میعن  ن دبعاہلل 

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

  

 ... ب روکع  ے اانپ ےر ااھٹےئ وت اس فتق اانیمطؿ  ے ڑھکا وہےن اک ایبؿ۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ  ے ڑھکا وہےن اک ایبؿ۔ ب روکع  ے اانپ ےر ااھٹےئ وت اس فتق اانیمط

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      762    حس

ت، :  راوی ہ، ثاب اٟوٟیس، طٌب  ابو 

 َّ َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ ًَلَة  َػ ٨َا  َٟ ُت  ٌَ ٨ِ َی َْص  کَاَ٪ أ٧َ ا٢َ  َٗ ٕٔت  َاب ٩ِ ث ًَ َبُة  ٌِ ُط ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َؤٟیسٔ  ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث ُ َحسَّ يي  ي اهَّلل َاَ٪ ُيَؼل ک َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ

َٔسیَ  ٧ ِس  َٗ و٢َ  ُ٘ َن َّی  ً ا٦َ َح َٗ  َٔ و ُٛ
ز  اٟ ُط ٩ِ٣ٔ  َرأَِس  ٍَ َٓ َر ا  َٔذ  َوإ

اوب اولدیل، ہبعش، اثتب، رفاتی رکےت ںیہ ہک اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع امہر  اسےنم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز یک تیفیک 

ز ڑپھ رک اتبےت ےھت سپ سج فتق فہ اانپ ےر روکع  ے ااھٹےت وت اےنت ڑھک  رےتہ ہک مہ ےتہک ہک انیقی ہی ایبؿ رکےت ےھت، وت فہ امن

 )دجس  ںیم اجان( وھبؽ ےئگ۔

 اوب اولدیل، ہبعش، اثتب، :  رافی

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

  

 اک ایبؿ اذاؿ :   ابب

  ب روکع  ے اانپ ےر ااھٹےئ وت اس فتق اانیمطؿ  ے ڑھکا وہےن اک ایبؿ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      763    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اء  رضت بز ، ح ٟیلٰي بي  ا اب٩   ٥ٜ ہ، ح ، طٌب ٟیس ٟو ا  ابو 

٨ََا ث ا٢َ َحسَّ َٗ َؤٟیسٔ  ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث َّي  َحسَّ ٔيیِّ َػل َّ٨ َُ اٟ و ُٛ ُر َاَ٪  ا٢َ ک َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ أئ َرضَٔی اهَّلل بََر ِٟ ا  ٩ِ ًَ ِیلَي  َٟ اب٩ِٔ أَبٔي   ٩ِ ًَ  ٥َٜٔ َح ِٟ ا  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ُط

وَ  اٟشَّ ا ٩ِ٣ٔ  ّب ی َْقٔ یِٔن  ِحَسَت اٟشَّ َیَِن  َٔ َوب و ُٛ
ز  اٟ ُط ٩ِ٣ٔ  َِس َرأ  ٍَ َٓ َر ا  َٔذ زُُظ َوإ ُسُحو ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ائٔ اهَّللُ 

پ وب اولدیل، ہبعش، مکح ا ن ایب ٰیلیل، رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک روکع افر آا

ےک دجس  افر  ب ہک آپ اانپ ےر روکع  ے ااھٹےت ےھت افر دفونں دجسفں یک درایمین تسشن رقتةی )بس یہ( ربارب وہےت 

 ےھت۔

 ، ہبعش، مکح ا ن ایب ٰیلیل، رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوب اولدیل :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

  ب روکع  ے اانپ ےر ااھٹےئ وت اس فتق اانیمطؿ  ے ڑھکا وہےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      764    حس

 س٠امی٪ ب٩ ِحب، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ابو وِلبہ :  راوی

 ٔ اٟ ٢َ کَاَ٪ ٣َ ا َٗ ًَٔلبََة  َبٔي ٗ ٩ِ أ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا ا َح٤َّ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث َ َحسَّ ک  َٕ ِی َٛ ٨َا  ُزٔی ی ِزٔٔث  ی ُحَو ِٟ ا اَ٪ ُک ب٩ُِ 

َر  ا٦َ ث٥َُّ  َ٘ٔی ِٟ ا  ٩َ َٜ أ٣َِ َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ  ٕ ًَلة ٔت َػ ِٗ ٔ َو یِر َُ ََ فٔي  ا َذ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ُ ًَلة ُط َػ َرأَِس  ٍَ َٓ َر ََ ث٥َُّ  و ُٛ
ز  اٟ  ٩َ َٜ أ٣َِ َٓ  ٍَ َٛ

 ِ ی َبٔي بَُز ا أ ا صََذ َطِید٨َٔ ًَلَة  ٨َٔا َػ َّي ب َؼل َٓ ا٢َ  َٗ ّة  ٨َُیَّ َب ص َِنَؼ أ َوی َٓ اِسَت  ٔ ة اِْلْٔخَ  ٔ ِحَسة اٟشَّ َِسطُ ٩ِ٣ٔ  َرأ  ٍَ َٓ َر ا  َٔذ یِٕس إ َُز َاَ٪ أَبُو ب ک ٕس َو

ََضَف  ٧ ا ث٥َُّ  أًّس َٗ 

امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، اویب، اوب فالہب رفاتی رکےت ںیہ ہک امکل  ن وحریث ںیمہ امنز ےک فتق ےک العفہ ہی داھکای رکےت 



 

 

 یک امنز اس رطح وہیت یھت، اکی دؿ فہ ڑھک  وہےئ افر اوہنں ےن وپرا ایقؾ ایک، اس ےک دعب ےھت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

روکع ایک افر وپرا روکع ایک، اےکس دعب ےر ااھٹای افر وھتڑی دری دیسےھ ڑھک  رےہ، اوبالقہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک )اس 

سیدی ےک لثم امنز ڑپاھیئ، افر اوبسیدی  ب اانپ ےر دفےر  دجس   ے فتق( امکل  ن وحریث ےن ںیمہ امہرا اس  خی ینعی اوب

 ااھٹےت ےھت وت دیسےھ ھٹیب اجےت ےھت اس ےک دعب ڑھک  وہےت ےھت۔

 امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، اویب، اوب فالہب :  رافی

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

  

 ... ب دجسہ رک  وت ریبکت اتہک وہا ےکھج۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

  ب دجسہ رک  وت ریبکت اتہک وہا ےکھج۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      765    حس

ٟزح٩٤ :  راوی ہزی، ابوبَک ب٩ ًبسا یب، ز  ابو اٟامی٪، طٌ

 َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٕ َوأَبُو َحسَّ ا٦ رٔٔث ب٩ِٔ صَٔظ َحا ِٟ ا ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ ََِکٔ ب٩ُِ  ُو ب نٔي أَب بََر ٢َ أَِخ ا َٗ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ِیْب  ٌَ ُط ا  ٨َ

ٔي َیِرَٔصا ف َٔة َوُ وب ُِٜت ٤َ ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ ٕ ًَلة ک١ُِّ َػ ٔي  ُ ف ِّر ب َٜ ُ َاَ٪ ی َِزَة ک َُزی َا ص ٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَب زَِّح اٟ ِبسٔ  ًَ ٤ََة ب٩ُِ  ـَ  َس٠َ و٦ُ ث٥َُّ َر٣َ ُ٘ ُ حٔیَن َي ِّر ب َٜ ُی َٓ  ٔ ٔظ یِر َُ اَ٪ َو

ِب١َ أَِ٪ َيِش  َٗ ٤ُِس  َح ِٟ ا َک  َٟ ا َو ٨ََّ َرب  ٢ُ و ُ٘ ُظ ث٥َُّ َي ٤َٔس ٩ِ٤َٔ َح ٟ ُ اهَّلل  ٍَ ٔ ٤ ٢ُ َس و ُ٘ ٍُ ث٥َُّ َي َٛ زِ َی ٔیَن  ُ ح ِّر ب َٜ ُ ؤی ی یَِض ٔیَن  ُ ح بَر ِٛ َ اهَّللُ أ  ٢ُ و ُ٘ ُحَس ث٥َُّ َي

یَ  ٔیَن  ُ ح ِّر ب َٜ ُ أجّسا ث٥َُّ ی ٔ ث٥َُّ َس ُحوز اٟش  َِسطُ ٩ِ٣ٔ  َرأ  ٍُ َٓ َزِ ٔیَن ی ُ ح ِّر ب َٜ ُ ٔیَن َيِشحُُس ث٥َُّ ی ُ ح ِّر ب َٜ ُ ی ٔ ث٥َُّ  وز حُ اٟش  َِسطُ ٩ِ٣ٔ  َرأ  ٍُ َٓ ٔیَن زِ ُ ح ِّر ب َٜ ُ ی

ٔ ث٥َُّ  ًَلة اٟؼَّ  ٩ِ٣ٔ َ ْ َّی َيَِفُ ً ٕة َح ٌَ ِٛ َر ک١ُِّ  ٔي  َٔک ف ذَٟ  ١ُ ٌَ ِٔ یِٔن َوَي َت أِلث٨َِ ٔي  ٔض ف ُح٠ُو ِٟ ا و٦ُ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ ٔسی  َي ِٔ َن ی  ٔذ َّٟ ا ُٖ َو ٨َََِّصٔ ٔیَن ی ٢ُ ح و ُ٘ َي

ًَل  َؼ َٟ  ٔ ظ َِت َصٔذ ٧ کَا ٥َ إِٔ٪  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو ٔ َر ًَلة ا بَٔؼ َبّض ٥ُُِٜ َط ب َِْقَ َْل يي  ٔن ٔ إ ظ ٢َ أَبُو بَٔیٔس ا َٗ ا ٗاِلَو ٧َِی اٟس   َٚ َر ا َٓ َّی  ُط َحً َت

٨ِطُ َو  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َِزَة َر ی َُز ٨ََّ ص ُظ َرب ٤َٔس ٩ِ٤َٔ َح اهَّللُ ٟ  ٍَ ٔ ٤ َس  ٢ُ و ُ٘ ُط َي َِس َرأ  ٍُ َٓ زِ َی ٔیَن  ٥َ ح َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َر َاَ٪  َک ک َٟ ا َو

 َ٤ َس٠َ َؤٟیسٔ َو ِٟ ا َؤٟیَس ب٩َِ  ِٟ ا ٧َِٔخ  ُض٥َّ أ ا٠َّٟ  ٢ُ و ُ٘ َی َٓ ٔض٥ِٔ  ائ ٤َ ض٥ِٔ بٔأَِس ی ِّ٤ ُیَش َٓ ا٢ٕ  ٔزَٔج یَِسًُو ٟ ٤ُِس  َح ِٟ َة ا ٌَ َربٔی ٔي  اَغ ب٩َِ أَب یَّ ًَ ٕ َو ا٦ َة ب٩َِ صَٔظ



 

 

 ُ ی ىٔی  ٔش َٛ ٔیَن  ٨ ٔس ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ َضا  ٠ِ ٌَ اِج رَضَ َو َي ٣ُ ل ًَ َک  ِطُسِز َوكِأََت ُض٥َّ ا ا٠َّٟ ٔیَن  ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا یَن ٩ِ٣ٔ  ٔٔ ٌَ ـِ ٤ُِشَت ِٟ ا ٚٔ َو رِشٔ ٤َ ِٟ ا َٕ َوأَص١ُِ  ُس و

طُ  َٟ وَ٪  ُٔ ٔ اٟ رَضَ ٣َُد ئٕٔذ ٩ِ٣ٔ ٣ُ ِو٣َ  َی

، زرہی، اوبرکب  ن دبعارلنمح رفاتی رکےت ںیہ ہک اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رہ امنز ںیم ریبکت ےتہک ےھت رفض اوب اامیلؿ، بیعش

وہ ای وکیئ افر راضمؿ ںیم )یھب( افر ریغ راضمؿ ںیم )یھب( ، سپ  ب ڑھک  وہےت ےھت ریبکت ےتہک، رھپ  ب روکع رکےت ےھت 

ے

ِ م َ
س

ْدذُ ےتہک، اس ےک دعب  ب دجسہ رکےن ےک ےئل ریبکت ےتہک، رھپ دجسہ رکےن  ے ےلہپ 
َم
ح
ْ ل

 ا
َ

َ
َل
َ
َ  ف

 

َ
ّ
ب 
َ
ـُ ےتہک اس ےک دعبر

َ
ذ  َحِ
ْ

 

 
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َع اّ

ےتکھج، اہلل اربک ےتہک، رھپ  ب دجسفں  ے اانپ ےر ااھٹےت، ریبکت ےتہک۔ رھپ  ب )دفےرا( دجسہ رکےت ریبکت ےتہک، رھپ  ب دجسفں  ے 

 ب دف روتعکں ںیم ھٹیب رک اےتھٹ، ریبکت ےتہک، )الخہص ہی ہک( اینپ رہ رتعک ںیم ایس رطح رکےک امنز  اانپ ےر ااھٹےت ، ریبکت ےتہک، رھپ

 ے افرغ وہاجےت، اس ےک دعب  ب امنز متخ رک ےتکچ وت ےتہک ہک اس یک  مس سج ےک تا ھ ںیم ےریی اجؿ ےہ البہبش ںیم مت بس ںیم 

دہ اشمتہب راتھک وہں، الب ہبش آپ یک امنز اس فتق کت ابلکل ایسی یہ یھت  ب ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز  ے زای

وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپونر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داین وک وھچڑا۔ دبعارلنمح افر اوبہملس )رافایؿ دحثی( ےتہک ںیہ ہک 

ـُ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
َ
ذ  َحِ
ْ

 

 
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َع اّ

ِ م َ
س

 ہیلع فآہل فملس  ب اانپ ےر )روکع  ے( ااھٹےت ےھت وت 

ْدذُ )دفونں ےتہک ےھت )افر( ھچک ولوگں ےک ےئل داع رکےت ےھت افر اؿ ےک انؾ ےتیل )افر رفامےت ےھت، ہک ا 
َم
ح
ْ ل

 ا
َ

َ
َل
َ
َ  ف

 

َ
ّ
ب 
َ
اہلل  )افر( ر

ےک ہجنپ ملظ(  ے اجنت د ، ا  اہلل اینپ  ش  ن ایب رعیب افر زمکفر املسمونں وک )یافر ہکمفدیل  ن فدیل وک افر ہملس  ن اشہؾ وک افر ایع

اپامیل )ہلیبق( رضم رپ تخس رک د ، افر اس وک اؿ رپ طحق اسایلں انب د ، ےسیج ویفس )ےک زامےن( یک طحق اسایلں، افر اس زامےن ںیم 

 )ہلیبق( رضم ےک رشمیق ولگ آےکپ اخمفل ےھت۔

 وب اامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبرکب  ن دبعارلنمحا :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

  ب دجسہ رک  وت ریبکت اتہک وہا ےکھج۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      766    حس



 

 

، سٔیا٪ زہزی :  راوی  ًلي ب٩ ًبساهَّلل 

ََص ب٩َِ  ُت أ٧َ ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ زٔیِّ  اٟز صِ  ٩ِ ًَ  ٕ زَّة یَِر ٣َ َُ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ٨ََا  ث اهَّللٔ  َحسَّ ُسو٢ُ  َر َم  َ٘ و٢ُ َس ُ٘ ٕٔک َي اٟ ٣َ

ا َٗ ا  ٤ََّ ُرب ٕض َو ََفَ  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ِت َػل رَضَ َح َٓ ُُظ  وز ٌُ ٔ َن ط ٠َِی ًَ ا  َسَخ٨َ٠ِ َٓ  ٩ُ٤َِ َی ِْل ُط ا  ٘ َع ٔط ُحٔح َٓ ٕض  ََفَ اُ٪ ٩ِ٣ٔ  َی ِٔ ُس  ٢َ

ا٢َ  َٗ ًَلَة  اٟؼَّ َضی  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ّزا  و ٌُ ُٗ ٨َا  ِي َػ٠َّ زَّّة  اُ٪ ٣َ َی ِٔ ُس ا٢َ  َٗ ٧َا َو ِس ٌَ َٗ أًّسا َو َٗ ا  َّي ب٨َٔ َؼل َٓ  ُ ًَلة ِْل٣َٔا٦ُ ُٟٔیِؤتَ اٟؼَّ ا  ١َ ٌٔ ا ُج ٤ََّ ٧ٔ ٥َّ بٔطٔ إ

ظُ  ٤َٔس ٩ِ٤َٔ َح اهَّللُ ٟ  ٍَ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ا  َٔذ ا َوإ و ٌُ َٓ ِر ا َٓ  ٍَ َٓ َر ا  ا َوإَٔذ و ٌُ َٛ ِر ا َٓ  ٍَ َٛ َر ا  ا َوإَٔذ ِّرُو ب َٜ َٓ ََّر  ب َٛ ا  َٔذ إ َسَحَس َٓ ا  َٔذ ٤ُِس َوإ َح ِٟ ا َک  َٟ ا َو ٨ََّ َرب ُوا  وٟ ُ٘ َٓ  

 َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُٗ ٤َْز  ٌِ ٣َ ٔ ٔط اَئ ب َذا َج َٛ اُ٪  َی ِٔ ُس  ٢َ ا َٗ ا  ِسُحُسو ا اٟذَٓ َى  ٔٔ ِس َح َ٘ َٟ  ٢َ  ا

 یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ زرہی رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رفامےت وہےئ انس ہک )اکی رمہبت( 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھگڑ   ے رگ ڑپ  )افر  نایؿ اس رفاتی وک یھبک ویں ایبؿ رکےن ےھت( ہک وھگڑ   ے رگ 

  افر آپ یک ادتم ںیم ایعدت ےک ےئل احرض وہےئ اےنت ںیم امنز اک فتق آایگ، وت آپ ےن ںیمہ ھٹیب رک امنز ڑپاھیئ افر مہ ھٹیب ڑپ

یک ےئگ افر  نایؿ ےن اکی رمہبت ہی اہک ہک مہ ےن ھٹیب رک امنز ڑپیھ  ب آپ امنز ڑپھ ےکچ وت رفامای ہک اامؾ ایس ےئل انبای ایگ ےہ ہک اس 

ےئ ذٰہلا ھج فہ ریبکت ےہک وت مت ریبکت وہک افر  ب فہ روکع رک  وت مت روکع رکف افر  ب فہ )ےر( ااھٹےئ وت مت )ےر( ااھٹؤ افر ادتقاء یک اج

ْدذُ وہک افر  ب فہ دجسہ رک  وت مت دجسہ رکف
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 ؿ زرہی یل  ن دبعاہلل ،  نای :  رافی
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 ...دجسہ رکےن یک تلیضف اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ رکےن یک تلیضف اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      767    حس



 

 

اٟامی٪،  :  راوی یب، ًلاءب٩ یزیس ٟیثیابو  ، سٌیس ب٩ ٣ش ہزی یب، ز  طٌ

ُئ  ا َل ًَ ٔب َو ٤َُشیَّ ِٟ ا یُس ب٩ُِ  ٌٔ َس ٔي  ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ٔیِّ  ِز ز ص اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ُط َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ا أَبُو  ٨ََ ث یِزََة َحسَّ َُز َا ص ثٔی  أَ٪َّ أَب ِی ا٠َّٟ ٔیَس  ز َی  ب٩ُِ 

ُوا  اٟ َٗ اَض  َّ٨ اٟ ٤َُا أَ٪َّ  بََرص زُوأَِخ َص  ِی َٟ  ٔ َبِسر ِٟ ا ِی٠ََة  َٟ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ا اُروَ٪ فٔي  ٢َ َص١ِ ت٤َُ ا َٗ ا٣َةٔ  َ٘ٔی ِٟ ا َِو٦َ  ٨ََّا ی َرب ََزی  ٧ ٔ َص١ِ  اهَّلل و٢َ  َرُس ٧َطُ یَا 

 َّ ٧ٔ إ َٓ  ٢َ ا َٗ ا َِل  اُٟو َٗ َسَحاْب  ََضا  زُو٧ َص  ِی َٟ ٔص  ٤ِ اٟظَّ ٔي  ُروَ٪ ف ا ٤َُ َض١ِ ت َٓ  ٢َ ا َٗ ٢َ اهَّللٔ  ُسو َا َر ُوا َِل ی اٟ َٗ اْب  َٔک َسَح َذٟ َٛ َُط  َزِو٧ ٥ُِٜ َت

٤َِص  اٟظَّ  ٍُ ٔ َّب یَت ُض٥ِ ٩ِ٣َ  ٨ِٔ٤ َٓ  ٍِ ٔ َّب ٠َِيت َٓ ا  ّئ َطِی بُُس  ٌِ َاَ٪ َي ک  ٢ُ ٩ِ٣َ و ُ٘ َی َٓ ا٣َةٔ  َ٘ٔی ِٟ ا َِو٦َ  اُض ی ا٨َّٟ رَشُ  ٤َزَ  یُِح َ٘ ِٟ ا  ٍُ ٔ َّب یَت ُض٥ِ ٩ِ٣َ  ٨ِ َو٣ٔ

ُة  ِْل٣َُّ ا  ٔ ظ َقي صَٔذ َت َوَتِب أُی َو لَّ اٟ  ٍُ ٔ َّب یَت ُض٥ِ ٩ِ٣َ  ٨ِ َّی َو٣ٔ ً ا َح ٨َُ٧ کَا وَ٪ َصَذا ٣َ وُٟ ُ٘ َی َٓ  ٥ُِ  ٜ َرب و٢ُ أ٧ََا  ُ٘ َی َٓ  ُ اهَّلل ض٥ِٔ  َیأِتٔی َٓ وَصا  ُ٘ ٔ آ ٨َ َضا ٣ُ ٓٔی

َر  ٧ََِت  وَ٪ أ وُٟ ُ٘ َی َٓ  ٥ُِ  ٜ َرب َا  ٧َ ٢ُ أ و ُ٘ َی َٓ اهَّللُ  ض٥ِٔ  َیأِتٔی َٓ ُظ  ٨َا ِٓ ا رَعَ َرب ٨َ َئ  َٔذا َجا إ َٓ ا  َرب ٨َ ا  ٨َ یُ َیأِتَٔي َٓ وص٥ُِ  َیِسًُ َٓ ا  َیَِن ب ٨َ ُن ب ا َ َّصِّ اٟ ُب  رِضَ

اٟ ئٕٔذ أََحْس إِٔلَّ  ِو٣َ َی  ٥ُ ک٠ََّ ٔ َوَِل یََت تٔط ُس١ٔ بٔأ٣َُّ اٟز  وُز ٩ِ٣ٔ  َیُح  ٢َ ٩ِ٣َ وُ٪ أَوَّ ُٛ َ أ َٓ  ٥َ َّ٨ انَِي َجَض َز ِض ُض٥َّ َه ا٠َّٟ ئٕٔذ  ُس١ٔ یَِو٣َ ز  اٟ  ٦ُ ّلََکَ ُس١ُ َو ز 

 َٔ َطِو ُب ٣ِٔث١ُ  ٟٔی ّلََکَ  ٥َ َّ٨ َض ٥ِ َوفٔي َج ٥ِ َس٠ِّ َٔ  َس٠ِّ َطِو ََّضا ٣ِٔث١ُ  إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ُوا َن اٟ َٗ َسأ٪  ٌِ اٟشَّ  ََ َطِو ُِت٥ِ  َرأَی أ٪ َص١ِ  َس ٌِ اٟشَّ

 ُ ی ُض٥ِ ٩ِ٣َ  ٨ِٔ٤ َٓ ٔض٥ِٔ  اٟ ٤َ ًِ َ اَض بٔأ َّ٨ اٟ  ُٕ َل ُ َتِد اهَّلل ٤َٔضا إِٔلَّ  َر ًَٔو ِس َٗ  ٥ُ٠َ ٌِ َّطُ َِل َي ٧َ یَِر أ َُ أ٪  َس ٌِ ُ اٟشَّ ُض٥ِ ٩ِ٣َ ی ٔ َو٨ِ٣ٔ ٠٤َٔط ٌَ ٔ ُٙ ب َ َز٢ُ ث٥َُّ وب َْخِ

ا و ُج َة أَِ٪ یُِْخٔ َٜ ٔ ٤ًََلئ ِٟ ا َز اهَّللُ  رٔ أ٣ََ ا ا٨َّٟ اَز ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  ََر َة ٩ِ٣َ أ ٤َ َرِح اهَّللُ  َز  ا ا أََر َّی إَٔذ ً ٨ُِحو َح َُض٥ِ  َی و٧ ُج ُیِْخٔ َٓ  َ اهَّلل بُُس  ٌِ َاَ٪ َي ک  ٩ِ٣َ

ا َّ٨ اٟ َي  ل ًَ اهَّللُ   ٦َ ٔ َوَِحَّ ز ُحو اٟش  رٔ  َا َُض٥ِ بٔآث و٧ ُٓ ٔ ز ٌِ اُر َوَي َّ٨ اٟ ُط  ِک٠ُُ َز٦َ َتأ اب٩ِٔ آ ک١ُ   َٓ  ٔ ار َّ٨ اٟ وَ٪ ٩ِ٣ٔ  ُج َیِْخُ َٓ  ٔ ز ُحو اٟش  ََز  رٔ أَِ٪ َتأِک١َُ أَث

 َ٤ َٛ وَ٪  ُُت ٨ِب َي َٓ  ٔ اة َحَی ِٟ ا ُئ  ض٥ِٔ ٣َا ٠َِی ًَ ب   ُیَؼ َٓ ا  و َتَحُظ ا٣ِ ِس  َٗ رٔ  ا َّ٨ اٟ وَ٪ ٩ِ٣ٔ  ُج َیِْخُ َٓ  ٔ ز ُحو اٟش  ََز  ٔي حَ إِٔلَّ أَث ُة ف بَّ حٔ ِٟ ا ُُت  ٨ِب ٤ٔی١ٔ ا َت

آْٔخُ  َُو  رٔ َوص ا ا٨َّٟ ةٔ َو َّ٨ َح ِٟ ا َیَِن  ي َرُج١ْ ب ِبَق َی ٔ َو ز ا َب ٌٔ ِٟ ا َیَِن  ٔئ ب ا ـَ َ٘ ِٟ ا اهَّللُ ٩ِ٣ٔ   ُ ْ ِی١ٔ ث٥َُّ َيَِفُ ب١ْٔ  اٟشَّ ِ٘ َة ٣ُ َح٨َّ ِٟ ا وِّل  رٔ زُُخ ا َّ٨ اٟ أَص١ِٔ 

 َٗ  ٔ ار َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ِٖ َوِجَٔي  اَِصٔ َربِّ  َا  و٢ُ ی ُ٘ َی َٓ  ٔ ار ا٨َّٟ َٔب١َ  ٗ ٔ ضٔط َٔوِج َت إِٔ٪ ب َشِی ًَ و٢ُ َص١ِ  ُ٘ َی َٓ ُؤصَا  َا َذک ىٔی  َٗ َضا َوأَِِحَ یُح رٔ ىٔی  َظَب َٗ ِس 

 ٕٚ ا ِضٕس َو٣ٔیَث ًَ اُئ ٩ِ٣ٔ  ا َيَظ ٣َ َ اهَّلل ٔلی  ٌِ ُی َٓ َّتَٔک  ٔز ٢ُ َِل َوً و ُ٘ َی َٓ َذَٟٔک  َیَِر  َتِشأ٢ََ ُ َٔک بَٔک أَِ٪  َذٟ  ١َ ٌٔ ُٓ  ٩ِ ًَ ُط  َض اهَّللُ َوِج  ُٖ َیَِّصٔ َٓ

 ِٗ َ ا أ إَٔذ َٓ رٔ  ا َّ٨ َ اٟ ٨َِٔس ب ىٔی ً ٣ِ سِّ َٗ َربِّ  یَا  ا٢َ  َٗ َُٜت ث٥َُّ  اهَّللُ أَِ٪ َيِش َئ  َطا ا  َت ٣َ َٜ َس ا  َتَض َِضَح َی ب َرأ ٔة  َّ٨ َح ِٟ ا َي  ل ًَ  ٔ ٔط ٔة َب١َ ب َح٨َّ ِٟ ا أب 

َس  َت  ٨ِ ُٛ ی  ٔذ َّٟ ا َیَِر  ُ ٢ََ َتِشأ َٚ أَِ٪ َِل  ا ٤ٔیَث ِٟ ا وَز َو ُض ٌُ ِٟ ا َت  َلِی ًِ َ ِس أ َٗ ِیَص  َٟ َ طُ أ َٟ  ُ اهَّلل و٢ُ  ُ٘ َی َقي َٓ وُ٪ أَِط ُٛ َ َربِّ َِل أ یَا  و٢ُ  ُ٘ َی َٓ َت  ِٟ َ أ

 ِ ی َُ  ٢َُ َِسأ َٔک َِل أ َّت ٔز ٢ُ َِل َوً و ُ٘ َی َٓ ُظ  یَِر َُ  ٢ََ َتِشأ َٔک أَِ٪ َِل  َذٟ َت  ٔلی ًِ ُ َت إِٔ٪ أ َشِی ًَ ا  ٤َ َٓ  ٢ُ و ُ٘ َی َٓ َٔک  ٘ اَئ َخ٠ِ ا َط َُّط ٣َ َرب ٔلی  ٌِ ُی َٓ َٔک  َذٟ َر 

 َ ٔلَي ب ُط إ ٣ُ سِّ َ٘ ُی َٓ  ٕٚ ا ِضٕس َو٣ٔیَث ًَ ا ٩ِ٣ٔ  ُُت ٣َ ٜ َیِش َٓ رٔ  و ُ ْس  اٟ ٔ َو ة رِضَ ا٨َّٟ ا ٩ِ٣ٔ  َض ا َو٣َا ٓٔی َزَتَض أَی َزصِ ََفَ ا  ََض َاب َّ ب ا ب٠ََ إَٔذ َٓ ٔة  َّ٨ َح ِٟ ا أب 

َر  ا أََُِس َز٦َ ٣َ اب٩َِ آ یَا  یَِحَک  ُ َو اهَّلل و٢ُ  ُ٘ َی َٓ َة  َّ٨ َح ِٟ ا ىٔی  َِزخ٠ِٔ َربِّ أ یَا   ٢ُ و ُ٘ َی َٓ ُ أَِ٪ َيِشَُٜت  اهَّلل اَئ  ِیَص َط َٟ َ ُضوَز ََ أ ٌُ ِٟ ا َت  َلِی ًِ َ ِس أ َٗ



 

 

 ُ اهَّلل ُک  َح ـِ َی َٓ َ٘ٔک  َقي َخ٠ِ ىٔی أَِط ٠ِ ٌَ و٢ُ یَا َربِّ َِل َتِح ُ٘ َی َٓ ٔلیَت  ًِ ُ ٔذی أ َّٟ ا یَِر  َُ َتِشأ٢ََ  َٚ أَِ٪ َِل  ا ٤ٔیَث ِٟ ا طُ َو َٟ َِذُ٪  َیأ َّ َوَج١َّ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ  ز ًَ  

 َّ ً َّی َح ى ٤َ َت َي َٓ  َّ٩٤َ ٢ُ َت و ُ٘ َی َٓ ةٔ  َّ٨ َح ِٟ ا  ٢ٔ و زُُخ ٔي  َٔذا ف َّی إ ً َرب ُط َح ُظ  ُ
یَُذْکِّ َب١َ  ِٗ َ ا أ َذ َٛ ا َو َذ َٛ َّ َوَج١َّ ٩ِ٣ٔ  ز ًَ اهَّللُ   ٢َ ا َٗ ُط  ُت ٍَ أ٨٣ُِٔيَّ َل َ٘ ِن ا ا ی إَٔذ

 ُ َبٔي ص ْٔل ُدِسرٔی   ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس ا٢َ أَبُو  َٗ ُط  ٌَ َذَٟٔک َو٣ِٔث٠ُطُ ٣َ َک  َٟ الَي  ٌَ َت  ُ اهَّلل ا٢َ  َٗ نٔي   ِْل٣ََا ا  ٔ َضِت بٔط َِت َِزَة َر ا٧ ی ٢َ َز ُسو ٤َا إٔ٪َّ َر ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی 

 ٥ِ َٟ َِزَة  ی َُز ُو ص ٢َ أَب ا َٗ  ٔ أٟط ةُ أ٣ََِث رَشَ ًَ َذَٟٔک َو َک  َٟ اهَّللُ   ٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل طٔ اهَّللٔ  ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ٔ  َرُس ِى ٩ِ٣ٔ  َٔ أَِح

َٔک َو  ذَٟ َک  َٟ ُط  َٟ ِو َٗ ٥َ إِٔلَّ  َس٠َّ ٔ َو أٟط ةُ أ٣ََِث رَشَ ًَ َک َو َٟ َٔک  ذَٟ و٢ُ  ُ٘ ُتطُ َي ٌِ ٔ ٤ َس يي  ٔن یٕس إ ٌٔ َس ُو  ٢َ أَب ا َٗ ُط  ٌَ ُط ٣َ  ٣ِٔث٠ُ

اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعس  ن بیسم، اطعء  ن سیدی یثیل رفاتی رکےت ںیہ ہک اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ دفونں  ے 

 ای روسؽ اہلل! ایک مہ ایقتم ےک دؿ اےنپ رپفرداگر وک دںیھکی ےگ؟ آپ ےن رفامای ایک ایبؿ ایک ہک اکی رمہبت ولوگں ےن رعض ایک ہک

مت وک بش دبر ںیم اچدن )ےک دےنھکی( ںیم  ب ہک اس ےک افرپ ارب ہن وہ ھچک کش وہات ےہ؟ اؿ ولوگں ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

ےنھکی( ںیم  ب ہک اس ےک افرپ ہن وہ ھچک ہبش وہات ےہ؟ ولوگں ےن رعض ایک ہیلع فآہل فملس ںیہن، آپ ےن رفامای وت مت وک آاتفب )ےک د

ہک ںیہن، آپ ےن رفامای سب مت ایس رطح اےنپ رپفرداگر وک دوت و ےگ، ایقتم ےک دؿ ولگ ااھٹےئ اجںیئ ےگ رھپ )اہلل اعتٰیل( رفامےئ 

یئ اؿ ںیم  ے آاتفب شیک ھ وہ اجاگیئ افر وکیئ اؿ  ے اگ ہک وج داین ںیم )سج یک رپشتس رکات اھت فہ اس ےک اس ھ وہاجےئانچہچن وک

 اچدن ےک اس ھ وہ اجاگیئ افر وکیئ اؿ ںیم  ے وتبں ےک ےھچیپ وہ ےل اگ افر ہی )اامیدنارفں اک( رگفہ ابیق رہ اجےئ اگ، افر ایس ںیم اےکس

اپس آاگیئ افر رفاماگیئ ہک ںیم اہمترا رپفرداگر انمقف )یھب اش ل( وہےگن، اہلل اعتٰیل اس وصرت ںیم سج وک فہ ںیہن اچہپےتن، اؿ ےک 

وہں وت فہ ںیہک ےگ )مہ ےھجت ںیہن اجےتن( مہ اس ہگج ڑھک  رںیہ ےگ اہیں کت ہک امہرا رپفرداگر امہر  اپس آاجےئ، افر  ب فہ 

افر رفامےئ اگ ںیم اہمترا  آاگیئ، مہ ا ے اچہپؿ ںیل ےگ، رھپ اہلل زعفلج اؿ ےک اپس )اس وصرت ںیم( آاگیئ )سج وک فہ اچہپےتن ںیہ(

اجےئ  رپفرداگر وہں وت فہ ںیہک ےگ ہک تاں وت امہرا رپفرداگر ےہ، سپ اہلل اںیہن البےئ اگ افر منہج یک تشپ رپ )لپ انب رک( اکی راہتس انبای

فں ےک وکیئ وبؽ اگ، امتؾ وربمغی وج اینپ اوتمں ےک اس ھ )اس لپ  ے( سگرںی ےگ، اؿ ںیم  الہ ںیم وہں اگ افر اس دؿ وساےئ وربمغی

 وہاگ، منہج ںیم دعساؿ ےک اک وٹنں ےک اشمہب آڑکن  وہےگن، ایک مت ول
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وگں ےن ہن ےکس اگ افر وربمغیفں اک الکؾ اس دؿ اَ

 ے اشمہب وہےگن، دعساؿ ےک اکس ے دےھکی ںیہ؟ احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض اہک تاں! آپ ےن رفامای ہک فہ دعساؿ ےک اکوٹنں 

اہتبل اؿ یک ڑبایئ یک دقمار وساےئ اہلل اعتٰیل ےک وکیئ ںیہن اجاتن فہ آڑکن  اؿ ےک اامعؽ ےک وماقف اںیکچ ےگ، وت اؿ ںیم  ے وکیئ 

اےنپ اامعؽ ےک ببس )منہج ںیم رگ رک( الہک وہاجےئ اگ، افر وکیئ اؿ ںیم  ے )امر  زومخں ےک ڑکٹ  ڑکٹ  وہ اجاگیئ، اس ےک 

ت اپےئ اگ، اہیں کت ہک  ب اہلل دفز ںوں ںیم  ے نج رپ رہمابین رکان اچےہ اگ، وت اہلل اعتٰیل رفوتشں وک مکح د  اگ ہک وج اہلل دعب اجن

یک رپشتس رکےت ےھت فہ اکنؽ ےل اجںیئ، سپ رفےتش اںیہن اکنؽ ںیل ےگ افر رفےتش اںیہن دجسفں ےک اشنونں  ے اچہپؿ ںیل ےگ، 



 

 

رحاؾ رکدای ےہ ہک فہ دجس  ےک اشنؿ وک اھکےئ،انچہچن دجسفں ےک اقمؾ ےک العفہ منہج یک آگ ا ن  اہلل )دفز ںوں یک( آگ وک

آدؾ ےک امتؾ مسج وک اھک اجےئ یگ، ایس اشنؿ دجسہ یک العتم  ے ولگ اکنےل اجںیئ ےگ اس فتق ابلکل ایسہ )وکہلئ( وہےئگ وہں 

 ے( فہ اےسی لکن آںیئ ےگ ےسیج داہن لیس ےک اہبؤ ںیم ا ات ےہ اس ےگ، رھپ اؿ ےک افرپ آب ایحت ڈاال اجےئ اگ )وت اس ےک ڑپےن 

ےک دعب اہلل اعتٰیل دنبفں ےک درایمؿ ہلصیف رکےن  ے افرغ وہاجاگیئ، افر اکی صخش تنج افر دفزخ ےک درایمؿ ںیم ابیق رہ اجےئ اگ 

 اگ، ہک ا  ےری  رپفرداگر! ےریا ہنم افر فہ تنج ںیم بس دفز ںوں ےک آرخ ںیم دالخ وہاگ، اس اک ہنم دفزخ یک رطػ وہاگ ےہک

دفزخ )یک رطػ(  ے ریھپ د  ویکہکن ےھجم اس ےک ہلعش ےن الج دای ےہ، اہلل رفامےئ اگ ہک ایک وت ااسی وت ہن رک  اگ ہک ارگ ریت  

زعفلج )اس ابت رپ( سج اس ھ ہی ااسحؿ رکدای اجےئ وت وت اس ےک العفہ افر ھچک امےگن؟ فہ ےہک اگ ریتی زبریگ یک  مس! ںیہن رھپ اہلل 

دقر فہ اچےہ اگ اس  ے ہتخپ فدعہ ےل اگیل، اس ےک دعب اہلل اعتٰیل اس اک ہنم دفزخ یک رطػ  ے ریھپ د  اگ رھپ  ب فہ تنج یک 

ٰئ وہیگ فہ پچ رےہ اگ، اس ےک دعب ےہک اگ ہک ا  رپفرداگر! 
ہ 
ل

رطػ ہنم رکاگی افر فہ اس یک رتفاتزیگ دےھکی اگ وت سج دقر تیشم ا

 تنج ےک درفاز  ےک آربی رکد ، وت اہلل اعتٰیل اس  ے رفامےئ اگ ہک ایک وت ےن اس ابت رپ وقؽ ف آرار ہن ےئک ےھت ہک اےکس ےھجم

وسا وج وت امگن اکچ افر ھچک وساؽ ہن رک  اگ؟ فہ رعض رکاگی ہک ا  ےری  رپفرداگر! ےھجم ریتی ولخمؼ ںیم بس  ے زایدہ دب بیصن ہن 

ےئ اگ ہک وہاتکس ےہ ہک ارگ ےھجت ہی یھب اطع رکدای اجےئ وت وت اس ےک العفہ افر ھچک وساؽ رک ، فہ رکفں اگ، رھپ وہان اچےئہ، اہلل رفام

اےنپ رپفرداگر وک سج دقر وقؽ فآرار فہ اچےہ اگ د  اگ، بت اہلل اعتٰیل اس وک تنج ےک درفاز  ےک آربی رک د  اگ  ب اس 

ٰئ وہیگ، پچ راگی ےک درفاز  رپ چنہپ اجےئ اگ افر اس یک یگتفگش
ہ 
ل

 افر فہ اتزیگ افر ےر ےر وج اس ںیم ےہ، دےھکی اگ وت ینتج دری تیشم ا

اس ےک دعب ےہک اگ ہک ا  ےری  رپفرداگر ےھجم تنج ںیم دالخ رکد  اہلل زعفلج رفامےئ اگ ا  ا ن دؾ ریتی رخایب وہ وت سک 

اس ےک وسا وج ےھجت دای اج اکچ افر ھچک ہن امےگن اگ؟ فہ رعض رک  اگ ہک  دقر دہع نکش ےہ ایک وت ےن اس ابت رپ وقؽ ف آرار ہن ےئک ےھت ہک

ا  ےری  رپفرداگر ےھجم اینپ ولخمؼ ںیم بس  ے زایدہ دببیصن ہن رک سپ اہلل اعتیل اس یک ابوتں  ے ےنسنہ ےگل اگ اس ےک دعب اس وک 

بلط رکانچہچن فہ وخاشہ رکےن ےگل اگ اہیں کت ہک تنج ںیم اجےن یک ااجزت د  اگ افر رفامےئ اگ ہک )اہجں کت ھجت  ے وہےکس( 

اس یک وخاںیشہ متخ وہاجںیئ یگ وت اہلل زبرگ ف ربرترفامےئ اگ ہک ہی زیچںی افر امگن اس اک رپفرداگر ا ے اید دالےن ےگل اگ اہیں کت 

ر ایس ےک لثم اس ےک اس ھ افر )یھب ہی ہک  ب اس یک وخاںیشہ متخ وہ اجںیئ یگ وت اہلل اعتیل رفامےئ اگ ےھجت ہی یھب )دای اجات ےہ( اف

دحثی نس رک( اوبدیعس ادری ےن اوبرہریہ  ے اہک ہک روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس اقمؾ رپ( ہی رفامای اھت ہک اہلل زعفلج ےن 

دحثی ںیم روسؽ رفامای ہک ےھجت ہی افر اس ےک )اس ھ اس ےک( لثم دس ےنگ )دےئ اجےت ںیہ( اوبرہریہ ےن وجاب دای ہک ےھجم اس 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے رصػ آپ اک ہی اراشد اید ےہ ہک ےھجت ہی یھب دای اجات ےہ افر اےکس لثم اس ےک اس ھ افر یھب اوبدیعس ےن 



 

 

 اج ےت( ںیہ۔

ئ

 اہک ہک ںیم ےن وخد آپ وک ہی رفامےت وہےئ انس، ہک ےھجت ہی افر اس ےک دس لثم )اس ےک اس ھ دی 

 ، بیعش، زرہی، دیعس  ن بیسم، اطعء ن سیدی یثیلاوب اامیلؿ :  رافی

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

  

 ...رمد وک اچےیہ ہک دجس  ںیم اےنپ دفونں ولہپ وھکؽ د  افر ٹیپ وک زاون  ے دجا رےھک۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ںیم اےنپ دفونں ولہپ وھکؽ د  افر ٹیپ وک زاون  ے دجا رےھک۔ رمد وک اچےیہ ہک دجس 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      768    حس

ہ :  راوی ک ب٩ بحي٨ ٣اٟ ہز٣ز، ًبساهَّلل ب٩  ، بَک ب٩ ٣رض، جٌَف ب٩ ربیٌہ، اب٩  ٜیر  یحٌی ب٩ ب

 َ َىٔی ب ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب یَِح ا  ٨ََ ث ٔيیَّ َحسَّ َّ٨ اٟ َة أَ٪َّ  اب٩ِٔ بَُحِي٨َ أٟٕک  اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣َ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  َ ز ُز٣ُِ اب٩ِٔ ص  ٩ِ ًَ ََفٕ  ٌِ ٩ِ َج ًَ َِکُ ب٩ُِ ٣ُرَضَ 

یِ  ا٠َّٟ ا٢َ  َٗ ٔ َو ط َِلِی اُق إٔب ِبُسَو بََی َی َّی  ً ِطٔ َح ی یََس َیَِن  َد ب ََفَ َّي  َػل ا  َٔذ َاَ٪ إ ٥َ ک َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل َى ث ٧َِحَوظُ ُث َحسَّ َة  ٌَ َربٔی ََفُ ب٩ُِ  ٌِ  ی َج

ییحی  ن ریکب، رکب  ن رضم، رفعج  ن رہعیب، ا ن رہزم، دبعاہلل  ن امکل  ن ہنیحب رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب 

ی اظرہ وہیت یھت، امنز ڑپےتھ ےھت۔ وت اےنپ دفونں تاوھتں ےک درایمؿ ںیم اس دقر اشکدیگ رےتھک ےھت، ہک آپ ےک ولغبں یک دیپس

 افر ثیل ےن اہک ہک ھجم  ے رفعج  ن رہعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس ےک لثم رفاتی ایک۔

 ییحی  ن ریکب، رکب  ن رضم، رفعج  ن رہعیب، ا ن رہزم، دبعاہلل  ن امکل  ن ہنیحب :  رافی

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

  

 ...ارگ وکیئ صخش اانپ دجسہ وپرا ہن رک ۔



 

 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ صخش اانپ دجسہ وپرا ہن رک ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      769    حس

ئہ :  راوی ، واػ١، ابو وائ١، حذ ت ب٩ ٣ح٤س، ٣ہسی  ػ٠

ُت ب٩ُِ ٣ُحَ  ٠ِ اٟؼَّ ا  ٨ََ ث ُٛ َحسَّ ُر ًّل َِل یُت٥ٔ   َرُج َی  َرأ َة  َٔ ٩ِ حَُذِي ًَ ائ١ٕٔ  ٔي َو َب ٩ِ أ ًَ ٔػ١ٕ  ا ٩ِ َو ًَ وٕ٪  ی  ب٩ُِ ٣َِی٤ُ ِضسٔ ا ٣َ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕس  ُط ٤َّ ًَ و

 َ ل ًَ تَّ  تَّ ٣ُ ِو ٣ُ َٟ ٢َ َو ا َٗ ُُط  ا٢َ َوأَِحٔشب َٗ َت  ِی َػ٠َّ ا  ُة ٣َ َٔ ُط حَُذِي َٟ ا٢َ  َٗ ُط  َػًَلَت َضی  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ُظ  وَز ُسُح اهَّللُ َوَِل  َّي  َػل ٕس  ٔة ٣َُح٤َّ ُس٨َّ  ٔ یِر َُ ي 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

تلص  ن دمحم، دہمی، فالص، اوب فالئ، ذحہفی ےک قلعتم رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اکی صخش وک داھکی ہک فہ ہن اانپ روکع وپرا 

 اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک وت ےن امنز ںیہن ڑپیھ افر اوب فالئ رکات ےہ افر ہن اانپ دجسہ،  ب فہ اینپ امنز متخ رک اکچ، وت اس  ے ذحہفی ریض اہلل

 ےتہک ںیہ ہک ےھجم ایخؽ ےہ ہک ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ہی یھب ہک ارگ وت رماجےئ وت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک الخػ رطےقی

 رپ رم  اگ۔

 تلص  ن دمحم، دہمی، فالص، اوب فالئ، ذحہفی :  رافی

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

  

ا ء رپ رکان اچےیہ

 

ض
ع
 ...دجسہ است ڈہویں ینعی است ا

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

ا ء رپ رکان اچےیہ

 

ض
ع
 دجسہ است ڈہویں ینعی است ا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      770    حس



 

 

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩   ، كاؤض  ، ر  زی٨ا ٤ًزوب٩   ، ٔیا٪ ، س ؼہ  ٗبی

ٔيی   َّ٨ اٟ إض أ٣َُٔز  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َاُوٕض  ٩ِ ك ًَ إر  ٔی٨َ زٔو ب٩ِٔ ز ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ بٔیَؼُة  َٗ ٨ََا  ث ٥َ أَِ٪  َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل

ةٔ  ٌَ ِب لَي َس ًَ یِٔن َيِشُحَس  ِج٠َ زِّ یِٔن َواٟ ََت ب ِٛ ز  اٟ ی٩ِٔ َو َیَس ِٟ ا ٔة َو َض َحِب ِٟ ا َِوبّا  ا َوَِل ث ّز ٌَ َط  َّٕ ُ ٜ َی ٕئ َوَِل  ا ـَ ًِ َ  أ

ہصیبق،  نایؿ، رمعف ن دانیر ، اطؤس، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک قلعتم رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک یبن یلص اہلل 

ا ء

 

ض
ع
ےک لب دجسہ رکےن اک مکح رفامای ےہ، افر ہی ہک ابولں وک ہن ونسار ، افر ہن ڑپک  وک رفےک، فہ است  ہیلع فآہل فملس ےن است ا

ا ء ہی ںیہ، اشیپین، دفونں تا ھ دفونں ےنٹھگ، دفونں ریپ۔

 

ض
ع
 ا

 ہصیبق،  نایؿ، رمعف ن دانیر ، اطؤس، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

ا ء رپ رکان اچےیہ

 

ض
ع
 دجسہ است ڈہویں ینعی است ا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      771    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  كاؤض   ، ٤ًزو  ، ہ ، طٌب ہی٥ ابزا ش٥٠ ب٩  ٣ 

٨ِضُ َحسَّ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َاُوٕض  ٩ِ ك ًَ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اصٔی٥َ  َِز ا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔب ٨ََ اهَّللُ ث َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٤َا 

زّ  ٌَ َط  َّٕ ُ َٜ ُو٥ٕ َوَِل ٧ ًِ َ ةٔ أ ٌَ َسِب لَي  ًَ ٧َِا أَِ٪ َنِشُحَس  ا٢َ أ٣ُٔز َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َِوبّاًَ  ا َوَِل ث

ملسم  ن اربامیہ، ہبعش، رمعف، اطؤس ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای 

 ہک ںیمہ مکح دای ایگ ےہ ہک مہ است ڈہویں ےک لب دجسہ رکںی افر ہن ابولں وک رفںیک، افر ہن ڑپک  وک۔

 ، ہبعش، رمعف، اطؤس ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنعملسم  ن اربامیہ :  رافی

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



 

 

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

ا ء رپ رکان اچےیہ

 

ض
ع
 دجسہ است ڈہویں ینعی است ا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      772    حس

 آز٦، اَائی١ اسحٙ، ًبساهَّلل ب٩ یزیس :  راوی

بَرَ  ِٟ ا ٨ََا  ث ِلیٔمِّ َحسَّ َد ِٟ ا ٔیَس  ز َی ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  َٚ ا ِٔسَح َبٔي إ ٩ِ أ ًَ ائٔی١ُ  َ َِ ٔ ا إ ث٨ََ َز٦ُ َحسَّ ٨ََا آ ث ُذوٕب َحسَّ َٛ  ُ َیِر ازٕٔب َوصَُو ُ ًَ اُئ ب٩ُِ 

ٔيیِّ  ا٨َّٟ  َٕ يي َخ٠ِ نَُؼل ا  َّ٨ ُٛ ا٢َ  ـَ  َٗ َّی َي ً ُظ َح ِضَز ا َه َیِح٩ٔ أََحْس ٨٣َّٔ  ٥ِ َٟ ُظ  ٤َٔس ٩ِ٤َٔ َح اهَّللُ ٟ  ٍَ ٔ ٤ َس  ٢َ ا َٗ َٔذا  إ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٍَ َػل

ِْلَِرٔق  ا َي  ل ًَ َتطُ  َض ٥َ َجِب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨  اٟ

رباء  ن اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ اہک، افر فہ وھجےٹ آدیم ںیہن  آدؾ، اےرالیئ ااحسؼ ، دبعاہلل  ن سیدی ےتہک ںیہ ہک مہ  ے

ـُ ےتہک وت وکیئ
َ
ذ  َحِ
ْ

 

 
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َع اّ

ِ م َ
س

صخش مہ ںیم  ے اینپ  ےھت، فہ ےتہک ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ امنز ڑپےتھ ےھت، وت  ب 

 ہیلع فآہل فملس وک اینپ اشیپین زنیم رپ رےتھک )ہن دھکی اتیل( ۔ ھٹیپ ہن اکھجات اھت،  ب کت ہک یبن یلص اہلل

 آدؾ، اےرالیئ اقحس، دبعاہلل  ن سیدی :  رافی

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

  

 ...انک ےک لب دجسہ رکےن اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ رکےن اک ایبؿانک ےک لب 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      773    حس



 

 

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩   ، كاؤض  ، كاؤض اهَّلل ب٩  ًبس  ، ب ہ، وہی اس٤٠  ٣ٌلي ب٩ 

 ٩ِ ًَ َاُوٕض  ٔ ب٩ِٔ ك اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ْب  ٨ََا ُوَصِی ث ا٢َ َحسَّ َٗ ََسٕس  َّي ب٩ُِ أ ل ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث ٢َ  َحسَّ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٔ ط أَبٔی

َر بَٔیسٔ  ا ََط َضةٔ َوأ َحِب ِٟ ا َي  ل ًَ ُو٥ٕ  ًِ َ ٔة أ ٌَ ِب َس لَي  ًَ َِسُحَس  زُِت أَِ٪ أ ٥َ أ٣ُٔ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ی٩ِٔ اٟ َیَس ِٟ ا ٔ َو ط ٔٔ َِن َي أ ل ًَ  ٔ ظ

 ِٟ ا  ٖٔ ا ََِطَ یِٔن َوأ ََت ب ِٛ ز  اٟ زَ َو ٌَ
اٟظَّ اَب َو َی اٟثِّ َت  ٔٔ َِٜ یِٔن َوَِل ٧ َس٣َ َ٘ 

ئ  ن ادس، فبیہ، دبعاہلل  ن اطؤس، اطؤس، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

معل

آپ ےن اےنپ تا ھ  ے اینپ انک افر  ےن رفامای ہک ےھجم ہی مکح دای ایگ ےہ ہک ںیم است ڈہویں ےک لب دجسہ رکفں، اشیپین ےک لب افر

وک ہن  دفونں تاوھتں افر دفونں ونٹھگں افر ریپفں یک رطػ ااشرہ ایک، افر ہی یھب رفامای ہک ںیمہ مکح دای ایگ ےہ ہک امنز ڑپکفں وک افر ابولں

 ںیٹیمس۔

ئ  ن اہملس، فبیہ، دبعاہلل  ن اطؤس، اطؤس، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

معل

 

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

  

 ...ڑچیک ںیم انک ےک لب دجسہ رکےن اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ڑچیک ںیم انک ےک لب دجسہ رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      774    حس

ابوس٤٠ہ٣ :  راوی  ، ہ٤ا٦، یحٌی سٰی،   و

یِّ  رٔ ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ ٔي َس ٔلَي أَب ُت إ ِ٘ ٧َِل٠َ ا  ٢َ ا َٗ َة  ٤َ َس٠َ ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٌَی  َیِح  ٩ِ ًَ ا٦ْ  َّ٤ ا َص ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ وَسی  ا ٣ُ ٨ََ ث ٔلَي َحسَّ ا إ ُد ب٨َٔ ُت أََِل َتِْخُ ٠ِ ُ٘ َٓ  

 ٌِ ٔ َس٤ ا  ِىٔی ٣َ ث ُت َحسِّ ٠ِ ُٗ  ٢َ ا َ٘ َٓ َد  َْخَ َٓ ُث  ََتَحسَّ ِد١ٔ ٧ َّ٨ َٕ اٟ َٜ َت ًِ ا  ٢َ ا َٗ رٔ  ِس َ٘ ِٟ ا ٔة  ِی٠َ َٟ ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َت ٩ِ٣ٔ 

 َٓ ٔی١ُ  بِر أََتاُظ ٔج َٓ طُ  ٌَ ٨َا ٣َ ِٔ َٜ َت ًِ ا اَ٪ َو ـَ َر٣َ ِْلَُو٢ٔ ٩ِ٣ٔ  رِشَ ا ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َک َر ا٣َ ُُب أ٣ََ ِل٠ ٔذی َت َّٟ ا ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ 



 

 

ا٦َ  َ٘ َٓ َک  ا٣َ ُُب أ٣ََ ِل٠ ٔذی َت َّٟ ا ٢َ إٔ٪َّ  ا َ٘ َٓ بِرٔی١ُ  ُظ ٔج أََتا َٓ ُط  ٌَ ا ٣َ ٨َ ِٔ َٜ َت ًِ ا َٓ ِْلَِوَسَم  ا رِشَ  ٌَ ِٟ ا  َٕ َٜ َت ًِ ا ٠َِیطٔ َٓ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ

ئ  َّ٨ اٟ  ٍَ ٣َ َٕ َٜ َت ًِ ا َاَ٪  ا٢َ ٩ِ٣َ ک َ٘ َٓ اَ٪  ـَ َر٣َ ی٩َ ٩ِ٣ٔ  َػبٔیَحَة ًرِٔشٔ ّبا  ٔلي ٥َ َخ َس٠َّ ُت َو ی ُرٔ يي أ إٔن َٓ  ٍِ یَرِٔج ٠ِ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل یِّ 

َِسحُُس  يي أ َن أ َٛ َیُِت  يي َرأ ٔن ٕ َوإ ز ٔي ؤِت أْخٔ ف ِْلََو ا رِشٔ  ٌَ ِٟ ا ا فٔي  ََّض ٧ٔ َضا َوإ يُت نُشِّ يي  ٔن رٔ َوإ ِس َ٘ ِٟ ا َة  ِی٠َ ٔیَس َٟ ز ٤َِشحٔٔس َج ِٟ ا  ُٕ ِ٘ َس َاَ٪  ٕئ َوک ا ٔي كٔیٕن َو٣َ ف

ِد١ٔ  َّ٨ َس٠َّ  اٟ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َّي ب٨َٔا  َؼل َٓ ٧َا  أ٣ُِْٔطِ َٓ ْة  ًَ ِ ز َٗ ائَِت  َح َٓ ّئا  َطِی ٔئ  ٤َا اٟشَّ ٧َزَی فٔي  یٔن َو٣َا  لِّ اٟ ُِت أَثََز  َرأَی َّی  ٥َ َحً

َتِؼ  ٔطٔ  َت ٧َب َِر ٥َ َوأ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  ُسو ٔة َر ِبَض َي َج ل ًَ ٔئ  ٤َا ِٟ ا یَاظُ َو ِؤ َٙ ُر ی  ٔس

ومیس ، امہؾ، ییحی، اوبہملس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم )اکی رفز( اوبدیعس دحری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ایگ افر ںیم ےن اؿ  ے اہک 

ںیہن ےتلچ، اتہک مہ ذرک ف ذترکہ رکںی، سپ فہ ےلکن، اوبہملس ےتہک ںیہ ںیم ےن اہک  ہک آپ امہر  اس ھ الفں درتخ یک رطػ ویکں

ہک ھجم  ے ایبؿ ےئجیک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے آپ ےن بش دقر ےک ابر  ںیم ایک انس ےہ؟ فہ وبےل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن اکی ابر راضمؿ ےک ےلہپ رشعہ ںیم ااکتعػ ایک، افر مہ ولوگں ےن یھب آپ ےک رمہاہ ااکتعػ ایک، اس رعہص ںیم 

آپ ےک اپس آےئ افر ہک سج یک آپ وک التش ےہ )ینعی بش دقر( اس رشعہ ےک آےگ ےہ، ذٰہلا آپ ےن  ربجلی ہیلع االسلؾ

درایمین رشعہ ںیم ااکتعػ رفامای، افر مہ ےن یھب آپ ےک رمہاہ ااکتعػ ایک، رھپ ربجلی آپ ےک اپس آےئ افر اہک ہک سج یک ںیہمت 

وک آپ ہبطخ ڑپےنھ ڑھک  وہےئ افر رفامای یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک التش ےہ فہ اس رشعہ ےک آےگ ےہ سپ وسیبںی راضمؿ یک حبص 

اس ھ ااکتعػ ایک وہ فہ دفابرہ رھپ رک  ویکہکن ںیم ےن بش دقر وک دھکی ایل نکیل ںیم ا ے وھبؽ ایگ، افر اب رصػ اانت اید ےہ ہک فہ 

افر اپین ںیم دجسہ رک رتا وہں، افر اوستق کت دجسم یک آرخ رشعہ ںیم اطؼ رات ےہ، افر ںیم ےن وخاب ںیم ہی داھکی ہک وگای ںیم یٹم 

  تھ وھچتار  یک اشخ  ے ینب یھت افر اوستق مہ آامسؿ ںیم وکیئ زیچ ارب فریغہ ہن دےتھکی ےھت اےنت ںیم اکی ڑکٹا ابدؽ اک آای افر مہ رپ

اک اشنؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک اشیپین رپ افر اپین رباس وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ امنز ڑپاھیئ اہیں کت ہک ںیم ےن ڑچیک 

 آپ یک انک رپ داھکی ہی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک وخاب یک دصتقی یھت،

 ومٰیس، امہؾ، ییحی، اوبہملس :  رافی

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

  

 ... ہ اگلےن افر اؿ ےک ابدنےنھ اک ایبؿ، افر رتس ےنلھک ےک وخػ  ے ارگ وکیئڑپکفں ںیم رگ



 

 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ڑپکفں ںیم رگہ اگلےن افر اؿ ےک ابدنےنھ اک ایبؿ، افر رتس ےنلھک ےک وخػ  ے ارگ وکیئ صخش اانپ ڑپکا ٹیپل ےل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      775    حس

، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی ، سٔیا٪، ابوحاز٦ ٛثیر  ٣ح٤س ب٩ 

اُض  َّ٨ اٟ َاَ٪  ک  ٢َ ا َٗ ٕس  ٌِ ِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ِ َس ًَ  ٕ ٩ِ أَبٔي َحاز٦ٔ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس بََر٧َا  ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ ٔیر ث َٛ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث َّي  َحسَّ ٔيیِّ َػل َّ٨ ٍَ اٟ وَ٪ ٣َ ُيَؼ٠ 

 ُ ا أ اُٗٔسو ًَ ٥َ َوص٥ُِ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ا٢ُ اهَّللُ  َج زِّ اٟ َٔی  َّی َيِشَتو ً ٩َُّٜ َح ُؤَس ُر  ٩َ ٌِ َٓ ِ ٔئ َِل َتز ا َش ِّ٨ ٘ٔی١َ ٠ٟٔ َٓ ٔض٥ِٔ  اب َٗ ٔ لَي ر ًَ  ٔ ز َِ اٟؼِّ ص٥ِٔ ٩ِ٣ٔ  ًٔ ِز

وّسا  ُج٠ُ

دمحم  ن ریثک،  نایؿ، اوباحزؾ، لہس  ن دعس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ 

ےتھ ےھت، افر فہ اےنپ دنبہتفں وک وھچےٹ وہےن ےک ببس  ے اینپ رگدونں رپ ابدنےھ وہےئ ےھت، وت وعروتں  ے ہہک دای ایگ اھت امنز ڑپ

 ہک  ب کت رمد دیسےھ وہ رک ھٹیب ہن اجںیئ اس فتق کت مت اےنپ ےر )دجس   ے( ہن ااھٹان۔

 دمحم  ن ریثک،  نایؿ، اوباحزؾ، لہس  ن دعس :  رافی

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

  

 ...امنز ںیم ابؽ درتس ہن رک ۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم ابؽ درتس ہن رک ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      776    حس

، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًزو ب٩  :  راوی ا٤ٌ٨ٟا٪  زی٨ا، كاؤض، اب٩ ًباضابو



 

 

اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕض  َاُو ٩ِ ك ًَ إر  ٨َ زٔی زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ یِٕس  اب٩ُِ َز ْز َوصَِو  ا َّ٤ ا َح ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أ٪  ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ُو  ا أَب ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٢َ أ٣َُٔز  ا َٗ ٕض  ا بَّ ًَ  

ُو٥ٕ َوَِل  ًِ َ ٔة أ ٌَ ِب َس َي  ل ًَ ٥َ أَِ٪ َيِشحَُس  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َِوبَطُ اهَّللُ  َزُظ َوَِل ث ٌَ َط  َّٕ ُ َٜ   ی

ا اوباامعنلؿ، امحد  ن زدی، رمعف  ن دانی، اطؤس، ا ن سابس یس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اہک ہک یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فملس وک )اد

تس رکںی افر ہن ڑپکا یک رطػ  ے( ہی مکح دای ایگ اھت ہک است ڈہویں ےک لب دجسہ رکںی )افر امنز ڑپےنھ ںیم( ہن اےنپ ابؽ در

 ()اھبنسںیل

 اوباامعنلؿ، امحد  ن زدی، رمعف  ن دانی، اطؤس، ا ن سابس :  رافی

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

  

 ...امنز ںیم ڑپکا ہن ےٹیمس

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم ڑپکا ہن ےٹیمس

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      777    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩   ، كاؤض ٤ًزو،   ، ہ ا٧ ًو ابو  ، اس٤ٌٰی١ سٰی ب٩   ٣و

َرضٔیَ  ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕض  َاُو ٩ِ ك ًَ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ ََة  ٧ ا َو ًَ ا أَبُو  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١َ  ِٔس٤َ ا ٣ُوَسی ب٩ُِ إ ٨ََ ث َّي  َحسَّ َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ 

َِوبّا ّزا َوَِل ث ٌَ ٕ  َط ُٛ َ ٕة َِل أ ٌَ َسِب لَي  ًَ َِسُحَس  زُِت أَِ٪ أ ٢َ أ٣ُٔ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

 رکےت ںیہ ہک ومیس  ن اامسلیع، اوبوعاہن، رمعف، اطؤس، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ےھجم مکح دای ایگ ےہ ہک ںیم است ڈہویں رپ دجسہ رکفں افر )امنز یک احتل ںیم( ہن ابؽ درتس 

 رکفں افر ہن ڑپکا۔



 

 

 ومٰیس  ن الیعٰمس، اوبوعاہن، رمعف، اطؤس، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...دجسمفں ںیم داع افر حیبست اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 دجسمفں ںیم داع افر حیبست اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      778    حس

ر ٣ش٥٠ :  راوی ز، یحٌی ، سٔیا٪ ٨٣ؼو ا٣شس ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ٣ْسوٚ ح  ، 

ُوَ  ٩ِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ص ًَ  ٔ ٔز ٤ َت ٌِ ٤ُ ِٟ ا ُر ب٩ُِ  ٨ُِؼو َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ اَ٪  َی ِٔ ُس  ٩ِ ًَ ٌَی  َیِح ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٩ِ  َحسَّ ًَ ي  َه ـ  اٟ ٔي  َب ٕح أ ُػبَِی اب٩ُِ 

َّضَ  ٧َ ا أ َض ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٣َ ٔ وزٔظ ُسُح ٔ َو ؤًط ُٛ ُر ٔي  ٢َ ف و ُ٘ ُ أَِ٪ َي ثٔر ُِٜ ی  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ َاَ٪ اٟ ِت ک َٟ ا َٗ ا 

آَ٪  ُْقِ ِٟ ا  ٢ُ ََتأَوَّ ٔي ی أَُِفِ ل ُض٥َّ  ا٠َّٟ  ََ ٨ََّا َوبَٔح٤ِٔس َرب ُض٥َّ  ا٠َّٟ ٧ََک  ِبَحا  ُس

اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارثک  دسمد، ییحی ،  نایؿ وصنمر ملسم، رسمفؼ رضحت اعہشئ ریض اہلل

 ِل  آپ یلص اہلل ہیلع
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 فآہل فملس آرآؿ ےک مکح یک اےنپ روکع افر اےنپ وجسد ںیم اہک رکےت ےھت۔ 

 لیمعت رکےت ےھت۔

  نایؿ وصنمر ملسم، رسمفؼ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدسمد، ییحی ،  :  رافی

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

  

 ...دفونں دجسفں ےک درایمؿ  ےنھٹی اک ایبؿ



 

 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفونں دجسفں ےک درایمؿ  ےنھٹی اک ایبؿ

یث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س      779    حس

ہ :  راوی ، ح٤از، ایوب، ابوًٗلب ا٤ٌ٨ٟا٪  ابو 

 ِٟ ا َٔک ب٩َِ  اٟ ََة أَ٪َّ ٣َ ًَٔلب ٔي ٗ ٩ِ أَب ًَ ٩ِ أَی وَب  ًَ یِٕس  ُ ب٩ُِ َز از ا َح٤َّ ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أ٪  ٤َ ٌِ ا٨ٟ  ٨ََا أَبُو  ث َ َحسَّ ٧ُ ٔ أََِل أ ٔط اب َِػَح ْٔل  ٢َ ا َٗ ِزٔٔث  ی َو ٥ُُِٜ ُح ئ بِّ

 َّ ب َٜ َٓ  ٍَ َٛ َر ا٦َ ث٥َُّ  َ٘ َٓ  ٕ َػًَلة ٔیٔن  ٔ ح یِر َُ ََ فٔي  ا ا٢َ َوَذ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل ُسو٢ٔ  ًَلَة َر ّة ث٥َُّ َػ ٨َُیَّ ا٦َ ص َ٘ َٓ َِسطُ  َرأ  ٍَ َٓ َر َر ث٥َُّ 

َس  زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ ًَلَة  َّي َػ َؼل َٓ ّة  ٨َُیَّ ُط ص َِس َرأ  ٍَ َٓ َر َاَ٪ َسَحَس ث٥َُّ  َُط ک ٧ ٠ُو ٌَ ِٔ ََرص٥ُِ َي ٥ِ أ َٟ ا  َطِیّئ  ١ُ ٌَ ِٔ وُب کَاَ٪ َي ٢َ أَی  ا َٗ ا  ا صََذ َطِید٨َٔ َة  ٤َٔ٠

ُظ  ا ٨ًَِٔس ٨َ ٤ِ َٗ َ أ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ا  ٨َ أََتِي َٓ  ٢َ ا َٗ ةٔ  ٌَ ٔ اب اٟزَّ ٔة َو أَٟث اٟثَّ ُس فٔي  ٌُ ِ٘ ٔ َي َي أَص٠ِ ٔل ُت٥ِ إ ٌِ َرَج ِو  َٟ  ٢َ ا َ٘ وا َٓ َػ٠   ٥ُِٜ ی

 ِٟ ٥ِ َو ُٛ ِ٪ أََحُس ذِّ ٠ُِیَؤ َٓ ًَلةُ  اٟؼَّ ِت  رَضَ ا َح إَٔذ َٓ ا  َذ َٛ ٔیٔن  ٔي ح ا ف َذ َٛ ًَلَة  ا َػ و َػ٠  َذا  َٛ ٔیٔن  ٔي ح ا ف َذ َٛ ًَلَة  ٥ِ َػ ُٛ ُ بَر ِٛ َ ٥ُِٜ أ  َیُؤ٣َّ

 ںیم ںیہمت روسؽ ادا یلص اوب اامعنلؿ، امحد، اویب، اوبالقہب رفاتی رکےت ںیہ ہک امکل  ن وحریث ےن اےنپ دفوتسں  ے اہک ہک ایک

ں ےن اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز )یک تیفیک( التبفں؟ اوبالقہب ےتہک ںیہ فہ فتق یسک رفض امنز اک ہن اھت، ذٰہلا فہ ڑھک  وہےئگ، رھپ اوہن

ڑی دری اانپ ےر ااھٹےئ روکع ایک افر ریبکت یہک، اس ےک دعب اانپ ےر ااھٹای، افر وھتڑی دری ڑھک  رےہ، اس ےک دعب دجسہ ایک، رھپ وھت

راھک، اس ےک دعب دجسہ ایک رھپ وھتڑی دری اانپ ےر ااھٹےئ راھک، سپ اوہنں ےن امہر  اس  خی ینعی رمعف  ن یملسم یک امنز، یسیج امنز 

رتعک  ڑپیھ، اویب ےتہک ںیہ ہک فہ اکی ابت ایسی رکےت ےھت ہک مہ ےن افر ولوگں وک ا ے رکےت وہےئ ںیہن داھکی، رسیتی ای وچیھت

ںیم ےتھٹیب ےھت )امکل  ن وحریث ےتہک ںیہ ہک مہ االسؾ الےن ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ، افر آپ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس یک ادتم ںیم ایقؾ ایک، وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہک ارگ مت اےنپ الہ فایعؽ ںیم فاسپ اجؤ وت ارطسح اؿ 

 ت ںیم امنز ادا ایک رکان، ذٰہلا  ب امنز اک فتق آاجےئ وت مت ںیم  ے وکیئ اذاؿ ہہک د  افر مت ںیم  ے ڑبا اہمتری اامتم رک ۔افاق

 اوب اامعنلؿ، امحد، اویب، اوبالقہب :  رافی

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

  



 

 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفونں دجسفں ےک درایمؿ  ےنھٹی اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      780    حس

لٰي  :  راوی تٌا اهَّلل  رضی  ء  ، بزا ٟیلٰي بي  ا ٟزح٩٤ ب٩  ا ًبس  ، ٥ٜ شٌز، ح ٣  ، ی ر ی اهَّلل زب ًبس ٣ح٤س ب٩  اح٤س  ابو  ، ٟزحی٥ ا بس ً ٣ح٤س ب٩ 

ہ ٨ً 

ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٩ِ  َحسَّ ًَ ْز  ٌَ ا ٣ِٔش ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔی   َیِر ز ب اٟ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٤ََس ٣َُح ُو أَِح ٨ََا أَب ث ا٢َ َحسَّ َٗ اٟزَّحٔی٥ٔ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٥ٔ َٜ َح ِٟ ا

َس  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ زُ  و ُسحُ َاَ٪  ٢َ ک ا َٗ ٔئ  ا بََر ِٟ ا  ٩ِ ًَ َي  ِیل َٟ ٔي  َب ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أ زَِّح اٟ ِبٔس  یِٔن ًَ ِحَسَت اٟشَّ َیَِن  ُُظ ب وز ٌُ ُٗ ُط َو وًُ ُٛ ُر ٥َ َو َّ٠

ائٔ  َو اٟشَّ ا ٩ِ٣ٔ  یّب  َْقٔ

 دمحم  ن دبعارلمیح، اوبادمح دمحم  ن دبعاہلل زریبی، رعسم، مکح، دبعارلنمح  ن ایب ٰیلیل، رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ

فملس اک وجسد افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک روکع افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ہک اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس اک خی۔انھ، دفونں دجسفں ےک درایمؿ ںیم )رہھٹان( رقتةی ربارب یہ وہات اھت۔

 اہلل اعتٰیل ہنع دمحم  ن دبعارلمیح، اوبادمح دمحم  ن دبعاہلل زریبی، رعسم، مکح، دبعارلنمح  ن ایب ٰیلیل، رباء ریض :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفونں دجسفں ےک درایمؿ  ےنھٹی اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      781    حس

٨ًہ س٠امی٪ ب٩ ِحب، ح٤از ب٩ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٟ ٣ا ص ب٩  ا٧  ، ت ، ثاب  زیس



 

 

 ُ اهَّلل ضَٔی  َر أٟٕک  ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ ٕٔت  َاب ٩ِ ث ًَ یِٕس  ُ ب٩ُِ َز از َّ٤ ٨ََا َح ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ٨ََا  ث يَي  َحسَّ َُػل آُٟو أَِ٪ أ يي َِل  ٔن ا٢َ إ َٗ ٨ِطُ  ًَ

اهَّللُ َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َیُِت  َرأ ا  ٤َ َٛ  ٥ُِٜٔ َُط ب و٧ ٌُ ٨َ َتِؼ  ٥ِ ُٛ ََر ٥ِ أ َٟ ا  َطِیّئ  ٍُ ٨َ ٕٔک َيِؼ اٟ َاَ٪ أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َ ک َابْٔت  ا٢َ ث َٗ ٨َٔا  يي ب ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  

و ُ٘ َّی َي ً یِٔن َح ِحَسَت اٟشَّ َیَِن  ٧َٔسَی َوب ِس  َٗ ائ١ُٔ  َ٘ ِٟ ا و٢َ  ُ٘ َّی َي ً ا٦َ َح َٗ  َٔ و ُٛ
ز  اٟ ُط ٩ِ٣ٔ  َِس َرأ  ٍَ َٓ َر ا  َاَ٪ إَٔذ ِٟ ک ا َٔسیَ ٢َ  ٧ ِس  َٗ ائ١ُٔ  َ٘ 

امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، اثتب، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک ںیم اس ابت 

 ںیہ ںیم یمک ہن رکفں اگ، ہک ںیہمت فیسی یہ امنز ڑپاھؤں یسیج ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ڑپاھےت داھکی ےہ۔ اثتب ےتہک

ہک اسن  ن امکل اکی ابت ایسی رکےت ےھت ہک ںیم ےن مت ولوگں وک فہ لمع رکےت ںیہن داھکی، فہ  ب اانپ ےر روکع  ے ااھٹےت، اانت 

ڑھکا رےتہ ہک ک ےن فاال اتہک ہک فہ )دجسہ رکان( وھبؽ ےئگ، افر دفونں دجسفں ےک درایمؿ اینت دری کت ےھٹیب رےتہ ےھت ہک دےنھکی فاال 

 ہک فہ دفےرا دجسہ رکان وھبؽ ےئگ۔ اتھجمس،

 امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، اثتب، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... ہک یبن یلص اہلل لعدجس  ںیم اینپ اینہکں )زنیم رپ( ہن اھچبےئ، افر اوب دیمح ےن اہک

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

، ہن اؿ وک اھچبےئ دجس  ںیم اینپ اینہکں )زنیم رپ( ہن اھچبےئ، افر اوب دیمح ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسہ ایک افر اےنپ دفونں تا ھ)

ئ

زنیم رپ( رھک دی 

 وہ  ےھت افر ہن اؿ وک ےٹیمس وہےئ ےھت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      782    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ک  ٣اٟ ص ب٩  ا٧  ، ٗتازہ  ، ہ ، طٌب ، ٣ح٤س ب٩ جٌَف ر ظا  ٣ح٤س ب٩ ب

اَزةَ  َت َٗ ُت  ٌِ ٔ ٢َ َس٤ ا َٗ ُة  َب ٌِ ا ُط ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج َّ٤ ا ٣َُح ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕر  ا ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ًَ َحسَّ   ٩ِ ًَ ٕٔک  اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ

َن  ا ا٧ِبَٔش طٔ  ِی ًَ ا ذَٔر  ٥ِ ُٛ ِم أََحُس ِبُش َی ٔ َوَِل  وز حُ اٟش  ا فٔي  َتٔسُٟو ًِ ا ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ک٠َِٔب اٟ ِٟ ا   



 

 

 ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک دمحم  ن اشبر، دمحم  ن رفعج، ہبعش، اتقدہ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، دجسفں ںیم ادتعاؽ رکف افر وکیئ صخش اینپ دفونں اینہکں )زنیم رپ( سج رطح ہک اتک اھچب اتیل 

 ےہ ہن اھچبےئ۔

 دمحم  ن اشبر، دمحم  ن رفعج، ہبعش، اتقدہ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...امنز یک اطؼ رتعک ںیم دیسےھ  ےنھٹی، رھپ ڑھک  وہےن اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز یک اطؼ رتعک ںیم دیسےھ  ےنھٹی، رھپ ڑھک  وہےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      783    حس

ک رضی اهَّلل :  راوی اء، ابوًٗلبہ، ٣اٟ ٟیثی ٣ح٤س ب٩ ػباح، ہظی٥، خاٟس، حذ ٨ًہ ب٩ حویزث  لٰي   تٌا

 َٗ ََة  ًَٔلب ٩ِ أَبٔي ٗ ًَ اُئ  َحذَّ ِٟ ا أْٟس  ٧َا َخ بََر ا٢َ أَِخ َٗ بََر٧َا صَُظِی٥ْ  ا٢َ أَِخ َٗ احٔ  بَّ اٟؼَّ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ِزٔٔث ا٢َ أَِخ َحسَّ ی َو ُح ِٟ ا أُٟک ب٩ُِ  ٧َا ٣َ بََر

 ٥ِ َٟ  ٔ ٔط ًَلت ٕ ٩ِ٣ٔ َػ ٔي ؤِتز َاَ٪ ف ک إٔذَا  َٓ يي  ٥َ ُيَؼل ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َی  َرأ َّطُ  ٧َ ثٔی  أ ِی أًّسا ا٠َّٟ َٗ َٔی  َتو َّی َيِش َضِف َحً  ی٨َِ

ٰیل ہنع  ن وحریث یثیل ایبؿ رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم  ن ابصح، میشہ، اخدل، ذحاء، اوبالقہب، امکل ریض اہلل اعت

فملس وک امنز ڑپےتھ داھکی، وت داھکی ہک  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ امنز یک اطؼ رتعک ںیم وہےت ےھت، وت  ب کت دیسےھ ہن 

 ھٹیب اجےت ےھت، ڑھک  ہن وہےت ےھت۔

 دل، ذحاء، اوبالقہب، امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن وحریث یثیلدمحم  ن ابصح، میشہ، اخ :  رافی

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

  



 

 

 ... ب رتعک ڑپھ رک اےھٹ، وت سک رطح کیٹ اگلےئ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

  ب رتعک ڑپھ رک اےھٹ، وت سک رطح کیٹ اگلےئ

سج یث                               ج٠س او٢  :  ٠      784    حس

ب، ایوب، ابوًٗلبہ :  راوی  ٣ٌلي ب٩ اسس، وہی

حُ  ِٟ ا أُٟک ب٩ُِ  ٨ََا ٣َ ائ ا٢َ َج َٗ ًَٔلبََة  ٩ِ أَبٔي ٗ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ ٨ََا ُوَصِیْب  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ََسٕس  َّي ب٩ُِ أ ل ٌَ ٨ََا ٣ُ ث ا فٔيَحسَّ َّي ب٨َٔ َؼل َٓ ِزٔٔث  ی ٧َا  َو ٣َِشحٔٔس

َػ  ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َیُِت  َرأ  َٕ ِی َٛ  ٥َُِٜ ُرٔی ُرٔیُس أَِ٪ أ ٩ِ أ ٜٔ ًَلَة َوَل اٟؼَّ یُس  ُرٔ ا أ ٥ُِٜٔ َو٣َ يي ب َُػل َْل يي  ٔن ٢َ إ ا َ٘ َٓ ا  ٢َ َصَذ ا َٗ يي  ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ل

 ٔ٢َ ٣ ا َٗ ًَلتُطُ  َػ َِت  ٧ کَا  َٕ ِی َٛ ََة َو ًَٔلب ٔي ٗ ْٔلَب ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ وُب  َی  َذَٟٔک أ َاَ٪  ک وُب َو ٢َ أَی  ا َٗ َة  ٤َٔ َس٠ َزو ب٩َِ  ٤ِ ًَ ىٔی  ٌِ ا َي ا َصَذ َطِید٨َٔ  ٔ ًَلة َػ ِث١َ 

ِْلَِرٔق ث٥َُّ  لَي ا ًَ ٤ََس  َت ًِ ا ٔة َج٠ََص َو ا٧َٔی اٟثَّ ِحَسةٔ  اٟشَّ  ٩ِ ًَ ُط  َرأَِس  ٍَ َٓ َر ا  ٔیَر َوإَٔذ ِٜب اٟتَّ ُت٥ٔ   ُذ ی ِی ا٦َ  اٟظَّ َٗ 

ئ  ن ادس، فبیہ، اویب، اوبالقہب 

معل

ایبؿ رکےت ںیہ ہک امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن وحریث امہر  اپس آےئ، افر امہری دجسم ںیم 

ان ںیمہ امنز ڑپاھیئ، افر اوہنں ےن ہی ہہک دای ہک ںیم ںیہمت امنز ڑپاھات وہں، نکیل ںیم امنز ڑپانھ ںیہن اچاتہ، ہکلب ںیم ںیہمت ہی داھک

فآہل فملس وک سک رطح امنز ڑپےتھ داھکی، اویب ےتہک ںیہ ہک ںیم اوبالقہب  ے اہک ہک امکل  اچاتہ وہں ہک ںیم ےن روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع

 ن وحریث یک امنز یسیک یھت؟ فہ وبےل ہک امہر  اؿ  خی ینعی رمعف  ن ہملس یک امنز یک رطح۔ اویب ےتہک ںیہ ہک فہ  خی وپری ریبکت ےتہک 

 ھٹیب اجےت ےھت، افر زنیم رپ  ک اجےت ےھت، اس ےک دعب ڑھک  وہےت ےھت، افر  ب اانپ ےر دفےر  دجس   ے ااھٹےت ےھت، وت

 ےھت۔

ئ  ن ادس، فبیہ، اویب، اوبالقہب :  رافی

معل

 

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

  

 ...اعتٰیل ہنع اےتھٹ فتق تدفونں دجسفں  ے اےتھٹ فتق ریبکت ےہک، افر ا ن زریب ریض اہلل 



 

 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفونں دجسفں  ے اےتھٹ فتق ریبکت ےہک، افر ا ن زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےتھٹ فتق ریبکت ےتہک ےھت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      785    حس

، سٌیس ب٩ حارث :  راوی ، ٠ٓیح ب٩ س٠امی٪ ٟح  یحٌی ب٩ ػا

ُ حَ  ٨َا أَب َٟ َّي  َػل  ٢َ ا َٗ رٔٔث  ا َح ِٟ ا یسٔ ب٩ِٔ  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ  ٪َ ٠َِیُح ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ُٓ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أٟٕح  ٌَی ب٩ُِ َػ َیِح ٨ََا  ث ٔ سَّ ٔیر ِب ٜ تَّ ٔاٟ َضَز ب َح َٓ یٕس  ٌٔ َس و 

تَ  ٌَ ِٛ زَّ اٟ ا٦َ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٔیَن  ٍَ َوح َٓ َر ٔیَن  َسَحَس َوح ٔیَن  ٔ َوح وز ُح اٟش  َِسطُ ٩ِ٣ٔ  َرأ  ٍَ َٓ َر ٔیَن  اهَّللُ ح َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َیُِت  َرأ َذا  َٜ ا٢َ َص َٗ یِٔن َو

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

ح  ن امیلسؿ، دیعس  ن احرث ےتہک ںیہ ہک ںیمہ اوبدیعس

فلی 

ےن امنز ڑپاھیئ، وت سج فتق اوہنں ےن اانپ ےر )ےلہپ(  ییحی  ن اصحل، 

 ااھٹای افر  ب دف روتعکں  ے )رفاتغ رکےک( دجس  ااھٹای، افر  ب دجسہ ایک افر  ب اوہنں ےن )دفےر  دجس   ے( ےر

 اےھٹ وت دنلب آفاز  ے ریبکت یہک افر اہک ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس رطح رکےت داھکی ےہ۔

ح  ن امیلسؿ، دیعس  ن احرث :  رافی

فلی 

 ییحی  ن اصحل، 

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفونں دجسفں  ے اےتھٹ فتق ریبکت ےہک، افر ا ن زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےتھٹ فتق ریبکت ےتہک ےھت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      786    حس

ْط :  راوی  ٖس٠امی٪ ب٩ ِحب، ح٤از ب٩ زیس، ُیًل٪ ب٩ جزیز، ٣

٩ِ ٣َُْطِّ  ًَ  ٕ ٔیز ز ًَلُ٪ ب٩ُِ َج ٨ََا َُِی ث ٢َ َحسَّ ا َٗ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ ٨ََا َح ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث اُ٪ َحسَّ ٤َِٔز َا َوً ُت أ٧َ ِی َػ٠َّ ا٢َ  َٗ  ٕٖ



 

 

َّرَ  ب َٛ َسَحَس  َٔذا  َاَ٪ إ ک َٓ ُط  ٨ِ ًَ َرضَٔی اهَّللُ  ٕٔب  َبٔي كَاٟ ٔيِّ ب٩ِٔ أ ل ًَ  َٕ ًَلّة َخ٠ِ ٥َ  َػ َس٠َّ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ََّر  ب َٛ یِٔن  َت ٌَ ِٛ زَّ اٟ ََضَف ٩ِ٣ٔ  ا ٧ ََّر َوإَٔذ ب َٛ  ٍَ َٓ َر ا  َوإَٔذ

 َ٘ َٟ  ٢َ ا َٗ ٥َ أَِو  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٕس  َّ٤ ًَلَة ٣َُح ا َػ ٨َٔا َصَذ َّي ب َػل ِس  َ٘ َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ی  اُ٪ بَٔیٔس َز ٤ِٔ ٕس أََخَذ ً َّ٤ ًَلَة ٣َُح ا َػ ٔي صََذ ن َ
ْکَّ ِس َذ

َّي ٥َ  َػل َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ  اهَّلل

امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، الیغؿ  ن رجری، رطمػ رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم افر رمعاؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن نیصح ےن  یل 

 ےھت، افر  ن ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ےھچیپ اکی رمہبت امنز ڑپیھ وت مہ ےن اؿ وک داھکی ہک  ب فہ دجسہ رکےت ےھت، ریبکت ےتہک

 ب دف روتعکں  ے اےتھٹ ےھت، ریبکت ےتہک ےھت، السؾ ریھپےن ےک دعب رمعاؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ےریا تا ھ ڑکپ رک اہک ہک اس صخش 

 ےن ںیمہ دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز اید دال دی۔

 امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، الیغؿ  ن رجری، رطمػ :  رافی

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

  

 ...دہشت ےئلیک  ےنھٹی اک رطہقی، اؾ درداء اینپ امنز ںیم رمد یک رطح یتھٹیب ںیھت، افر ػ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ، افر ھت ہہ ںیھتدہشت ےئلیک  ےنھٹی اک رطہقی، اؾ درداء اینپ امنز ںیم رمد یک رطح یتھٹیب ںیھت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      787    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، اهَّلل  ًبس اهَّلل ب٩  ًبس  ، ٗاس٥ ٟزح٩٤ ب٩  ًبسا  ، ک ٣اٟ  ، ش٤٠ہ ٣ اهَّلل ب٩   ًبس 

ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ أٟٕک  ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث یَزَی  َحسَّ َاَ٪  َُّط ک ٧َ ُظ أ بََر َُّط أَِخ ٧َ ِبٔس اهَّللٔ أ ًَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  زَِّح اٟ

ئٕٔذ حَ  ِو٣َ َی ٧ََا  ُتطُ َوأ ٠ِ ٌَ َٔ َٓ َص  َٔذا َج٠َ ٔ إ ًَلة اٟؼَّ ٍُ فٔي  َّ َََرب َی ُض٤َا  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  ٤ََُز  ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ً َضاًَ ٨َ َٓ  ِّ٩ اٟشِّ ُث  ی ٤َُزَ ٔس ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ً ًَ نٔي 

َٔک  َذٟ  ١ُ ٌَ ِٔ َت ََّک  ٧ٔ ُت إ ٠ِ ُ٘ َٓ ی  ُیِْسَ ِٟ ا ٤ِىَی َوَتِثىَٔی  ُی ِٟ ا َک  َب رِٔج٠َ ٨ِٔؼ ٔ أَِ٪ َت ًَلة اٟؼَّ ُة  َّ٨ ا ُس ٤ََّ ٧ٔ ٢َ إ ا َٗ ًَٔلنٔيَو ٤ َيَّ َِل َتِح رِٔجل ٢َ إٔ٪َّ  ا َ٘ َٓ 

ہلل ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ےٹیب دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک فہ دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، دبعارلنمح  ن اقمس، دبعاہلل  ن دبعا



 

 

امےن ںیم دبعاہلل  ن رمع وک دےتھکی ےھت ہک  ب فہ امنز ںیم ےتھٹیب ےھت، وت اچر زاون ےتھٹیب ےھت، ذٰہلا ںیم ےن یھب ااسی یہ ایک، افر ںیم اس ز

 ےن عنم ایک افر اہک ہک امنز اک رطہقی وت یہی ےہ وج ہک مت اانپ داانہ ریپ ڑھکا رکول، افر ابایں نسمک اھت، وت ےھجم دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 دفرہا رکول ںیم ےن اہک آپ وج ااسی رکےت ںیہ؟ وبےل ہک ےری  ریپ زمکفر وہےئگ ںیہ، ےریا ابر ربداتش ںیہن رکےتکس۔

 ہلل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل  ن ہملسم، امکل، دبعارلنمح  ن اقمس، دبعا :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 دہشت ےئلیک  ےنھٹی اک رطہقی، اؾ درداء اینپ امنز ںیم رمد یک رطح یتھٹیب ںیھت، افر ھت ہہ ںیھت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      788    حس

ء :  راوی ہ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزوب٩ ًلا ، خاٟس، سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ح٠ح٠ ٟیث ر،   یحٌی ب٩ بٜی

 ِ زٔو ب ٤ِ ًَ ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ یٕس  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ أٟٕس  ٩ِ َخ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ا  ٨ََ ث زٔو ب٩ِٔ َحسَّ ٤ِ ًَ سٔ ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ٩ٔ َح٠َِح٠ََة 

زٔو ب٩ِٔ َح٠ِ  ٤ِ ًَ ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ٕس  َّ٤ ٔیَس ب٩ِٔ ٣َُح یَز ٕب َو ٔي َحبٔی َب ٔیَس ب٩ِٔ أ َز ٩ِ ی ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٕئ َوَحسَّ ا َل زٔو ب٩ِٔ ًَ ٤ِ ًَ ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ َة  َح٠َ

َنََفٕ ٣ٔ   ٍَ ا ٣َ أّٟش َاَ٪ َج ک َّطُ  ٧َ ٕئ أ ا َل ًَ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ ًَلَة  َا َػ ٧ َْکِ َذ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔيیِّ َػل ا٨َّٟ أب  َِػَح ٩ِ أ

َر   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  ُس ٔ َر ًَلة ٥ُِٜ َٟٔؼ َو َٔ ٨ُِت أَِح ُٛ ٧ََا  أًٔسی  أ اٟشَّ ٤َِیٕس  ا٢َ أَبُو حُ َ٘ ُِتطُ َٓ اَئ  أَی ٔ حَٔذ ِط ی ١َ یََس ٌَ ََّر َج ب َٛ ا  إَٔذ

َّی ً َوی َح اِسَت َِسطُ  َرأ  ٍَ َٓ َر َٔذا  إ َٓ َزُظ  ِض ٔ ث٥َُّ َصََّصَ َه ط بَتَِی ِٛ ُر  ٩ِ٣ٔ ٔ ِط ی ٩َ یََس َٜ ٍَ أ٣َِ َٛ َر َٔذا  ٔ َوإ بَِیط ٜٔ ٨ِ َٔذا  ٣َ إ َٓ ٧َطُ  کَا إر ٣َ َ٘ َٓ ک١ُ   وَز  ٌُ َي

ا َٗ ٕٔغ َوَِل  ََر ِٔ یَِر ٣ُ َُ  ٔ ِط یََسی  ٍَ َؿ َتیِٔن َج٠ََص َسَحَس َو ٌَ ِٛ زَّ اٟ ٔي  ا َج٠ََص ف إَٔذ َٓ َة  ِٔب٠َ ٘ ِٟ ا  ٔ ط رِٔج٠َِی  ٍٔ ٔ اب ٖٔ أََػ ا ََِطَ َب١َ بٔأ ِ٘ ِسَت ا َوا ٤َٔ ض ـٔ ٔ ب

َب  َنَؼ ی َو ُیِْسَ ِٟ ا رِٔج٠َطُ   ٦َ سَّ َٗ  ٔ ة اِْلْٔخَ ٔة  ٌَ ِٛ زَّ َٔذا َج٠ََص فٔي اٟ ىَی َوإ ٤ِ یُ ِٟ ا َب  َنَؼ ی َو ُیِْسَ ِٟ ا  ٔ َي رِٔج٠ٔط ل َس ًَ ٌَ َٗ ی َو ِْلُِْخَ لَي ا ًَ

ا َة ٩ِ٣ٔ  اب٩ُِ َح٠َِح٠َ ٔس ب٩ِٔ َح٠َِح٠ََة َو َّ٤ ٔیُس ٩ِ٣ٔ ٣َُح ز َی َبٔي َحبٔیٕب َو زٔیَس ب٩َِ أ َی ِیُث  ا٠َّٟ  ٍَ ٔ ٤ ٔ َوَس ٔط َست ٌَ ِ٘ أٟٕح ٣َ ُو َػ ٢َ أَب ا َٗ ٕئ  َلا ًَ ب٩ِٔ 

ا٢َ َحسَّ  َٗ وَب  َی  َیِحٌَی ب٩ِٔ أ  ٩ِ ًَ  َٔ اَر َب ٤ُ ِٟ ا ٢َ اب٩ُِ  ا َٗ إر َو َ٘ َٓ ک١ُ   ِیٔث  ا٠َّٟ  ٩ِ ثَطُ ًَ زٕو َحسَّ ٤ِ ًَ َس ب٩َِ  َّ٤ َبٔي َحبٔیٕب أَ٪َّ ٣َُح ٔیُس ب٩ُِ أ ز َی َىٔی  ث



 

 

ارٕ  َ٘ َٓ  ک١ُ  

خلۃ، دمحم  ن رمعف ن اطعء رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دنچ
چل
 ییحی  ن ریکب، ثیل، اخدل، دیعس، دمحم  ن رمعف  ن 

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز اک ذرک ایک، اوبدیمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع اسدعی وبےل ہک ااحصب ےک اپس اھٹیب وہا اھت، وت مہ ولوگں ےن

ےھجم مت بس  ے زایدہ روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز اید ےہ، ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک  ب آپ 

یھ، وت اےنپ دفونں تا ھ اےنپ دفونں اشونں یک اقملب کت ااھٹےئ، افر  ب آپ یلص یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریبکت )رحتہمی( ڑپ

ہل فملس اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع ایک، وت اےنپ دفونں تا ھ اےنپ ونٹھگں رپ امج ےئل، اینپ ھٹیپ وک اکھج دای، سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآ

ےئگ ہک رہ اکی وضع )اک وجڑا( اےنپ اےنپ اقمؾ رپ چنہپ ایگ، افر  ب آپ یلص اہلل ےن اانپ ےر )روکع  ے( ااھٹای وت اس دح کت دیسےھ وہ

، ہن اؿ وک اھچبےئ وہےئ ےھت، افر ہن ےٹیمس وہےئ ےھت، افر ریپ یک 

ئ

ہیلع فآہل فملس ےن دجسہ ایک وت دفونں تا ھ اےنپ زنیم رپ رھک دی 

رھپ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف روتعکں ںیم ےھٹیب وت اےنپ اایلگنں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلبق رخ رکیل ںیھت، 

آہل ابںیئ ریپ رپ ےھٹیب، افر داےنہ ریپ وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڑھکا رک ایل،  ب آرخی رتعک ںیم ےھٹیب، وت آپ یلص اہلل ہیلع ف

ایل، افر اینپ تسشن اگہ ےک لب ھٹیب ےئگ، افر ثیل ےن سیدی  ن ایب فملس ےن اےنپ ابںیئ ریپ وک آےگ رک دای، افر دفےر  ریپ وک ڑھکا رک

خلۃ ےن اطعء  ے انس ےہ، افر اوباصحل ےن ثیل  ے لک افقر اکمہن لقن ایک ےہ افر ا ن 
چل
خلۃ  ے، افر 

چل
بیبح  ے افر سیدی ےن دمحم  ن 

خلۃ ےن لک اقفرہ ےک  ظف  ابمرک ےن ییحی  ن اویب  ے رفاتی ایک اہک ہک ےھجم سیدی  ن ایب بیبح ےن ایبؿ
چل
ایک اؿ  ے دمحم ن رمعف  ن 

 ےک اس ھ رفاتی ایک

خلۃ، دمحم  ن رمعف ن اطعء :  رافی
چل
 ییحی  ن ریکب، ثیل، اخدل، دیعس، دمحم  ن رمعف  ن 

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

  

 ...ےن ےلہپ دہشت وک فا ب ںیہن اھجمس، اس ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآ اؿ اک ایبؿ وہنجں

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 یک رطػ فاسپ ہن وہےئ اؿ اک ایبؿ وہنجں ےن ےلہپ دہشت وک فا ب ںیہن اھجمس، اس ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف روتعکں ےک دعب ڑھک  وہےئگ، افر دہشت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      789    حس



 

 

ہ ب٩ حارث :  راوی ، یا ربیٌ ب ٛے آزاز ْکزہ ًُل٦ ا٤ٟل٠ ہز٣ز، بىی ًبس اٟزح٩٤ ب٩  ی، ًبس اٟامی٪، طٌیب، زہز  ابو

 ُ ٩ٔ٤َ ب٩ُِ ص اٟزَِّح ِبُس  ًَ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ِیْب  ٌَ ُط َا  بَر٧َ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ّة َحسَّ زَّ ٢َ ٣َ ا َٗ ٔٔب َو ٠ لَّ ٤ُ ِٟ ا ِبٔس  ًَ َىٔی  َي ب ل ِو ٣َ َ ز ز٣ُِ

 ًَ ىٔی  َٔب ٟ ْٕ ََة َوصَُو َح٠ٔی ُوئ ٨ ٔ َط ٨ََة َوصَُو ٩ِ٣ٔ أَِزز اب٩َِ بَُحِي ِبَس اهَّللٔ  ًَ رٔٔث أَ٪َّ  ا َح ِٟ ا َة ب٩ِٔ  ٌَ َربٔی لَي  ِو أب ٣َ َِػَح َاَ٪ ٩ِ٣ٔ أ ٖٕ َوک ا ِبسٔ ٨َ٣َ

ٔ َو  ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ یِٔن اٟ َی َٟ ِْلُو یِٔن ا َت ٌَ ِٛ زَّ اٟ ٔي  ا٦َ ف َ٘ َٓ َز  ِض وَّ اٟ ٔض٥ِٔ  َّي ب َػل  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٥َ أَ٪َّ  َیِح٠ِٔص  َس٠َّ  ٥ِ َٟ

َشحَ  َٓ ْٔص  اٟ ََّر َوصَُو َج ب َٛ ٤َطُ  َتِش٠ٔی ُض  ا َّ٨ اٟ َوَز  َِت ا٧ ًَلَة َو اٟؼَّ َضی  َٗ ا  َّی إَٔذ ً طُ َح ٌَ اُض ٣َ ا٨َّٟ ا٦َ  َ٘ ٥َ ث٥َُّ َٓ ِب١َ أَِ٪ ُيَش٠ِّ َٗ یِٔن  َسِحَسَت َس 

 ٥َ  َس٠َّ

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دبعارلنمح  ن رہزم، ینب دبعابلطمل ےک آزاد رکدہ الغؾ، ای رہعیب  ن احرث ےک آزاد رکدہ الغؾ، دبعاہلل 

ںیہ، افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن ہنیحب ےتہک ںیہ )وج ہلیبق آزاد ونشء ۃ افر ینب دبعانمػ ےک فیلح 

ںیم  ے ےھت( ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )اکی دؿ( ولوگں وک رہظ یک امنز ڑپاھیئ، وت )وھبےل  ے( ےلہپ دف روتعکں 

ڑھک  وہےئگ، اہیں کت ہک  ب )ےک متخ( رپ ڑھک  وہےئگ، افر دعقہ ںیہن ایک وت ولگ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز امتؾ رک ےکچ، افر ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک السؾ ریھپےن ےک رظتنم وہےئ، وت آپ یلص 

 ( ۔( اس ےک دعب السؾ )ریھپا9اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھٹیب ےھٹیب یہ ریبکت یہک، افر السؾ ریھپےن  ے ےلہپ دف دجس  ےئک )

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دبعارلنمح  ن رہزم، ینب دبعابلطمل ےک آزاد رکدہ الغؾ، ای رہعیب  ن احرث :  رافی

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

  

 ...ےلہپ دعقہ ںیم دہشت ڑپےنھ اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ہ ںیم دہشت ڑپےنھ اک ایبؿےلہپ دعق

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      790    حس



 

 

ہ :  راوی ي٨ ک ب٩ بح ٣اٟ ہ ب٩  ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اهَّلل  ًبس  ، ارعد  ، ہ ربیٌ ، جٌَف ب٩  ہ، بَک يب  ٗت

 ٔ َرب ََفٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ِ َج ًَ ََِکْ  ٨ََا ب ث ٢َ َحسَّ ا َٗ یٕس  ٌٔ َس َبُة ب٩ُِ  تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ َة  ٨َ اب٩ِٔ بَُحِي أٟٕک  ٔ ب٩ِٔ ٣َ اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ا  ٩ِ ًَ َة  ٌَ ی

آْٔخٔ  ٔي  َاَ٪ ف ک ا  َّ٤٠َ َٓ ْض  ٔ ُج٠ُو ط ٠َِی ًَ ا٦َ َو َ٘ َٓ َز  ِض و  اٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو ا َر ٨َٔ َّي ب َُو َػل یِٔن َوص َسِحَسَت َسَحَس   ٔ ٔط ًَلت َػ

أْٟص   َج

رکب، رفعج  ن رہعیب، ارعج، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن امکل  ن ہنیحب  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اہک ہک اکی دؿ  ہبیتق،

ںیمہ روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہظ یک امنز ڑپاھیئ وت دفےری رتعک دجسفں ےک دعب ڑھک  وہےئگ، احالہکن آپ یلص اہلل 

  رضفری اھت، نکیل  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز اک آرخی دعقہ ایک وت دف دجس  )وہس ےک( ےئک۔ہیلع فآہل فملس وک خی۔انھ

 ہبیتق، رکب، رفعج  ن رہعیب، ارعج، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن امکل  ن ہنیحب :  رافی

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

  

 ...رخی دعقہ ںیم دہشت ڑپےنھ اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 رخی دعقہ ںیم دہشت ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      791    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اهَّلل  ًبس ہ،  ٙ ب٩ س٤٠ ، ط٘ی ع ٤ً ا  ،  ابو نٌی٥

 ٌَ ُ ن ُو  ا أَب ٨ََ ث ئ َحسَّ َّ٨ اٟ  َٕ ِي٨َا َخ٠ِ َػ٠َّ َٔذا  ا إ َّ٨ ُٛ اهَّللٔ  ِبُس  ًَ  ٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ َة  ٤َ َس٠َ ٙٔ ب٩ِٔ  ٘ٔی َط  ٩ِ ًَ ٤َُع  ًِ َ ِْل ا ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اهَّللُ ِی٥ٕ  َّي  َػل یِّ 

 َٔ َت ِٟ ا َٓ ًَلٕ٪  ُٓ ًَلٕ٪ َو ُٓ لَي  ًَ ًَل٦ُ  اٟشَّ َائٔی١َ  ٔی١َ َو٣ٔیک بِر َي ٔج ل ًَ ًَل٦ُ  اٟشَّ ٨َ٠ِا  ُٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٠َِیطٔ ًَ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو ٨َا َر ِي َٟ ٔ َت إ

ا اُت َو َو ٠َ اٟؼَّ اُت ِهَّلِل َو ٔحیَّ تَّ اٟ  ١ِ ُ٘ ٠َِی َٓ  ٥ِ ُٛ َّي أََحُس َػل ا  إَٔذ َٓ ًَل٦ُ  اٟشَّ َ صَُو  اهَّلل ٢َ إٔ٪َّ  ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔيی  َو ا٨َّٟ َضا  َی  َک أ ٠َِی ًَ ًَل٦ُ  اٟشَّ اُت  َب يِّ لَّ ٟ

َزَ  ٤َُة اهَّللٔ َوب َرِح ِبٕس ِهَّلِلَو ًَ ک١َُّ  َِت  اب ََػ ا أ وَص ٤ُ ٠ُِت ُٗ ا  ٥ُِ إَٔذ َّٜ إ٧ٔ َٓ یَن  أٟٔح اٟؼَّ  ٔ اهَّلل  ٔ ز َٔبا لَي ً ًَ ٠َِي٨َا َو ًَ ًَل٦ُ  اٟشَّ َاتُطُ  أئ ک ٤َ اٟشَّ ٕٔح فٔي  اٟ  َػ



 

 

وُٟطُ  َرُس ُظ َو ِبُس ًَ ّسا  َّ٤ َضُس أَ٪َّ ٣َُح اهَّللُ َوأَِط َط إِٔلَّ  َٟ ٔ َضُس أَِ٪ َِل إ َِرٔق أَِط ِْل ا  َو

 میعن، اشمع، قیقش  ن ہملس، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ) ن وعسمد(  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اہک ہک مہ یبن یلص اہلل اوب

 ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ امنز ےک )دعقہ ںیم( ہی ڑپاھ رکےت ےھت االسلؾ ٰیلع ربجلی ف اکیملیئ االسلؾ ٰیلع الفں فالفں وت )اکی رمہبت(

یلص اہلل ہیلع فملس ےن امہری رطػ داھکی افر رفامای ہک اہلل وت وخد یہ السؾ ےہ )اس رپ السؾ ےنجیھب یک ایک رضفرت( ذہلا  ب روسؽ اہلل 
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 )ویکہکن سج فتق مت ہی وہکےگ وت )ہی داع( اہلل ےک رہکین دنب  وک چنہپ اجےئ یگ وخاہ فہ آامسؿ ںیم وہ ای زنیم 
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 اوب میعن، اشمع، قیقش  ن ہملس، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...السؾ ریھپےن  ے ےلہپ داع رکےن اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اع رکےن اک ایبؿالسؾ ریھپےن  ے ےلہپ د

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      792    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ر، ح ی ، رعوة ب٩ زب ی ہز ، ز ، طٌیب ٟامی٪ ا  ابو

 ِ َوةُ ب َا رُعِ بََر٧ ا٢َ أَِخ َٗ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ُط ٧َا  بََر ا٢َ أَِخ َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ائَٔظَة َزِؤد  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ  ٩ُ

يي ٔن ُض٥َّ إ ا٠َّٟ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔي  یَِسًُو ف کَاَ٪   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ُسو٢َ اهَّللٔ  بََرِتطُ أَ٪َّ َر ٥َ أَِخ َس٠َّ ُ بَٔک  َو وذ ٔ َوأًَُ بِر َ٘ ِٟ ا أب  َذ ًَ ُ بَٔک ٩ِ٣ٔ  وذ أًَُ

 ٔ ُ بَٔک ٣ٔ ٩ِ٣ٔ ٓ وذ يي أًَُ ٔن ُض٥َّ إ ا٠َّٟ أت  ٤َ٤َ ِٟ ا ٨َِةٔ  ا َوٓٔت ٤َِحَی ِٟ ا ٨َِةٔ  َٔک ٩ِ٣ٔ ٓٔت ُ ب ا٢ٔ َوأًَُوذ جَّ اٟسَّ ٤َٔشیٔح  ِٟ ا ٔة  ٨َِ طُ ت َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ َز٦ ِِ ٤َ ِٟ ا ٤َأِث٥َٔ َو ِٟ ا  ٩ِ

ا َُغٔ  َٔذ زَُّج١َ إ اٟ ٢َ إٔ٪َّ  ا َ٘ َٓ  ٔ َز٦ ِِ ٤َ ِٟ ا یُذ ٩ِ٣ٔ  ٌٔ َت َتِش ا  ثََر ٣َ ِٛ َ ا أ ائ١ْٔ ٣َ نٔي َٗ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ٔیِّ  ز ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ َٕ َو أَِخ٠َ َٓ َس  ًَ َذَب َوَو َٜ َٓ َث  ٦َ َحسَّ



 

 

َس  ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  َرُسو ُت  ٌِ ٔ َس٤ ِت  َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ائَٔظَة  ًَ ٔ أَ٪َّ  َیِر ز ب اٟ َوةُ ب٩ُِ  ٔة رُعِ ٨َِ ٔ ٩ِ٣ٔ ٓٔت ٔط ًَلت یُذ فٔي َػ ٌٔ ٥َ َيِشَت َّ٠

جَّ   ا٢ٔ اٟسَّ

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفۃ  ن زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج  ے رفاتی رکےت 
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 َع
ِ
ْر 
لَْقب 
 ا
ِ
ب

 إِے
َ
ّم
ُ
ھ

َ
ّ لل

مَا ِت ا
مَ
ْ ل

ِ ا

 

ه

 

ی

 

فِی
َ
ا  ف
َ
حْی 
مَ
ْ ل

ِ ا

 

ه
َ

 

ْی

 

 نِْم فِی
َ ِ
ُعوُذ ب 
َ
أ
َ
َ ِؽ ف
ّ
ج 
َ
 ادّل
ِ
ح

َسِی 
م
ْ ل

ِ ا

 

ه
َ

 

ْی

 

 نِْم فِی
َ ِ
ُعوُذ ب 
َ
أ
َ
 وت آپ یلص اہلل ہیلع ف

ِ
ؾ
َ
ْر 

 

ع
َ
م
ْ ل

ا
َ
 ف
ِ

َ

 

ْ ْث َ
ْ
 نِْم ال

َ ِ
ُعوُذ ب 
َ
ِ  أ

ّ

 

ن

آہل فملس آرض  ے تہب انپہ امےتگن ںیہ )اس یک ایک فہج ےہ؟( آپ یلص اہلل فآہل فملس  ے یسک ےن رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع ف

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک  ب آدیم آرض دار وہاجات ےہ وت  ب فہ ابت اتہک ےہ، وھجٹ وباتل ےہ افر  ب فدعہ رکات ےہ، وت فدعہ 

ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک، ہک ںیم ےن  الخیف رکات ےہ افر زرہی ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے رعفہ  ن زریب ےن ایبؿ ایک

 روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ںیم ہنتف داجؽ  ے انپہ امےتگن وہےئ انس۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفۃ  ن زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 السؾ ریھپےن  ے ےلہپ داع رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      793    حس

، :  راوی ہ ٨ً لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ٤ًزو  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ر ی اٟد ابو ب،  بي حبی ا ، یزیس ب٩  ث ٟی  ، ہ ب٩ سٌیس يب رضی اهَّلل  ٗت ابوبَک ػسیٙ 

٨ًہ لٰي   تٌا

ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َدیِر ِٟ ا ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٕب  َبٔي َحبٔی ٔیَس ب٩ِٔ أ ز َی  ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ یٕس  ٌٔ َس َبُة ب٩ُِ  تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ََِکٕ َحسَّ َبٔي ب ٩ِ أ ًَ زٕو  ٤ِ ًَ  اهَّللٔ ب٩ِٔ 

و٢ٔ  َٔزُس ا٢َ ٟ َٗ َّطُ  ٧َ ٨ِطُ أ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٙٔ َر ی سِّ يي  اٟؼِّ ٔن ُض٥َّ إ ا٠َّٟ  ١ِ ُٗ ا٢َ  َٗ ًَلتٔي  َػ ٔ فٔي  َِزًُو بٔط اّئ أ ًَ زُ ىٔی  ٤ِ ِّ٠ ًَ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل

ىٔی ٤ِ ِرَح ََ َوا ٨ِٔسٔ ّة ٩ِ٣ٔ ً َٔفَ ِِ ٔي ٣َ ل أَُِفِ  َٓ َِت  ٧َ ُوَب إِٔلَّ أ ٧ اٟذ  َٔفُ  ِِ ا َوَِل َي ٔیّر ث َٛ ا  ٔسی ُه٤ّ٠ِ ِٔ َن ُت  ٤ِ ٧ََِت  َه٠َ َّک أ اٟزَّحٔی٥ُ  إ٧ٔ ُر  و ُٔ َِ ِٟ  ا



 

 

 ہبیتق  ن دیعس، ثیل، سیدی  ن ایب بیبح، اوباریخل، دبعاہلل  ن رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک قلعتم

وج ںیم ےن اینپ رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رعض ایک ہک ےھجم وکیئ ایسی داع میلعت رفامےیئ 
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  امنز ںیم ڑپھ ایل رکفں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہی ڑپاھ رکف۔ ﴿ا
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 ہبیتق  ن دیعس، ثیل، سیدی  ن ایب بیبح، اوباریخل، دبعاہلل  ن رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...  دعب ڑپھ اتکس ےہ افر داع اک ڑپانھ وکیئ رضفری زیچ ںیہنوجداع یھب دنسپ وہ، دہشت ےک

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 وجداع یھب دنسپ وہ، دہشت ےک دعب ڑپھ اتکس ےہ افر داع اک ڑپانھ وکیئ رضفری زیچ ںیہن ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      794    حس

، ط٘یٙ :  راوی ا٤ًع ز، یحٌی ،  ٨ًہ٣شس لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ز  ٣شٌو اهَّلل ب٩  ًبس  ، 

 َّ٨ ُٛ ا  َٔذ ا إ َّ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ْٙ ٘ٔی َط َىٔی  ث ٔع َحسَّ ٤َ ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ ٌَی  َیِح ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٍَ ا ٣َ

لَي ًَ ًَل٦ُ  اٟشَّ ٨َا  ٠ِ ُٗ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔي  ٥َ ف َس٠َّ وُٟوا  َو ُ٘ َت ٥َ َِل  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ًَلٕ٪  ُٓ ًَلٕ٪ َو ُٓ لَي  ًَ ًَل٦ُ  اٟشَّ  ٔ ازٔظ ٔ ٩ِ٣ٔ ًَٔب اهَّلل

اُت  َب يِّ لَّ اٟ اُت َو َو ٠َ اٟؼَّ اُت ِهَّلِل َو حٔیَّ تَّ اٟ ا  وُٟو ُٗ  ٩ِ ٜٔ ًَل٦ُ َوَل اٟشَّ َُو  إٔ٪َّ اهَّلَل ص َٓ اهَّللٔ  َي  ل ًَ ًَل٦ُ  اٟشَّ اٟشَّ ُة   َرِح٤َ ٔيی  َو ا٨َّٟ ا  َض َی  َک أ ٠َِی ًَ ًَل٦ُ 

بِ  ًَ اَب ک١َُّ  ُت٥ِ أََػ ٠ِ ُٗ ا  َٔذ ٥ُِ إ َّٜ ٧ٔ إ َٓ أٟٔحیَن  اٟؼَّ اهَّللٔ   ٔ ز َي ًَٔبا ل ًَ ا َو ٠َِي٨َ ًَ ًَل٦ُ  اٟشَّ ُُط  َات ک ََز ٤َأئ اهَّللٔ َوب اٟشَّ َیَِن  ٔئ أَِو ب ا ٤َ اٟشَّ ٔي  ٕس ف

َط إِٔلَّ  َٟ ٔ َضُس أَِ٪ َِل إ َِرٔق أَِط ِْل ا َیِسًُوَو َٓ  ٔ ط ِی َٟ ٔ َبطُ إ َح ًِ َ ٔئ أ ا ًَ ُ ٩ِ٣ٔ اٟس  َّر ی ََتَد وُٟطُ ث٥َُّ ی َرُس ُظ َو ِبُس ًَ ّسا  َّ٤ َضُس أَ٪َّ ٣َُح اهَّللُ َوأَِط   

ز دسمد، ییحی ، اشمع، قیقش، دبعاہلل  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ امن

 دعقہ ںیم( اہک رکےت ےھت ہک االسلؾ  یل اہلل نم سابدہ االسلؾ  یل الفں ف الفں وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک االسلؾےک )
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اایتخر رک  افر   ف

 امےگن۔

 دسمد، ییحی ، اشمع، قیقش، دبعاہلل  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اینپ اشیپین افر انک، امنزمتخ رکےن کت وپےھچن، افر دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دھکی

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم اشیپین  ے الےت ےھت، ہک اینپ اشیپین افر انک، امنزمتخ رکےن کت وپےھچن، افر دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن داھکی ہک اامؾ دیمحی ذلی یک دحثی  ے اس ارم رپ دلیل

 )یٹم فریغہ( اصػ رکان کیھٹ ںیہن ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      795    حس

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، یحٌی ابوس٤٠ہ :  راوی

ةَ  ٤َ َس٠َ ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٌَی  یَِح  ٩ِ ًَ ا٦ْ  ا صَٔظ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َِزاصٔی٥َ  ا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔب ٨ََ ث ُِت  َحسَّ َی ٢َ َرأ ا َ٘ َٓ ٔیَّ  ُدِسر ِٟ ا یٕس  ٌٔ َا َس ُت أَب ِٟ َ َسأ ا٢َ  َٗ

ِبضَ  ٔي َج یٔن ف لِّ اٟ ََز  َیُِت أَث َرأ َّی  ً یٔن َح لِّ اٟ أئ َو ٤َ ِٟ ا ٔي  ٥َ َيِشُحُس ف َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ٔ َر  تٔط

رفامای ہک ںیم ےن اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے  ملسم  ن اربامیہ، اشہؾ، ییحی اوبہملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن

وپاھچ وت اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اپین افر یٹم ںیم دجسہ رکےت وہےئ داھکی، اہیں کت ہک یٹم اک 

 دہبھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اشیپین رپ ںیم ےن داھکی۔

 امیہ، اشہؾ، ییحی اوبہملسملسم  ن ارب :  رافی

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



 

 

  

 ...السؾ ریھپےن اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 السؾ ریھپےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      796    حس

سٰی،  :  راوی رث٣و ت حا ہ٨سہ ب٨ ی،  ہز ، ز اہی٥ ب٩ سٌس ابز  ، اس٤ٌٰی١ ہب   و

رٔٔث  َحا ِٟ ا ٨ِٔٔت  ٨ِٕٔس ب ٩ِ ص ًَ زٔی   اٟز صِ ٨ََا  ث ٕس َحسَّ ٌِ َس اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ٨ََا إٔب ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ وَسی ب٩ُِ إ ا ٣ُ ٨ََ ث َرضَٔی اهَّللُ  َحسَّ َة  َس٤َ٠َ أَ٪َّ أ٦َُّ 

َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َاَ٪  ِت ک َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ِب١َ أَِ٪ ًَ َٗ ا  َث َئشیّر َٜ ٤َطُ َو٣َ َتِش٠ٔی ٔضی  ِ٘ ٔیَن َي َشاُئ ح ِّ٨ اٟ ا٦َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ َٔذا  ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل

ُض٩َّ ٣َ  َٛ ٔ یُِسر ِب١َ أَِ٪  َٗ ُئ  َشا ِّ٨ اٟ َذ  ُٔ ٨ِ َی َِي  ُط ٟٔک َِٜث ٥ُ٠َ أَ٪َّ ٣ُ ًِ َ ُ أ اهَّلل ی َو أَُر َٓ إب  َض اب٩ُِ ٔط  ٢َ ا َٗ و٦َ  ُ٘ َٖ ٩ِ٣ٔ َي ِنََّصَ ٔ  ٩ِ ا ِو٦ َ٘ ِٟ  ا

ومیس  ن اامسلیع، اربامیہ  ن دعس، زرہی، دنہہ تنب احرث  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک 

روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب السؾ ریھپےت ےھت، وت  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اانپ السؾ وپرا رک ےتکچ ےھت، وعرںیت 

یت یھت، افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ ڑھک  وہےن  ے ےلہپ وھتڑی دری رہھٹ اجےت ےھت۔ ا ن اہشب ےتہک ںیہ ہک ڑھکی وہاج

متخ رک ںیم ہی اتھجمس وہں ف اہلل املع ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رہھٹان اس ےئل اھت ہک وعرںیت یلچ اجںیئ اتہک وقؾ ےک وج ولگ امنز 

 ہ وہ اجںیئےکچ ںیہ اؿ  ے دحیلع

 ومٰیس، فبہ الیعٰمس، اربامیہ  ن دعس، زرہی، دنہہ تنب احرث :  رافی

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

  

ے
 
ح

م
س

 ... ب اامؾ السؾ ریھپ ، وت دتقمی السؾ ریھپ  افر ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رتہب 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 السؾ ریھپ  ب اامؾ السؾ ریھپ ، وت دتقمی السؾ ریھپ  افر ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رتہب ےتھجمس ےھت ہک  ب اامؾ السؾ ریھپےکچ اس فتق دتقمی 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      797    حس

ہ :  راوی ٤ٌ٣ز، ز  ، اهَّلل  ًبس  ، سٰی ٣و ٟکحبا٪ ب٩  ٣ا ہ ب٩  ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  تبا٪  ً ، ٍ ٟزبی ا ز ب٩  ٣ح٤و  ، ی  ز

 ٔ ز ٤ُو ٩ِ ٣َِح ًَ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ٤َْز  ٌِ ٧َا ٣َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ اهَّللٔ  ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ا حٔبَّ ٨ََ ث اَ٪ ب٩ِٔ َحسَّ َِب ٩ِ ًٔت ًَ  ٍٔ بٔی زَّ اٟ ب٩ِٔ 

ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ا ٣َ ِي٨َ َػ٠َّ  ٢َ ا َٗ ٕٔک  اٟ ٥َ  ٣َ ٔیَن َس٠َّ ا ح ٨َ٤ِ َش٠َّ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي   َػل

ویس، دبعاہلل ، رمعم، زرہی، ومحمد  ن ارلعیب،  نابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن امکل رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ےن روسؽ ادا یلص 

 

 

ةحؿ ب

 اس ھ السؾ ریھپا۔ اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ امنز ڑپیھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

 ةحؿ  ن ومٰیس، دبعاہلل ، رمعم، زرہی، ومحمد  ن ارلعیب،  نابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن امکل :  رافی

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

  

ے ضعب ولگ)امنز ںیم( اامؾ وک السؾ رکےن ےک اقلئ ںیہن، افر

 

ھب
 
ح
م
س

 ...امنز ےک السؾ وک اکیف 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ضعب ولگ)امنز ںیم( اامؾ وک السؾ رکےن ےک اقلئ ںیہن، افر امنز ےک السؾ وک اکیف ےتھجمس ںیہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      798    حس

، ًبساهَّلل ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٣ح٤وز رضی اهَّلل تٌال :  راوی ربیًٍبسا٪ ہ ب٩  ٨ً  ٰي 

زُ  ٤ُو ٔي ٣َِح بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ ٔیِّ  ز ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ْز  ٤َ ٌِ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ اهَّللٔ  ِبُس  ًَ َا  ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ اُ٪  ِبَس ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ُسو َر  ١َ َ٘ ًَ َُّط  ٧َ ٥َ أ ًَ ٍٔ َوَز بٔی زَّ اٟ  ب٩ُِ 

ضَ  ّة ٣َحَّ ١َ ٣َحَّ َ٘ ًَ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔیَّ ث٥َُّ أََحَس اهَّللٔ  ار َِنؼ اِْل ٕٔک  اٟ اَ٪ ب٩َِ ٣َ َِب ُت ًٔت ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ رٔص٥ِٔ  ا َاَ٪ فٔي َز ٕ ک و ِٟ َز ا ٩ِ٣ٔ 

٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُت  أََتِی َٓ ا٥ٕٟٔ  َىٔی َس مٔي ب ِو َ٘ ٔ يي ٟ ٨ُِت أَُػل ُٛ  ٢َ ا َٗ ا٥ٕٟٔ  َىٔی َس ی َوإٔ٪َّ ب ُت َبََّصٔ ََِکِ يي أ٧َ ٔن و٢َ  إ یُ اٟش 



 

 

ُظ ٣َِش  دَٔذ َّی أَتَّ ً ٧ّا َح کَا ًٔی ٣َ ٔي بَِی َت ف ِی َؼ٠َّ َٓ َت  ئِ ََّک ٔج ٧َ ِٔزُت أ ز ٠ََو َٓ ٔي  ِوم َٗ َیَِن ٣َِشحٔسٔ  ىٔی َوب ٢ُ بَِی و اَئ َتُح َط ١ُ إِٔ٪  ٌَ ِٓ َ ٢َ أ ا َ٘ َٓ ا  حّٔس

ُو  ٥َ َوأَب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َيَّ  ل ًَ ا  َس َِ َٓ ٠َِیطٔ اهَّللُ  ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َِذَ٪  َتأ ِس ا َٓ ُر  َضا َّ٨ اٟ َتسَّ  ِط ا ا  َس ٣َ ٌِ طُ َب ٌَ ٣َ ٕ ََِک ب

 ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ ٔ ط ِی َٟ ٔ َر إ ا أََط َٓ َٔک  يَي ٩ِ٣ٔ بَِيت َُػل َی٩َِ تُٔحب  أَِ٪ أ ا٢َ أ َٗ َّی  ً ِٔص َح یَِح٠  ٥ِ٠َ َٓ ُط  َٟ ُِت  َذ٧ٔ أ َٓ  ٥َ َس٠َّ ي َو بَّ أَِ٪ ُيَؼل ی أََح ٔذ َّٟ ا َأ٪  َي ٤َک

 ٥َ َس٠َّ ٔیَن  ا ح ٨َ٤ِ َس٠َّ ٥َ َو َس٠َّ ُط ث٥َُّ  َٔ ا َخ٠ِ ٨َ ِٔ َٔ َؼ َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ  ٔ ط  ٓٔی

، دبعاؿ، دبعاہلل ، رمعم، زرہی، ومحمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن رعیب رفاتی رکےت ںیہ ہک ےھجم روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اید ںیہ

 اپین ڈاانل یھب ےھجم اید ےہ، فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن  نابؿ ریض اہلل اعتٰیل افر ےری  رھگ ںیم ےری  ڈفؽ  ے یلک رک ےک ےری  ہنم رپ

یئ وک ہنع  ن امکل  ے رھپ وج ینب اسمل یک اامتم رکات اھت، وت ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ای افر ںیم ےن اہک ہک ںیم اینپ انیب

ؿ ںیم تہب  ے اپین )ےک اقمامت( احلئ وہاجےت ںیہ، وت ںیم اچاتہ وہں ہک زمکفر اپات وہں، ےری  افر ےریی وقؾ یک دجسم ےک درایم

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےت افر ےری  رھگ ںیم یسک اقمؾ رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ڑپھ ےتیل ہک اس وک ںیم 

اسی رکفں اگ، سپ دفےر  دؿ، دؿ ڑچےھ روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع دجسم انب اتیل، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ااشنء اہلل ا

فآہل فملس ےری  اپس رشتفی الےئ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ےھت، سپ یبن یلص اہلل ہیلع 

  ے ےلہپ یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فآہل فملس ےن ااجزت بلط یک افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ااجزت دی،  ےنھٹی

رفامای ہک مت رھگ ےک سک اقمؾ رپ امنز ڑپوھاان اچےتہ وہ ںیہ امنز ڑپھ دفں، اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس اقمؾ یک رطػ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھک  وہےئگ افر مہ اشرہ ایک اہجں فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےئلیک امنز ڑپانھ دنسپ رکےت ےھت، سپ آپ یلص

ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ فص ابدنیھ، اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپا، مہ ےن )یھب 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ( السؾ ریھپا۔

 ہلل اعتٰیل ہنع  ن رعیبدبعاؿ، دبعاہلل ، رمعم، زرہی، ومحمد ریض ا :  رافی

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

  

 ...امنز ےک دعب ذرک اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 امنز ےک دعب ذرک اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      799    حس

ہاس :  راوی ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ًباض  ء ب٩  ا ٣ٌس ٤ًزو،   ، ح اب٩ جزی  ، اٚ ٟزز ا ًبس  ، َّص  حاٚ ب٩ ن

زْ  ٤ِ ًَ ٔي  بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ یِٕخ  َز اب٩ُِ ُج ٧َا  بََر ا٢َ أَِخ َٗ  ٔٚ ا زَّزَّ اٟ ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ َنَِّص ُٚ ب٩ُِ  ا ِٔسَح ٨ََا إ ث إض َحسَّ بَّ ًَ اب٩ِٔ  لَي  ِو َبٕس ٣َ ٌِ و أَ٪َّ أَبَا ٣َ

بََرُظ  ِٟ أَِخ ا ُض ٩ِ٣ٔ  ا ا٨َّٟ  ُٖ ٨َََِّصٔ ٔیَن ی ِْکٔ ح ٔاٟذِّ ِؤت ب اٟؼَّ  ٍَ ِٓ َر بََرُظ أَ٪َّ  ُض٤َا أَِخ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر إض  بَّ ًَ اب٩َِ  ِضسٔ أَ٪َّ  ًَ لَي  ًَ وبَةٔ کَاَ٪  ُِت ٜ٤َ

 ُٓ ََّصَ ِن َٔذا ا ٥ُ٠َ إ ًِ َ ُت أ ٨ِ ُٛ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ُِ  ا٢َ  َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ُتطُ اٟ ٌِ ٔ َٔذا َس٤ ا بَٔذَٟٔک إ  و

ااحسؼ  ن رصن، دبعارلزاؼ، ا ن رجحی، رمعف، دعماء  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ رفاتی رکےت ںیہ ہک ا ن سابس 

 فآہل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ  ے ایبؿ ایک ہک  ب ولگ رفض امنز  ے افرغ وہں اس فتق دنلب آفاز  ے ذرک یبن یلص اہلل ہیلع

فملس ےک زامےن ںیم )راجئ( اھت افر ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک  ب ںیم اتنس اھت ہک ولگ ذرک رکےت وہےئ ولےٹ، وت 

 ےھجم ولعمؾ وہ اجات اھت ہک امنز متخ وہ یئگ۔

 ااحسؼ  ن رصن، دبعارلزاؼ، ا ن رجحی، رمعف، دعماء  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب ذرک اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      800    حس

ً :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ًباض  اب٩   ، ٣ٌبس ابو ٤ًزو،   ، ٔیا٪ ، س  ٨ہًلي

 ِ اب  ٩ِ ًَ َبٕس  ٌِ ٔي أَبُو ٣َ بََرن ا٢َ أَِخ َٗ ْزو  ٤ِ ًَ ث٨ََا  اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ  ٩ٔ

ٔاٟ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٔ اَئ َػًَلة ـَ ٔ ِن٘ ُٖ ا ُت أرَِعٔ ٨ِ َبسٕ ُٛ ٌِ ُو ٣َ َاَ٪ أَب ک ا٢َ  َٗ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ٔيٌّ َحسَّ ل ًَ  ٢َ ا َٗ  ٔ ٔیر ِٜب تَّ



 

 

َآْٔذ  ٧ ُط  ِس٤ُ ٔيٌّ َوا ل ًَ  ٢َ ا َٗ إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ  ٔي  ال َو ٣َ َٚ َِػَس  أ

امنز اک ااتتخؾ ریبکت  ے  یل،  نایؿ، رمعف، اوبدبعم، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

 ولعمؾ رکایل رکات اھت،  یل  ن دمینی ےن اہک مہ  ے  نایؿ ےن ایبؿ ایک، اوہنں ےن رمعف  ن دانیر  ے، ہک ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ےک الغومں ںیم بس  ے اچس اوبدبعم اھت  یل ےن اہک اس اک انؾ انذف اھت۔

 سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یل،  نایؿ، رمعف، اوبدبعم، ا ن  :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب ذرک اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      801    حس

ابي بَک، ٣ٌت٤ز، ًبی :  راوی ہ٣ح٤س ب٩  ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، ح ٟ ابوػا ، سیم،  اهَّلل   س 

 ٩ِ ًَ ٕٔح  اٟ ٔي َػ ٩ِ أَب ًَ  ٕ یَمٓ ُس  ٩ِ ًَ اهَّللٔ  ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ْٔز  ٤ َت ٌِ ا ٣ُ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ ََِک ٔي ب ُس ب٩ُِ أَب َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ا٢َ  َحسَّ َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  َِزَة  َُزی ٔي ص أَب

ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َي  ٔل اُئ إ َْقَ ُٔ ِٟ ا َئ  ا ا َج ی٥ٔ  ٌٔ ا٨َّٟ ًَل َو ٌُ ِٟ ا أت  َرَج ٔاٟسَّ ٢ٔ ب ا ِْل٣ََِو ا رٔ ٩ِ٣ٔ  ثُو اٟس  َب أَص١ُِ  ا َذَص اُٟو َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ٥ٔ َػل ٘ٔی ٤ُ ِٟ

ٔزُوَ٪ َو  ٤ َت ٌِ ا َوَي وَ٪ بَٔض َیُحح   ٢ٕ َوا ١ْ ٩ِ٣ٔ أ٣َِ ـِ َٓ ُض٥ِ  َٟ و٦ُ َو َنُؼ ٤َا  َٛ وَ٪  و٣ُ يي َوَيُؼ نَُؼل ٤َا  َٛ وَ٪  ٢َ ُيَؼ٠  ا َٗ وَ٪  ُٗ ََتَؼسَّ اصُٔسوَ٪ َوی یَُح

ُت٥ِ َخیَِر ٩ِ٣َ  ٨ِ ُٛ ٥ِ َو ُٛ َس ٌِ ٥ُِٜ أََحْس َب ِٛ رٔ یُِس  ٥ِ َٟ ٥ُِٜ َو َ٘ َسَب ُت٥ِ ٩ِ٣َ  ِٛ ٥ُُِٜ إِٔ٪ أََخِذت٥ُِ أَِزَر ث ١َٔ  أََِل أَُحسِّ ٤ ًَ ٔ إِٔلَّ ٩ِ٣َ  ط ٧َِی ا ِضَز َیَِن َه ْمُتَْن ب أ

 ِّ ب َٜ ُ ٤َُسوَ٪ َوت وَ٪ َوَتِح ُح بِّ ُتَش ُط  ّا ٣ِٔث٠َ ًََلث ُح ث بِّ ا نَُش ٨َ ـُ ٌِ ٢َ َب ا َ٘ َٓ ا  ٨َ ا بَِي٨َ ٨َ ِٔ َت٠َ اِخ َٓ ٔیَن  ًََلث ًََلثّا َوث ٕ ث ًَلة ک١ُِّ َػ  َٕ رُوَ٪ َخ٠ِ

اَ٪  ِبَح و٢ُ ُس ُ٘ ا٢َ َت َ٘ َٓ  ٔ ِیط َٟ ٔ ُت إ ٌِ َج ََفَ ٔیَن  ًََلث ا َوث ٌّ َِرَب ُ أ ِّر ب َٜ ُ ٔیَن َو٧ ًََلثّا َوثًََلث ٤َُس ث ٧َِح ٔیَن َو ًََلث ٤ِ َوث َح ِٟ ا ٔ َو اهَّلل َّی   ً ُ َح بَر ِٛ َ ُس ِهَّلِل َواهَّللُ أ

وَ٪  ًََلث ّا َوث ًََلث ض٩َّٔ ث ک٠ُِّ ُض٩َّ  ُوَ٪ ٨ِ٣ٔ ٜ  َی

 اہلل دمحم  ن ایب رکب، رمتعم، دیبع اہلل ، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک یبن یلص



 

 

ر اوہنں ےن اہک ہک امدلار ولگ ڑب  ڑب  درےج افر دایمئ شیع احلص رک رےہ ںیہ، ہیلع فآہل فملس ےک اپس ھچک ریقف آےئ اف

ویکہکن فہ امنز یھب ڑپےتھ ںیہ، یسیج ہک مہ امنز ڑپےتھ ںیہ افر رفزہ یھب رےتھک ںیہ، سج رطح مہ رفزہ رےتھک ںیہ )رغض وج سابدت مہ 

سج  ے فہ جح رکےت ںیہ رمعہ رکےت ںیہ افر اہجد رکےت ںیہ  رکےت ںیہ فہ اس ںیم رشکی ںیہ( افر اؿ ےک اپس امولں یک زایدیت ےہ

 افر دصہق دےتی ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک ںیم مت وک ایسی ابت ہن التبؤں ہک ارگ اس رپ لمع رکف وت وج ولگ مت  ے

اگ، افر مت امتؾ ولوگں ںیم رتہب وہ اجؤ ےگ اس ےک آےگ لکن ےئگ وہں، مت اؿ کت چنہپ اجؤ ےگ افر ںیہمت اہمتر  دعب وکیئ ہن چنہپ ےکس 

وسا وج ایس ےک لثم لمع رکےل، مت رہ امنز ےک دعب سیتنیت رمہبت حیبست افر دیمحت افر ریبکت ڑپھ ایل رکف، دعب اس مہ ولوگں ےن االتخػ 

 ہیلع فآہل فملس  ے وپاھچ آپ یلص ایک افر مہ ںیم  ے ضعب ےن اہک ہک مہ سیتنیت وچسیتن رمہبت ڑپںیھ ےگ، وت ںیم رھپ آپ یلص اہلل

﴾ ڑپاھ رکف اہیں کت ہک رہ اکی اؿ ںیم  ے
ُ
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َ
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 سیتنیت رمہبت وہاجےئ۔ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ﴿

 اعتٰیل ہنع دمحم  ن ایب رکب، رمتعم، دیبع اہلل ، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب ذرک اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      802    حس

ر، و :  راوی ک ب٩ ٤ًی ا٠٤ٟ ، ًبس ٕ، سٔیا٪ ہ٣ح٤س ب٩ یوس ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  رہ  ی ِ ٣ ز  ا  ر

 ٔ ِ٤ُ ِٟ ا ٔٔب  َات ٕ ک ز ا رَّ ٩ِ َو ًَ  ٕ یِر ٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُ ٠٤َ ِٟ ا ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ُس یُو ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ا٢َ أ٣َِلَي َحسَّ َٗ َبَة  ٌِ ُط ٔ ب٩ِٔ  یَرة

 َ ٔیََة أ او ٌَ َي ٣ُ ٔل إب إ َٔت ٔي ٛ َبَة ف ٌِ ُط ُ ب٩ُِ  ٔیَرة ِ٤ُ ِٟ ا َيَّ  ل َط إِٔلَّ ًَ َٟ ٔ َٕة َِل إ وب ُِٜت ٣َ ٕ ًَلة ک١ُِّ َػ  ٔ ُز زُب ٢ُ فٔي  و ُ٘ َاَ٪ َي ک  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ  َّ٪

 ٔ ٟ ٍَ ٔ ا٧ ُض٥َّ َِل ٣َ ا٠َّٟ ْز  ی ٔس َٗ ٕئ  َطِی َي ک١ُِّ  ل ًَ َُو  ٤ُِس َوص َح ِٟ ا ُط  َٟ ُک َو ٠ِ٤ُ ِٟ ا ُط  َٟ ُط  َٟ َک  ی َْشٔ ُظ َِل  َلیِ اهَّللُ َوِحَس ًِ َ َت َوَِل ٤َا أ ٌِ ٨َ ٔلَی ٤َٟٔا ٣َ ٌِ َت َوَِل ٣ُ

 َ٘ ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ٥ٔ َٜ َح ِٟ ا  ٩ِ ًَ َٔضَذا َو ٕ ب یِر ٤َ ٔٔک ب٩ِٔ ًُ ٠٤َ ِٟ ا ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ٢َ ُط ا َٗ َحس  َو ِٟ ا َک  َحسِّ ٨ِ٣ٔ ِٟ ا ا  َذ  ٍُ َٔ ٨ِ ٕ َی ز ا رَّ ٩ِ َو ًَ ٔس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُدِی٤َٔزَة  ا

َٔضَذا  ب



 

 

ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ور ی رفاتی رکےت ںیہ ہک ریغمہ  ن ہبعش ریض اہلل اعتٰیل دمحم  ن ویفس،  نایؿ، دبعاکلمل  ن ریمع، فراد ریغم

ےت ہنع ےن ھجم  ے اکی وج ںیم اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ہی اوھکاای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ رفض امنز ےک دعب ہی ڑپاھ رک

، اکی ےہ وکیئ اس اک رشکی ںیہن، ایس یک ےہ ابداشتہ، افر ایس ےئلیک ےہ رعتفی، ےھت۔ ینعی وکیئ وبعمد ںیہن وساےئ اہلل اعتٰیل ےک

 افر فہ رہابت رپ اقدر ےہ، ا  اہلل وج ھچک وت د ، اس وک یئک رفےنک فاال ںیہن، افر وج زیچ وت رفک ےل اس اک وکیئ دےنی فاال ںیہن، افر

 ےن یھب دبعاکلمل  ے ایسی یہ رفاتی یک ےہ، افر ب ن وکشش فاےل یک وکشش ریت  اسےنم ھچک افدئہ ںیہن دیتی۔ افر ہبعش

ر ۃ  ے اوہنں فراد 
 م
ی

 

ح
م

 یری ےن اہک دجی ےتہک ںیہ امدلاری وک، افر ہبعش ےن اس دحثی ںیم مکح  ن ةقع  ے اوہنں ےن اقمس  ن 

  ے یہی رفاتی ایک ےہ۔

 ٰیل ہنعدمحم  ن ویفس،  نایؿ، دبعاکلمل  ن ریمع، فراد ریغمہ ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 ...اامؾ ولوگں یک رطػ ہنم رکےل  ب السؾ ریھپےل

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ولوگں یک رطػ ہنم رکےل  ب السؾ ریھپےل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      803    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ء، س٤زہ ب٩ ج٨سب  سی ب٩ اس٤ٌی١، جزیزب٩ حاز٦، ابورجا  ٣و

َزَة ب٩ِٔ جُ  َس٤ُ  ٩ِ ًَ ٕئ  َرَجا ُو  ا أَب ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ ٔیز ز ٨ََا َج ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١َ  ِٔس٤َ وَسی ب٩ُِ إ ٨ََا ٣ُ ث ٔيی  َحسَّ ا٨َّٟ َاَ٪  ک  ٢َ ا َٗ ٨َِسٕب 

 ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل ٔط َٔوِجض ا ب ٠َِي٨َ ًَ َب١َ  ِٗ َ َػًَلّة أ َّي  َٔذا َػل ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو  ٠َِیط

ومیس  ن اامسلیع، رجری ن احزؾ، اوبراجء، رمسہ  ن دنجب ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ب امنز 

 ڑپھ ےتکچ وت اانپ ہنم امہری رطػ رکےتیل ےھت۔



 

 

  ن احزؾ، اوبراجء، رمسہ  ن دنجب ریض اہلل ہنعومیس  ن الیعمس، رجری :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ولوگں یک رطػ ہنم رکےل  ب السؾ ریھپےل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      804    حس

ی  :  راوی ز، زیس ب٩ خاٟس جہىی رض ٣شٌو ہ ب٩  ب ت بساهَّلل ب٩ ً ٟح ب٩ ٛیشا٪، ًبیس اهَّلل ب٩ ً ہ، ٣اٟک، ػا ٣ش٤٠ ًبس اهَّلل ب٩ 

٨ًہ لٰي  تٌا  اهَّلل 

 ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ اَ٪  ِیَش َٛ أٟٔح ب٩ِٔ  َػ  ٩ِ ًَ أٟٕک  ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث یِسٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ِ َز ًَ  ٕ ز و ٌُ ًُتَِبَة ب٩ِٔ ٣َِش

 ِٟ ٔا ِبٔح ب اٟؼ  ًَلَة  ٥َ َػ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  ٨َا َر َٟ َّي  ا٢َ َػل َٗ َّطُ  ٧َ ىٔیِّ أ َض حُ ِٟ ا أٟٕس  ٧َِت ب٩ِٔ َخ کَا إئ  َس٤َ  ٔ لَي إٔثِز ًَ یِبَٔیةٔ  ُحَس

ا لَي  ًَ َب١َ  ِٗ َ َٖ أ ِنََّصَ ا ا َّ٤ ٠َ َٓ ِی٠َةٔ  ا٠َّٟ َبَح ٩ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ  َِػ ا٢َ أ َٗ  ٥ُ٠َ ًِ َ وُٟطُ أ ُس َر ُ َو اهَّلل وا  اُٟ َٗ  ٥ُِ  ٜ َرب ا٢َ  َٗ َذا  ُروَ٪ ٣َا ا٢َ ص١َِ َتِس َ٘ َٓ أض  َّ٨ ٟ

 ٔ کَأَفْ ب َذَٟٔک ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ بٔي َو َٓ  ٔ تٔط َرِح٤َ ٔ َو ١ٔ اهَّلل ـِ َٔ ٔ ٧َا ب ا٢َ ٣ُْٔطِ َٗ ا ٩ِ٣َ  أ٣ََّ َٓ َأَفْ  بٔي َوک ازٔی ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ  َٔب ٔب َوأ٣ََّ ً َٛ ِو َٜ ٢َ اِل ا َٗ ا ٩ِ٣َ 

ٔب  َٛ ِو َٜ ٔاِل بٔي َو٣ُِؤ٩ْ٣ٔ ب َٔفْ  َٔک کَا َذٟ َٓ َذا  َٛ ا َو َذ َٛ ِؤئ  ٨َٔ  ب

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، اصحل  ن شیکؿ، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع  ن وعسمد، زدی  ن اخدل ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت

 دح ہیب ںیم ابرش ےک دعب وج بش ںیم وہیئ یھت، حبص یک امنز ڑپاھیئ،  ب آپ یلص ںیہ ہک ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

اہلل ہیلع فآہل فملس )امنز  ے( افرغ وہےئ وت ولوگں یک رطػ اانپ ہنم رکےک رفامای ہک مت اجےتن وہ ہک اہمتر  رپفرداگر زع فلج ےن 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس ےن ہی اراشد رفامای ےہ ہک ےری  ایک رفامای؟ فہ وبےل اہلل افر اس اک روسؽ زایدہ اجاتن ےہ آپ یلص

دنبفں ںیم ھچک ولگ ومنم ےنب افر ھچک اکرف، وت وہنجں ےن اہک ہک مہ رپ اہلل ےک لضف افر اس یک رتمح  ے ابرش وہیئ، وت اےسی ولگ 

ں اتسر  ےک ببس  ے ابرش وہیئ فہ ےری  ومنم ےنب، اتسرفں )فریغہ( ےک رکنم وہےئ )( نکیل وہنجں ےن اہک ہک مہ رپ الف

 رکنمےنب اتسر  رپ اامیؿ راھک۔



 

 

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، اصحل  ن شیکؿ، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع  ن وعسمد، زدی  ن اخدل ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ولوگں یک رطػ ہنم رکےل  ب السؾ ریھپےل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      805    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٟ ٣ا ا٧ص ب٩   ، ، ح٤یس رو٪ ہا ر، یزیس ب٩  ی ٨٣ اهَّلل ب٩   ًبس 

 ِ ٔ ب اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َّ َحسَّ ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس  َ
ا٢َ أَْخَّ َٗ أٟٕک  ٩ِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ًَ ٤َُِیْس  ٧َا ح بََر ا٢َ أَِخ َٗ ُروَ٪  ا ٔیَس ب٩َِ َص ز َی  ٍَ ٔ ٤ َس  ٕ ٔیر ٨ ي اهَّللُ ٩ُ ٣ُ

 َ٠ ًَ َب١َ  ِٗ َ َّي أ َػل ا  َّ٤ ٠َ َٓ ٨َا  ٠َِي ًَ َد  ِی١ٔ ث٥َُّ َْخَ ا٠َّٟ َطِْطٔ  ٔلَي  ٕة إ ِی٠َ َٟ اَت  ًَلَة َذ اٟؼَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ِوا ًَ َػ٠َّ ِس  َٗ اَض  ا٨َّٟ ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ  ٔ ضٔط َٔوِج ٨َا ب ِي

ًَلةَ  اٟؼَّ زِت٥ُِ  َِتَو ٧ ٕ ٣َا ا ًَلة َػ ا فٔي  َاُٟو ٩ِ َتز َٟ  ٥ُِ َّٜ ٧ٔ ا َوإ ُسو َٗ َر  َو

 دبع اہلل  ن رینم، سیدی  ن تارفؿ، دیمح، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی بش روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس ےن )اشعء یک( امنز ںیم فصن بش کت اتریخ رکدی، اس ےک دعب رشتفی الےئ رھپ  ب امنز ڑپھ ےکچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ۔فملس ےن امہری رطػ ہنم رکایل، افر رفامای ہک ولوگ امنز ڑپھ رک وس رےہ، افر مت ربارب امنز ںیم رےہ  ب کت ہک مت ےن امنز اک ااظتنر ایک

  اہلل  ن رینم، سیدی  ن تارفؿ، دیمح، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع :  رافی

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

  

 ...اامؾ اک السؾ ےک دعباےنپ ےلصم رپ رہھٹےن اک ایبؿ، افر مہ  ے دؾ ےن وبہطس ہبعش، اویب

  ایبؿاذاؿ اک :   ابب

 ایس اقمؾ ںیم لفن امنز)یھب( ڑپےتھ اامؾ اک السؾ ےک دعباےنپ ےلصم رپ رہھٹےن اک ایبؿ، افر مہ  ے دؾ ےن وبہطس ہبعش، اویب، انعف ایبؿ ایک ہک ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع



 

 

 ہنع  ے رموفم ً وقنمؽ ےہ ہک اامؾ اےنپ اس اقمؾ ںیم اہجں اس ےن رفض ےھت، اہجں رفض امنز ڑپےتھ ےھت، افر ااسی یہ اقمس ےن یھب ایکےہ، اہتبل اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

 امنز ڑپیھ ےہ، لفن ہن ڑپےھ، رگم ہی حیحص ںیہن ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      806    حس

ی، ہ٨س ب٨ت حارث ا٦ س٠یم رض :  راوی ابزاہی٥ ب٩ سٌس، زہز ک،  ا٠٤ٟ ہظا٦ ب٩ ًبس ٨ًہاابو اٟیس  لٰي  تٌا اهَّلل   ی 

 ُ ٩ِ أ ًَ َحارٔٔث  ِٟ ا ٔت  ٨ِٔ ٨ِٕٔس ب ٩ِ ص ًَ ٔی   ز ز صِ اٟ ا  ث٨ََ ٕس َحسَّ ٌِ َس اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ا إٔب ٨ََ ث َؤٟیٔس َحسَّ ِٟ ا ا أَبُو  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َة أَ٪َّ  ٤َ َس٠َ  ِّ٦

ی ٔ َئش ٔط ٧ کَا ٔي ٣َ ُُث ف ٜ ٥َ ی٤َِ َس٠َّ ا  َٔذ َاَ٪ إ ک  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٔئ ًَ َشا ِّ٨ اٟ  ٩ِ٣ٔ ُٖ ٨َََِّصٔ َذ ٩ِ٣َ ی ُٔ ٨ِ َی َِي  ٥ُ٠َ ٟٔک ًِ َ اهَّللُ أ ی َو نَُر َٓ إب  َض ٔط ٢َ اب٩ُِ  ا َٗ ا  ّر

 َٛ إب  َض ٔط اب٩َِ  َة أَ٪َّ  ٌَ َربٔی ََفُ ب٩ُِ  ٌِ ٔي َج ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ٔیَس  ز َی ٍُ ب٩ُِ  ٔ َآ ٧ ٧َا  بََر َی٥َ أَِخ زِ ٔي ٣َ اب٩ُِ أَب  ٢َ ا َٗ ٔ َو ى َِت ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ ط ِی َٟ ٔ َب إ ٨ُِٔس َت ی ص

وَ  َِت ٩ِ٣ٔ َػ کَا٧ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ ٤ََة َزِؤد  ٩ِ أ٦ُِّ َس٠َ ًَ ُة  ٔسیَّ ا َٔفَ ِٟ ا رٔٔث  ا َح ِٟ ا ُت  ٨ِٔ ٥ُ ب َاَ٪ ُيَش٠ِّ ک ِت  َٟ ا َٗ َٔضا  ات احَٔب

و٢ُ  َرُس  َٖ ََّصٔ ِب١ٔ أَِ٪ ی٨َِ َٗ ُض٩َّ ٩ِ٣ٔ  وَت َیِسُخ٩َ٠ِ بُُی َٓ اُئ  َش ِّ٨ اٟ  ُٖ ََّصٔ ٨ِ َي َٓ ٩ِ ًَ ٕب  اب٩ُِ َوصِ  ٢َ ا َٗ ٥َ َو ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل

ز صِ  اٟ  ٩ِ ًَ ُو٧ُُص  ٧َا ی بََر ٤ََُز أَِخ اُ٪ ب٩ُِ ً ا٢َ ًُِث٤َ َٗ ُة َو ٔسیَّ ا َٔفَ ِٟ ا ٨ُِٔس  ىٔی ص بََرِت إب أَِخ ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ُو٧َُص  ٨ُِٔس ی ىٔی ص َِت ث زٔیِّ َحسَّ

ی   ز بَِیٔس اٟ ا٢َ  َٗ ُة َو ٔسیَّ ا َٔفَ ِٟ ا ا َس ِ٘ ٔ ٤ ِٟ ا َبٔس ب٩ِٔ  ٌِ ٧َِت َتِحَت ٣َ َا ک بََرِتطُ َو َة أَِخ ٔطیَّ ُْقَ ِٟ ا رٔٔث  ا َح ِٟ ا َت  ٨َِٔس ب٨ِٔ زٔی  أَ٪َّ ص اٟز صِ نٔي  بََر ٔ َوصَُو أَِخ ز

ْب  ِی ٌَ ُط  ٢َ ا َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ ٔد  ا َي أَِزَو ل ًَ َِت َتِسُخ١ُ  ٧ کَا َىٔی ُزصَِزَة َو ُٕ ب ُس  َح٠ٔی ٨ِٔ ىٔی ص َِت ث ٔیِّ َحسَّ ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ

ٌَی یَِح َىٔی  ث ُث َحسَّ ِی ا٠َّٟ ا٢َ  َٗ ٔة َو ٔسیَّ ا َٔفَ ِٟ ا ٨ِٕٔس  ٩ِ ص ًَ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ  ٕٙ تٔی ًَ ٔي  اب٩ُِ أَب ا٢َ  َٗ ُة َو ٔطیَّ ُْقَ ِٟ اب٩ِٔ  ا  ٩ِ ًَ ثَطُ  یٕس َحسَّ ٌٔ ب٩ُِ َس

اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ثَِت ِٕع َحسَّ ی ُْقَ  ٩ِ٣ٔ ٕ َزأَة ا٣ِ  ٩ِ ًَ إب  َض ٥َ ٔط ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ 

اوب اولدیل اشہؾ  ن دبعاکلمل، اربامیہ  ن دعس، زرہی، دنہ تنب احرث اؾ یملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل 

اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم اتھجمس ہیلع فآہل فملس السؾ ریھپےن ےک دعب وھتڑی دری اینپ ہگج رپ رہھٹ اجےت ےھت، ا ن اہشب ریض اہلل 

وہں ف اہلل املع )ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( اس ےئل رہھٹاجےت ےھت ہک وج وعرںیت امنز  ے رفاتغ اپںیئ فہ یلچ اجںیئ، افر ا ن 

 ا ن اہشب ےن ہی ھکل اجیھب ہک ایب رمص  ےتہک ںیہ ہک مہ وک انعف ےن ربخدی، انعف ےتہک ںیہ ہک ھجم  ے رفعج ن رہعیب ےن ایبؿ ایک ہک ھجم وک

 ھجم  ے دنہہ ےن اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے )لقن رک ےک( رفاتی یک، افر ہی دنہہ، اؾ ہملس ےک

ںیت فاسپ وہ رک اےنپ رھگفں اپس  ےنھٹی فاویلں ںیم  ے ںیھت، فہ یتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریھپ دےتی ےھت وت )ےلہپ( وعر

ںیم دالخ وہ اجیت ںیھت، اس  ے ےلہپ ہک روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاسپ وہں، افر ا ن فبہ ےن وباہطس ویسن، زرہی، دنہ 



 

 

ےک آرہیش رفاتی ایک، زدیبی ےن اہک ہک ھجم  ے زرہی ےن ایبؿ ایک ہک اؿ  ے دنہ تنب احرث آرہیش ےن ایبؿ یک افر فہ ینب زرہہ 

فیلح دبعم  ن دقماد یک ویبی یھت، افر وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویبویں ےک اپس اجای رکیت یھت افر بیعش ےن وباہطس زرہی، 

دنہ آرہیش رفاتی ایک افر ثیل ےن اہک ہک ھجم  ے ییحی  ن دیعس ےن ایبؿ ایک اس  ے ا ن اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن افر ا ن اہشب 

 اکی وعرت  ے افر اس وعرت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایک۔ےن آرشی یک 

 اوب ادیل اشہؾ  ن دبعاکلمل، اربامیہ  ن دعس، زرہی، دنہ تنب احرث اؾ یملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...امنز ڑپاھ ےنکچ ےک دعب ارگ یسک وک اینپ رضفرایت اید آےئ، وت ولوگں وک اھپدنات وہا چ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 (امنز ڑپاھ ےنکچ ےک دعب ارگ یسک وک اینپ رضفرایت اید آےئ، وت ولوگں وک اھپدنات وہا الچ اجےئ )وت اجزئ ےہ ای ںیہن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      807    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ً٘بہ  ہ،  ٜ ٠٣ی بي  اب٩ ا  ، ٤ًز ب٩ سٌیس  ، ص سٰی ب٩ یو٧ ًی  ، ًبیس  ٣ح٤سب٩ 

بَرَ  ا٢َ أَِخ َٗ یٕس  ٌٔ ٤ََُز ب٩ِٔ َس ً ٩ِ ًَ ٧َُص  ا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ وٕ٪  ٤ُ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ ٣َِی َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٔ َحسَّ َب اب٩ُِ أ ٔي  ٩ِ ن ًَ َة  َٜ ي ٠َ٣ُِی

ا٦َ  َٗ ٥َ ث٥َُّ  َش٠َّ َٓ َِّصَ  ٌَ ِٟ ا ٨َةٔ  ٤َٔسی ِٟ ٔا ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ اَئ  َر ِیُت َو ا٢َ َػ٠َّ َٗ َبَة  ِ٘ ٔلَي ًُ أض إ َّ٨ اَب اٟ َٗ رٔ ی  لَّ َتَد َٓ ا  ًّ ِْسٔ ٣ُ

 ًَ َد  َْخَ َٓ  ٔ ٔط ت ًَ ِ َُ اُض ٩ِ٣ٔ  َّ٨ اٟ  ََ ٔ ز َٔ َٓ  ٔ ائٔط نَٔش  ٔ ٔف حَُحز ٌِ ٕ َب ٔبِر ّئا ٩ِ٣ٔ ت ُت َطِی َْکِ َذ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ تٔط ًَ ِ َُ ٔبُوا ٩ِ٣ٔ  ح ًَ َُّض٥ِ  ٧َ أَی أ ََفَ ض٥ِٔ  ٠َِی

 ٔ تٔط ِٔ٘ٔش٤َ زُِت ب أ٣ََ َٓ ىٔی  بَٔش َیِح ُِت أَِ٪  ص ََکٔ َٓ ٧َا  ٨َِٔس ً 

ی کۃ، ةقع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن
مل
یبن یلص اہلل ہیلع فآہل  دمحم ن دیبع، ٰیسیع  ن ویسن، رمع  ن دیعس، ا ن ایب 

فملس ےک ےھچیپ دمہنی ںیم رصع یک امنز ڑپیھ، وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس السؾ ریھپ رک تلجع ےک اس ھ ڑھک  وہےئگ افر آدویمں 

فآہل  یک رگدںین اھپدن رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ویبیبں ےک یسک رجحہ یک رطػ رشتفی ےئل ےئگ، ولگ آپ یلص اہلل ہیلع

فملس یک اس ےرتع  ے ربھگا ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اپس رشتفی الےئ وت داھکی ہک فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

 فملس یک ےرتع  ے بجعتم ںیہ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجم ھچک وسان اید آایگ اھت وج امہر  تاں )راھک وہا( اھت، ںیم ےن

 ت وک ربا اھجمس ہک فہ ےھجم )ادا یک اید  ے( رفےک ذٰہلا ںیم ےن اس ےک میسقت رکےن اک مکح د  دای۔اس اب

ی کۃ، ةقع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
مل
 دمحم ن دیبع، ٰیسیع  ن ویسن، رمع  ن دیعس، ا ن ایب 

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

  

 ...امنز  ے افرغ وہ رک، داینہ افر ابںیئ رطػ ہنم رک ےنیل اک ایبؿ، اسن  ن امکل ریض ا 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

رکےت، وج صخش )اخص  ںیئ رطػ رھپاامنز  ے افرغ وہ رک، داینہ افر ابںیئ رطػ ہنم رک ےنیل اک ایبؿ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع )یھبک اینپ داینہ رطػ افر یھبک اب

 رک( اینپ داینہ اجبن ریھپ ےن اک دصق رکات اھت ا ے ویعمب ےتھجمس ےھت
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٤ًیر، :  راوی رة ب٩  ، ٤ًا ہ، س٠امی٪ ، طٌب ٟیس  ابواٟو

ُس٠َ   ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َؤٟیٔس  ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٥ِ َحسَّ ُٛ ١ِ أََحُس ٌَ یَِح اهَّللٔ َِل  ِبُس  ًَ  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ  ٔ ز ِْلَِسَو ٩ِ ا ًَ  ٕ یِر ٤َُ َرَة ب٩ِٔ ً ا ٤َ ًُ ٩ِ ًَ  ٪َ امِیَ

اٟ ُِت  َرأَی ِس  َ٘ َٟ  ٔ ٨ٔط ٤َٔي ٩ِ ی ًَ َٖ إِٔلَّ  ََّصٔ ی٨َِ ٔ أَِ٪ َِل  ٠َِیط ًَ ا  ًّ٘ ی أَ٪َّ َح یََز  ٔ ٔط ًَلت َػ ّئا ٩ِ٣ٔ  َطِی أ٪  َل ِی ًَ ٠ٟٔظَّ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا ٨َّ ٔیّر ث َٛ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط

 ٔ رٔظ ٩ِ َيَشا ًَ  ُٖ ٨ََِّصٔ  َی

اوباولدیل، ہبعش، امیلسؿ، امعرۃ  ن ریمع، ا ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی رمہبت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن وعسمد ےن اہک ہک دھکی 

ہ ہی ےھجمس ہک اس رپ رضفری ےہ ہک )دعب امنز ںیہک مت ںیم  ے وکیئ صخش اینپ امنز ںیم  ے اطیشؿ اک ھچک ہصح ہن اگلےئ، اس رطح ہک ف

ےک( اینپ داںیئ یہ اجبن رھپ ، ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ارثک اینپ ابںیئ اجبن یہ رھپےت داھکی ےہ )ہی ںیہن ہک ہشیمہ 

 ایس رطػ ہنم ایک وہ( ۔

 اوباولدیل، ہبعش، امیلسؿ، امعرۃ  ن ریمع، :  رافی
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 ...اؿ رفاوتیں اک ایبؿ وک ےچک نسہل افر ایپز افر ندنان ےک ابر  ںیم ایبؿ یک یئگ ںیہ، ا

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےن وھبک ےک امر  ای ریغب وھبک  اؿ رفاوتیں اک ایبؿ وک ےچک نسہل افر ایپز افر ندنان ےک ابر  ںیم ایبؿ یک یئگ ںیہ، افر

 ےک نسہل ای ایپز اھکای فہ امہری دجسم ےک آربی ہن آےئ
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ء، جابز ب٩ ًبساهَّلل :  راوی خ، ًلا ، اب٩ جزی ٨ًہًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، ابوًاػ٥ تٌالٰي  اهَّلل  رضی    

 ًَ ٔي  ن بََر ا٢َ أَِخ َٗ ِٕخ  ی َز اب٩ُِ ُج َا  ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ُو  ا أَب ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕس  َّ٤ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ِبٔس َحسَّ ًَ َٔز ب٩َِ  اب ُت َج ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ْئ  ا َل

 ٥َ ٩ِ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ُت ٣َا  اهَّللٔ  ٠ِ ُٗ َا  أجٔس٧ ٔي ٣ََش َا ف ٧ َظا ِِ ًَل َي َٓ و٦َ  اٟث  ٔیُس  ُز ی  ٔ َزة َح اٟظَّ  ٔ ظ َک١ََ ٩ِ٣ٔ َصٔذ أ

٧َت٨َِطُ  یِٕخ إِٔلَّ  َز اب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ ٔیَس  َز ٢َ ٣َِد٠َُس ب٩ُِ ی ا َٗ ُط َو ٧ٔیَئ ىٔی إِٔلَّ  ٌِ ُظ َي َُرا ا أ ٢َ ٣َ ا َٗ  ٔ ٔط ىٔی ب ٌِ  َي

، اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دبع اہلل  ن دمحم، اوباعمص، ا ن رججی، اطعء

رفامای وج صخش درتخ ینعی نسہل اھکےئ فہ امہری دجسم ںیم مہ  ے ہن ےلم )اطعء ےتہک ںیہ( ںیم ےن اہک سک  مس اک نسہل رماد ےہ؟ اجرب 

 نسہل رماد ےہ، افر دلخم  ن سیدی ےن ا ن رججی  ے ویں رفاتی ایک ہک اس یک وب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وبےل ہک ںیم اتھجمس وہں ہک اچک

 رماد ےہ۔

 دبع اہلل  ن دمحم، اوباعمص، ا ن رججی، اطعء، اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 صخش ےن وھبک ےک امر  ای ریغب وھبک اؿ رفاوتیں اک ایبؿ وک ےچک نسہل افر ایپز افر ندنان ےک ابر  ںیم ایبؿ یک یئگ ںیہ، افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج



 

 

 ےک نسہل ای ایپز اھکای فہ امہری دجسم ےک آربی ہن آےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      810    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ٤ًز  اب٩   ،ٍ ، ٧آ اهَّلل  ًبیس   ، ، یحٌی  ز شس ٣ 

اهَّللُ َز َرضَٔی  ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َآ ٧ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اهَّللٔ  ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ٌَی  َیِح ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٨َّ  َحسَّ اٟ ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ طٔ ًَ ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ 

٧َا ب٩ََّ ٣َِشحَٔس ًَل َيِْقَ َٓ و٦َ  اٟث  ىٔی  ٌِ ٔ َي َزة َح اٟظَّ  ٔ ظ َک١ََ ٩ِ٣ٔ صَٔذ بََر ٩ِ٣َ أ ٔ َخِی زَِوة َُ ٔي  ٢َ ف ا َٗ  ٥َ َس٠َّ  َو

 ےن گنج ربیخ ںیم رفامای ہک دسمد، ییحی ، دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 وج صخش ہی درتخ ینعی نسہل اھکےئ وت امہری دجسم ےک آربی ہن آےئ۔

 دسمد، ییحی ، دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اؿ اک ایبؿاذ :   ابب

 صخش ےن وھبک ےک امر  ای ریغب وھبک اؿ رفاوتیں اک ایبؿ وک ےچک نسہل افر ایپز افر ندنان ےک ابر  ںیم ایبؿ یک یئگ ںیہ، افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج

 ےک نسہل ای ایپز اھکای فہ امہری دجسم ےک آربی ہن آےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      811    حس

، جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًلاء ہب یر، اب٩ و  سٌیس ب٩ ًٔ

 ِ ابَٔز ب اْئ أَ٪َّ َج َل ًَ  ٥َ ًَ إب َز َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ َُص  یُو٧  ٩ِ ًَ اب٩ُِ َوصِٕب  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ یِر َٔ یُس ب٩ُِ ًُ ٌٔ ٨ََا َس ث اَحسَّ ٥َ أَ٪َّ  ًَ ٔ َز اهَّلل ِبسٔ  ًَ ٔيیَّ ٩َ  َّ٨ ٟ

 َ ٧ ٢ِٔ ٣َِشحَٔس َتز ٌِ ٠َِی َٓ  ٢َ ا َٗ ا أَِو  ٨َ ِٟ ٔ ز َت ٌِ ٠َِی َٓ ًّل  ا أَِو َبَؼ ُو٣ّ َک١ََ ث ٢َ ٩ِ٣َ أ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ ٔ َوأَ٪َّ  تٔط ٔي بَِي ِس ف ٌُ ِ٘ َی ِٟ ا َو

 ُ اْت ٩ِ٣ٔ ب رٔضَ ٔ َخ ط ٕر ٓٔی ِٔ٘ٔس ُتَٔي ب ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ا٢َ َػل َ٘ َٓ  ٢ٔ و ُ٘ ُ ب ِٟ ا َضا ٩ِ٣ٔ  ٤َٔا ٓٔی بَٔر ب أُِخ َٓ  ٢ََ َشأ َٓ یّحا  رٔ ا  َض َٟ َوَجَس  َٓ  ٢ٕ و ُ٘

ا ٨َُ ٔي ٩ِ٣َ َِل ت َاظ ٧ُ يي أ ٔن إ َٓ ک١ُِ   ٢َ ا َٗ َضا  َک٠َِ َظ أ َْکٔ َرآُظ  ا  َّ٤ ٠َ َٓ ُط  ٌَ َاَ٪ ٣َ ٔ ک ابٔط َِػَح ٔف أ ٌِ ٔلَي َب ا إ ُوَص ب ٩ِ َْقِّ ًَ أٟٕح  َػ ٤َُس ب٩ُِ  ا٢َ أَِح َٗ ٔي َو ظ



 

 

ُ اب٩ِٔ َو  ی  ٩ِ ًَ اَ٪  َو ِٔ َػ ُو  ُث َوأَب ِی ا٠َّٟ یَِذُْکٔ   ٥ِ َٟ اْت َو رٔضَ ٔ َخ ا ٓٔیط ّ٘ ََب ىٔی ك ٌِ ٕب َي ا٢َ اب٩ُِ َوصِ َٗ ٕر َو َٔبِس ُتَٔي ب ًَل صِٕب أ َٓ رٔ  ِ٘ٔس ِٟ َة ا َُص ٗٔؼَّ و٧

َُو ٩ِ٣ٔ  رٔی ص َِز یٔث  أ َحٔس ِٟ ا ٔي  ٔیِّ أَِو ف ِز ز ص اٟ ِو٢ٔ  َٗ 

 ر ، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، اطع
عفب

ء، اجرب  ن دبعاہلل رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج دیعس  ن 

یلص صخش نسہل ای ایپز اھکےئ فہ مہ  ے دحیلعہ رےہ ای )ہی رفامای ہک( امہری دجسم  ے دحیلعہ رےہ افر اےنپ رھگ ںیم ےھٹیب )اکی رمہبت( یبن 

ںیم دنچ  زب رتاکرایں )یکپ وہیئ( ںیھت، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم  اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی دگی الیئ یئگ سج

یلص  ھچک وب اپیئ، وت درایتف رفامای ہک اس ںیم ایک ےہ؟ وت ینتج رتاکرایں اس ںیم ںیھت فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اتب دی ںیئگ، آپ

ب یک رطػ)وج اس فتق( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھت آربی اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ا ے ےری  ضعب ااحص

 ںیم اس رک دف، ویکہکن  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا ے داھکی وت اس اک اھکان اندنسپ ایک افر رفامای مت اھکؤ )ںیم ہن اھکؤں اگ( ویکہکن

 ن اصحل ےن ا ن فبہ  ے ویں لقن ایک ےہ ہک آپ یلص ذات  ے انماجت رکات وہں سج  ے مت انماجت ںیہن رکےت، افر ادمح 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم اکی ربنت ال ایگ ینعی ابطؼ سج ںیم رتاکرایں ںیھت، افر ثیل افر اوبوفصاؿ ےن ویسن  ے تاڈنی اک ہصق 

 ایبؿ ایک، اامؾ اخبری ےن اہک ںیم ںیہن اجاتن ہی زرہی اک الکؾ ےہ ای دحثی ےہ۔

 ر ، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، اطعء، اجرب  ن دبع اہللدیعس  :  رافی
عفب

  ن 

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےن وھبک ےک امر  ای ریغب وھبک اؿ رفاوتیں اک ایبؿ وک ےچک نسہل افر ایپز افر ندنان ےک ابر  ںیم ایبؿ یک یئگ ںیہ، افر یبن یلص

 ےک نسہل ای ایپز اھکای فہ امہری دجسم ےک آربی ہن آےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      812    حس

اٌٟزیز ب٩ ػہیب :  راوی ، ًبس اٟوارث ، ًبس  ابو٤ٌ٣ز

 ٕ ز ٤َ ٌِ ا أَبُو ٣َ ٨ََ ث َٔيیَّ اهَّللَحسَّ ٧ َت  ٌِ ٔ ٤ َس ا  ٕٔک ٣َ اٟ ََص ب٩َِ ٣َ ٧َ َرُج١ْ أ  ٢ََ َسأ  ٢َ ا َٗ  ٔ ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ رٔٔث  ا َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا اهَّللُ  َٗ َّي  َػل



 

 

َک١ََ ٩ِ٣ٔ  ٥َ ٩ِ٣َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ و٦ اٟث  ٔي  و٢ُ ف ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی یَنَّ  ًَ ٨َِا أَِو َِل ُيَؼ٠ِّ ب ًَل َيِْقَ َٓ  ٔ َحَزة اٟظَّ  ٔ ظ صَٔذ

٨َا ٌَ ٣َ 

اوبرمعم، دبعاولارث، دبعازعلسی  ن بیہص رفاتی رکےت ںیہ ہک اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اکی صخش ےن درایتف ایک 

ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )اس یک ہک آپ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے نسہل ےک ابر  ںیم ایک انس ےہ؟ اوہنں 

 ةسن ہی( رفامای ےہ ہک وج صخش ہی درتخ اھکےئ فہ ہن امہر  آربی آےئ افر ہن امہر  اس ھ امنز ڑپےھ

 اوبرمعم، دبعاولارث، دبعازعلسی  ن بیہص :  رافی

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

  

 ...وچبں ےک فوض رکےن اک ایبؿ، افر اؿ رپ لسغ افر اہطرت افر امجتع ںیم افر دیعنی ںیم اف

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ وفصں اکوچبں ےک فوض رکےن اک ایبؿ، افر اؿ رپ لسغ افر اہطرت افر امجتع ںیم افر دیعنی ںیم افر انجزفں ںیم احرض وہان بک فا ب ےہ؟ افر اؿ یک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      813    حس

ی :  راوی ، طٌي ني يبا ، س٠امی٪ ط ہ ، طٌب ر ٨ُس  ، ثىٰی ٣  ٣ح٤س ب٩ 

بَ  ِي اٟظَّ  ٪َ ُت ُس٠َامِیَ ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ُة  َب ٌِ ُط ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٨َُِسْر  َىٔی ُ ث ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٔيیَّ انٔيَّ َحسَّ ٌِ اٟظَّ ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ

 ًَ ا  و  ٔ َػ ُض٥ِ َو أ٣ََّ َٓ  ٕ ذ بُو ٨ِ٣َ ٕ بِر َٗ َي  ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٍَ زَّ ٣َ ٔي ٩ِ٣َ ٣َ ن بََر ٢َ أَِخ ا ثََک َٗ زٕو ٩ِ٣َ َحسَّ ٤ِ ًَ َا  ا أَب َی ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ  ٔ ط ٠َِی

إض  بَّ ًَ اب٩ُِ  ا٢َ  َ٘ َٓ 

ؿ ابیشین، یبعش رفاتی رکےت ںیہ ہک ھجم  ے اس صخش ےن ایبؿ ایک وج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دمحم  ن ٰینثم، دنغر، ہبعش، امیلس

وذ یک ربق رپ ایگ اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک اامتم یک، افر ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 
 

 

اس ھ اکی م

یھ امیلسؿ ےتہک ںیہ( ںیم ےن اہک ہک ا  اوبرمع مت  ے ہی سک ےن ایبؿ ایک اوہنں ےن اہک افر اس یک امنز ڑپ) ےک ےھچیپ فص ابدنیھ



 

 

 ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن۔

 دمحم  ن ٰینثم، دنغر، ہبعش، امیلسؿ ابیشین، یبعش :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 وفصں اک ایبؿوچبں ےک فوض رکےن اک ایبؿ، افر اؿ رپ لسغ افر اہطرت افر امجتع ںیم افر دیعنی ںیم افر انجزفں ںیم احرض وہان بک فا ب ےہ؟ افر اؿ یک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      814    حس

، سٔیا٪،  :  راوی ٨ًہًلي ب٩ ًبساهَّلل  لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ی  ر ابوسٌیس خس رضت  ، ح ر شا ي ء ب٩  ًلا  ، ا٪ ب٩ س٠ی٥ ٔو  ػ

أئ ب٩ِٔ  َل ًَ  ٩ِ ًَ ُس٠َِی٥ٕ  اُ٪ ب٩ُِ  َو ِٔ َػ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ َس ٔي  َب ٩ِ أ ًَ ٕر  َيَشا

َّي ا َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ یِّ  رٔ ُدِس ِٟ َت٥ٕٔ٠ ا َي ک١ُِّ ٣ُِح ل ًَ أجْب  ةٔ َو ٌَ ٤ُ حُ ِٟ ا ِو٦َ  َی ِش١ُ  ُِ ِٟ ا ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  هَّللُ 

 یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، وفصاؿ  ن میلس، اطعء  ن اسیر، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

  ےن رفامای ہک ہعمج ےک دؿ رہ ابغل رپ لسغ فا ب ےہ۔رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، وفصاؿ  ن میلس، اطعء  ن اسیر، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ؿاذاؿ اک ایب :   ابب

 وفصں اک ایبؿوچبں ےک فوض رکےن اک ایبؿ، افر اؿ رپ لسغ افر اہطرت افر امجتع ںیم افر دیعنی ںیم افر انجزفں ںیم احرض وہان بک فا ب ےہ؟ افر اؿ یک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      815    حس



 

 

ْکیب، اب٩ ًباض رضی اهَّلل تٌ :  راوی ، ٤ًزو،  ٨ًہًلي، سٔیا٪ لٰي   ا

ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ یِْب  ُْکَ ٔي  بََرن ا٢َ أَِخ َٗ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٧َا  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث ٨َِٔس َحسَّ ٢َ بٔت  ً ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  

َس  ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ ا٦َ اٟ َ٘ َٓ ّة  ِی٠َ َٟ ََة  ٧ ٤ُو ًٔی ٣َِی َٟ ا ٥َ َخ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ا٦َ َر َٗ ِی١ٔ  ا٠َّٟ ٔف  ٌِ َاَ٪ فٔي َب ا ک َّ٤ ٠َ َٓ  ٥َ َّ٠

تَ  َٓ ُت  ٤ِ ُ٘ َٓ يي  ا٦َ ُيَؼل َٗ ا ث٥َُّ  ُط ٔجسًّ ُ٠ ِّ٠ َ٘ ْزو َويُ ٤ِ ًَ ُط  ُٔ ِّٔ یَُد ا  ّٔ ی ٔٔ ّا َخ وئ ٕٙ ُوُؿ َّ٠ ٌَ َط٩ٕٓ ٣ُ  ٩ِ٣ٔ َ أ ؿَّ َو َت َوؿَّ َٓ ا َت َّ٤ ا ٣ٔ ّو ٧َِح أُِت  ؿَّ ُت َو ئِ َ ث٥َُّ ٔج أ

َّی ً ا٦َ َح ٨َ َٓ  ٍَ َلَح ِؿ َئ اهَّللُ ث٥َُّ ا َطا ا  َّي ٣َ َػل ٔ ث٥َُّ  ٔط ٨ ٤َٔي ٩ِ ی ًَ ىٔی  ٠َ ٌَ َح َٓ ىٔی  َٟ وَّ َح َٓ  ٔ ٔظ ار ٩ِ َيَش ًَ ُت  ٤ِ ُ٘ ُُط  َٓ َِذ٧ یَأ ٔی  ز ٨َ٤ُا ِٟ ا ُظ  أََتا َٓ َذ  َٔ َن

 ِ أ ؿَّ ََتَو ٥ِ ی َٟ َّي َو َؼل َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔلَي  طُ إ ٌَ ا٦َ ٣َ َ٘ َٓ  ٔ ًَلة ٔاٟؼَّ ٨ُطُ ب ِي ًَ ا٦ُ  ٨َ ٥َ َت َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُوَ٪ إٔ٪َّ  وٟ ُ٘ ا َي َاّس زٕو إٔ٪َّ ٧ ٤ِ ٌَ ٔ ٨َا ٟ ٠ِ ُٗ

 َ أ ٔئ َووِْي ث٥َُّ َْقَ ٧َِبَٔیا اِْل َا  ِؤی ُر ٢ُ إٔ٪َّ  و ُ٘ ٕ َي یِر ٤َ ُت ًُبَِیَس ب٩َِ ًُ ٌِ ٔ َس٤ ْزو  ٤ِ ًَ ا٢َ  َٗ ُُط  ٠ِب َٗ ا٦ُ  ٨َ َی ِٟ  َوَِل  ا ی فٔي  يي أََر ٔن َک إ َذِبَُح يي أ ٔ أَن ا٦ ٨َ٤َ 

 یل،  نایؿ، رمعف، رکبی، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم اکی بش اینپ اخہل ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک 

ہیلع فآہل فملس اہیں رتا، ںیم ےن داھکی ہک  ب ھچک رات رہ یئگ وت روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھک  وہےئگ افر آپ یلص اہلل 

ےن یکٹل وہیئ کشم  ے اکلہ  ے فوض ایک )رمعف رافی( اس فوض وک تہب فیفخ افر لیلق اتبےت ےھت، اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

س آای فملس امنز ڑپےنھ ڑھک  وہےئگ، وت ںیم یھب ااھٹ افر  اسی فوض آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک اھت فاسی ںیم ےن ایک، رھپ ںیم اپ

 سج افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابںیئ اجبن ڑھکا وہایگ وت ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ داینہ اجبن ڑھکا رک ایل، رھپ

، دقر اہلل ےن اچتا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ڑپیھ، اس ےک دعب آراؾ رفامای افر وسےئگ، اہیں کت ہک اسسن یک آفاز آےن یگل

رھپ ومذؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز )رجف( یک االطع دےنی ےئلیک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای، افر آپ یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس اس ےک اس ھ امنز ےئلیک رشتفی ےل ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ںیہن ایک،  نایؿ ےتہک ںیہ ہک مہ ےن 

۔  ے اہک ہک ھچک ولگ ہی ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آھکن وسیت یھت رگم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک دؽ ہن وسات اھترمعف 

 رمعف ےن اہک ہک ںیم دیبع  ن ریمع وک ہی ےتہک وہےئ انس ہک اایبنء اک وخاب فیح ےہ رھپ اوہنں ےن ڑپاھ۔ )رتہمج( ےب کش ںیم وخاب داتھکی

 ں ہک ںیم ںیہمت ذحب رک رتا وہں۔وہ

  یل،  نایؿ، رمعف، رکبی، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امجتع ںیم افر دیعنی ںیم افر انجزفں ںیم احرض وہان بک فا ب ےہ؟ افر اؿ یک وفصں اک ایبؿوچبں ےک فوض رکےن اک ایبؿ، افر اؿ رپ لسغ افر اہطرت افر 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      816    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٟک  ٣ا ا٧ص ب٩   ، ك٠حہ بي  ا اهَّلل ب٩  ًبس ٙ ب٩  اسٰح ک،  ٟ ٣ا  ،  اس٤ٌٰی١

 َٗ أًی١ُ  ٤َ ا إِٔس ٨ََ ث ُط ٠َ٣ُیِ َحسَّ َت ٕٔک أَ٪َّ َجسَّ اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٧َ ٩ِ أ ًَ َة  ٔي ك٠ََِح اهَّللٔ ب٩ِٔ أَب ِبٔس  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ا ِٔسَح ٩ِ إ ًَ ْٔک  اٟ َىٔی ٣َ ث ٢َ َحسَّ َة ا َٜ

 ٔ يَي ب َُػل ْٔل َٓ ا  و٣ُو ُٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ُط  ٨ِ َک١ََ ٣ٔ أ َٓ ُط  ِت ٌَ ٨َ َػ  ٕ ا٦ ٌَ َٔل ٟ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو ِت َر ًَ ِس َز َٗ ا  ٨َ َٟ  ٕ َي َحٔؼیر ٔل ُت إ ٤ِ ُ٘ َٓ  ٥ُِٜ

َيتٔی٥ُ ٣َ  ِٟ ا ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس ا٦َ  َ٘ َٓ إئ  ُتطُ ب٤َٔ ِح ـَ ٨َ َٓ بَٔث  َٟ ُو٢ٔ ٣َا  ِسَوزَّ ٩ِ٣ٔ ك ٨َٔا ا ائ َر وُز ٩ِ٣ٔ َو ُح ٌَ ِٟ ا عٔي َو

یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر ٨َٔا  َّي ب َؼل َٓ 

ی کۃ ےن روسؽ ادا اامسلیع، امکل، ااحسؼ  ن دبعاہلل
مل
  ن ایب ہحلط، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اؿ یک دادی 

ہل فملس ےن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اھکےن ےئلیک وج اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےئلیک ایتر ایک اھت البای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآ

ہک ڑھکی وہ اج اتہک ںیم ںیہمت امنز ڑپاھدفں، وت ںیم اینپ اکی اٹچیئ یک رطػ ڑھکا وہایگ وج رثکت اامعتسؽ  اس ںیم  ے اھکای افر رفامای

 ے ایسہ وہیئگ یھت، افر اس وک ںیم ےن اینپ  ے اصػ ایک، رھپ روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھک  وہےئ افر اکی ہچب ےری  

 یئ، سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امہر  اس ھ دف رتعک امنز ڑپیھ۔رمہاہ اھت افر ڑبایھ امہر  ےھچیپ ڑھک  وہ

 الیعٰمس، امکل، اقٰحس  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ایبؿ اذاؿ اک :   ابب

 وفصں اک ایبؿوچبں ےک فوض رکےن اک ایبؿ، افر اؿ رپ لسغ افر اہطرت افر امجتع ںیم افر دیعنی ںیم افر انجزفں ںیم احرض وہان بک فا ب ےہ؟ افر اؿ یک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      817    حس



 

 

ک اب٩ طہاب، ًبیس اهَّلل :  راوی ٣ش٤٠ہ، ٣اٟ ہًبس اهَّلل ب٩  ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ہ تب ً اهَّلل ب٩  ًبس   ب٩ 

 ِ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُت ًَ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ٔطَضإب  اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ أٟٕک  ٩ِ ٣َ ًَ َة  اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َة  َب

ُت  َب٠ِ ِٗ َ ٢َ أ ا َٗ َّطُ  ٧َ ا أ ُض٤َ ٨ِ َس  ًَ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  ُس ًَٔل٦َ َوَر أِلِحت زُِت  َاَص ِس ٧ َٗ ِو٣َئٕٔذ  َی َا  ٧َ إ٪ َوأ ٕر أََت ا َي ح٤َٔ ل ًَ ا  ّٔب يي َراٛ ٥َ ُيَؼل َّ٠

اَ٪  ِْلََت ا ُت  َس٠ِ َِر ُت َوأ ِٟ َ ز ٨َ َٓ  ِّٕ اٟؼَّ ٔف  ٌِ ِی َب یََس َیَِن  ِرُت ب َز ٤َ َٓ إر  ٔ ٔجَس یِر َُ ٔلَي  ٔىّی إ ٤ٔ ٔض ب ا َّ٨ ٔاٟ ٨َُِٔکِ  ب ی  ٥ِ٠َ َٓ  ِّٕ اٟؼَّ ٔي  َزَخ٠ُِت ف ٍُ َو زَِت َت

َيَّ أََحْس  ل ًَ َٔک   َذٟ

دبع اہلل  ن ہملسم، امکل ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم 

افر روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ ٰینم ںیم ریغب دویار یک اکی دگیھ رپ وسار وہ رک اسےنم ای افر ںیم اس فتق آربی ولبغ اھت 

آڑ ےک ولوگں وک امنز ڑپاھ رےہ ےھت، وت ںیم ضعب فص ےک آےگ  ے ذگرا افر ارت ڑپا افر دگیھ وک ںیم ےن وھچڑ دای، اتہک فہ رچےل افر 

 ںیم فص ںیم اش ل وہایگ رھپ یسک ےن ھجم رپ اس اک ااکنر ںیہن ایک۔

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 رت افر امجتع ںیم افر دیعنی ںیم افر انجزفں ںیم احرض وہان بک فا ب ےہ؟ افر اؿ یک وفصں اک ایبؿوچبں ےک فوض رکےن اک ایبؿ، افر اؿ رپ لسغ افر اہط

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      818    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ر، ح ی ، رعوہ ب٩ زب ی ہز ب، ز ٟامی٪، طٌی ا  ابو 

امَیَ  ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث َت٥َ َحسَّ ًِ َ ِت أ َٟ ا َٗ ائَٔظَة  ًَ ٔ أَ٪َّ  َیِر ز ب اٟ ُ ب٩ُِ  َوة ٔي رُعِ بََرن ا٢َ أَِخ َٗ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ُط ٧َا  بََر ا٢َ أَِخ َٗ اهَّللُ  ٔ٪  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ

 ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ لَي َحسَّ ًِ َ ِْل ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ْغ َحسَّ ا یَّ ًَ ا٢َ  َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َت٥َ ًَ ًِ َ ِت أ َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ائَٔظَة َر ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ

اُ٪  بَِی اٟؼِّ اُئ َو َش ِّ٨ اٟ َا٦َ  ٧ ِس  َٗ  ُ ٤َز اُظ ًُ َاَز َّی ٧ ً أئ َح َظ ٌٔ ِٟ ا ٥َ فٔي  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  اهَّللُ َر َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َد  َْخَ َٓ



 

 

 َ٘ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ي ًَ ئٕٔذ ُيَؼل ِو٣َ َی ٩ُِٜ أََحْس  َی  ٥ِ َٟ ٥ِ َو ُٛ ُ َیِر ًَلَة ُ اٟؼَّ  ٔ يي َصٔذظ ِْلَِرٔق ُيَؼل ا َص أََحْس ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  ِی َٟ َّطُ  ٧ٔ یَِر أَص١ِٔ ا٢َ إ َُ ي 

ی٨َةٔ  ٤َٔس ِٟ  ا

ا یلص اہلل ہیلع اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ  ن زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک اکی دؿ روسؽ اد

فآہل فملس ےن اشٰعء یک امنز ںیم اتریخ رکدی افر ایعش ےن وباہطس دبعاالٰیلع، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

رمع   ے رفاتی ایک ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اکی دؿ روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشعء یک امنز ںیم اتریخ یک، اہیں کت ہک

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک آفاز دی، ہک وعرںیت افر ےچب وس رےہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

 یتہک ںیہ رھپ روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ رشتفی ےل ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک زنیم فاولں ںیم  ے

 اےئ اہمتر  وکیئ ںیہن ےہ وج اس فتق امنز وک ڑپےھ افر اس فتق دمہنی فاولں ےک وسا وکیئ امنز ہن ڑپاتھ اھت۔وس

 اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ  ن زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 وفصں اک ایبؿوچبں ےک فوض رکےن اک ایبؿ، افر اؿ رپ لسغ افر اہطرت افر امجتع ںیم افر دیعنی ںیم افر انجزفں ںیم احرض وہان بک فا ب ےہ؟ افر اؿ یک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      819    حس

، یح :  راوی اٟزح٩٤ ب٩ ًابص٤ًزوب٩ ًلي ، ًبس  ٌی ، سٔیا٪

ابٕٔص  ًَ ِح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  زَّ اٟ ِبُس  ًَ َىٔی  ث اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٌَی  َیِح ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ لٓٔيٕ  ًَ زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ٨ََا  ث ضَٔی َحسَّ َر إض  بَّ ًَ اب٩َِ  ُت  ٌِ ٔ ٤  َس

 ٔ٢ ُسو َر  ٍَ َد ٣َ و ُْخُ ِٟ ا ضِٔسَت  َرُج١ْ َط ُط  َٟ  ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ ضِٔستُطُ  اهَّللُ  َط ُط ٣َا  ٨ِ ٔي ٣ٔ َان ِوَِل ٣َک َٟ ٥ِ َو ٌَ َن  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ 

َو  ًَ َو َٓ َئ  ا َش ِّ٨ اٟ َلَب ث٥َُّ أَتَي  ٔت ث٥َُّ َخ ٠ِ اٟؼَّ ٔ ب٩ِٔ  ٔیر ث َٛ  ٔ ار َز ٨َِٔس  ی ً ٔذ َّٟ ا  ٥َ٠َ ٌَ ِٟ ا ٔ أَتَي  ٔظ ز َِ ٔػ ىٔی ٩ِ٣ٔ  ٌِ َزص٩َُّ َي ص٩َُّ َوأ٣ََ َ
ْکَّ أَِ٪  ُض٩َّ َوَذ

 ٢ْ َُو َوبًَٔل ًَٔل٢ٕ ث٥َُّ أَتَي ص َِؤب ب ٔي ث ٔي ف ا ت٠ُِق َ٘ٔض ٔلَي َح٠ِ ؤی بَٔیٔسَصا إ ُِض ُ ت زِأَة ٤َ ِٟ ا ٠َِت  ٌَ َح َٓ  ٩َ ِٗ َتَؼسَّ بَِیَت َی ِٟ  ا

 مت یبن رمعف ن  یل، ییحی ،  نایؿ، دبعارلنمح  ن اعسب رفاتی رکےت ںیہ ہک ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اکی صخش ےن اہک ہک ایک



 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ )دیع اگہ( اجےن ےئلیک احرض وہےئ وہ؟ اوہنں ےن اہک تاں ارگ ےریی آراتب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس  ے ہن وہیت وت ںیم احرض ہن وہاتکس )ینعی ینسمک ےک ببس  ے( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اشنؿ ےک اپس آےئ وج ریثک  ن 

اکمؿ ےک اپس ےہ، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ ڑپھ اس ےک دعب وعروتں ےک اپس آےئ، افر اںیہن تحیصن تلص ےک 

 یک، افر اؿ وک )ادا ےک ااکحؾ یک( اید دالںیئ، افر اںیہن مکح دای ہک دصہیق دںی، سپ وکیئ وعرت اانپ تا ھ اینپ اوگنیھٹ یک رطػ ڑباھےن

رطػ افر وکیئ یسک زویر یک رطػ افر )اس وک ااتر رک( البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک اچدر ںیم ڈاےنل ںیگل رھپ یگل افر وکیئ اینپ ابیل یک 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رھگ کت آےئ۔

 رمعف ن  یل، ییحی ،  نایؿ، دبعارلنمح  ن اعسب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رات ےک فتق افر ادنریھ  ںیم وعروتں ےک دجسم اجےن اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 رات ےک فتق افر ادنریھ  ںیم وعروتں ےک دجسم اجےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      820    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ر، ح ی ، رعوة ب٩ زب ی ہز ، ز ، طٌیب ٟامی٪ ا  ابو

ا ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ ُ ب٩ُِ  َوة نٔي رُعِ بََر ا٢َ أَِخ َٗ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ِیْب  ٌَ ٧َا ُط بََر ا٢َ أَِخ َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث َت٥َ َحسَّ ًِ َ ِت أ َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ئَٔظَة 

 ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو ٔيی  َر َّ٨ اٟ َد  َْخَ َٓ بَِیاُ٪  اٟؼِّ ُئ َو ا َش ِّ٨ اٟ َا٦َ  ٧ ُ ز ٤َ ُظ ًُ ا َاَز َّی ٧ ً ٔة َح َت٤َ ٌَ ِٟ ٔا ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل    ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل

ئٕٔذ إِٔلَّ  ِو٣َ َی َّي  ِْلَِرٔق َوَِل يَُؼل ا ٥ِ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  ُٛ ُ یِر َُ زُصَا أََحْس  ٔو َت ا٢َ ٣َا ی٨َِ َ٘ َت٤ََة ٓامَٔی بَیَِن أَِ٪ َئِیَب َٓ ٌَ ِٟ ا وَ٪  ُوا ُيَؼ٠  َا٧ ٨َةٔ َوک ٤َٔسی ِٟ ٔا  ب

 ٔ٢ ِْلَوَّ ا ِی١ٔ  ا٠َّٟ ٔلَي ث٠ُُٔث  ُٙ إ َٔ  اٟظَّ

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفۃ  ن زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ء یک امنز ںیم اتریخ رکدی اہیں کت ہک رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک آفاز دی ہک ےن )اکی دؿ( اشع



 

 

وعرںیت افر ےچب وس رےہ، سپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ رشتفی ےل ےئگ افر رفامای ہک زنیم فاولں ںیم  ے وساےئ اہمتر  وکیئ 

اوستق دمہنی ےک وسا ںیہک امنز ہن ڑپیھ اجیت یھت افر اشعء یک امنز قفش ےک اغبئ وہےن ےک دعب  ے  اس امنز اک رظتنم ںیہن ےہ، افر

 اہتیئ رات کت ڑپھ ےتیل ےھت۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفۃ  ن زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 رات ےک فتق افر ادنریھ  ںیم وعروتں ےک دجسم اجےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      821    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ، اهَّلل  ًبس ٥ٟ ب٩  ، سا ہ سٰی، خو٠ ٣و اهَّلل ب٥   ًبس 

ا  ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َز  اب٩ِٔ ٤ًَُ  ٩ِ ًَ  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ َة  ٨َِو٠َ ٩ِ َح ًَ وَسی  اهَّللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٠َِیطٔ  ًُبَِیُس  ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ

ضُ  َٟ ُوا  َِذ٧ أ َٓ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا ٔلَي  ِی١ٔ إ ٔا٠َّٟ ٥ِ ب ُٛ ُؤ ا ٥َُِٜ نَٔش َتأِذ٧َ اِس ا٢َ إٔذَا  َٗ  ٥َ َس٠َّ اب٩ِٔ َو  ٩ِ ًَ ٩ِ ٣َُحاصٕٔس  ًَ ٤َٔع  ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ ُة  َب ٌِ طُ ُط ٌَ اَب ٩َّ َت

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ َز  ٤َ ًُ 

لۃ، اسمل  ن دبعاہلل ، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ

 

ظ

 

ویس، ح

 

 

 دبع اہلل ب

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک  ب مت  ے اہمتری وعرںیت رات وک دجسم اجےن یک ااجزت امںیگن وت اںیہن، ااجزت د  دف، ہبعش یلص اہلل

 ےن دنسب اشمع، اجمدہ، ا ن رمع، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔

لۃ، اسمل  ن دبعاہلل ،  :  رافی

 

ظ

 

 ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل مب ومٰیس، ح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رات ےک فتق افر ادنریھ  ںیم وعروتں ےک دجسم اجےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      822    حس

٨ًہا :  اویر لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  رضت ا٦ س٤٠ رث، ح ت حا ہ٨س ب٨  ، ہزی ، ز ص ، یو٧ ٤ًز ث٤ا٪ ب٩  ً  ، ٣ح٤س اهَّلل ب٩   ًبس 

 َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ُُص  ٧ َا یُو ٧ ٤ََز أَِخبََر اُ٪ ب٩ُِ ًُ ٨ََا ًُِث٤َ ث ٕس َحسَّ َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َ َحسَّ َحارٔٔث أ ِٟ ا ُت  ٨ِٔ ٨ُِٔس ب ىٔی ص ٪َّ أ٦َُّ ِت

َّي َػل اهَّللٔ   ٢ٔ و َرُس ِضٔس  ًَ ٔي  اَئ ف َش ِّ٨ اٟ ا أَ٪َّ  بََرِتَض ٥َ أَِخ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َد  َة َزِو ٤َ ٩َ٤ِ  َس٠َ ا َس٠َّ َٔذ ٩َّ إ ُٛ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ 

 َ٠ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َر َت  ٩َ٤ِ َوثََب ُٗ وبَةٔ  ُِت ٜ٤َ ِٟ ا اهَّللٔ ٩ِ٣ٔ   ٢ُ ُسو َر ا٦َ  َٗ َٔذا  إ َٓ َئ اهَّللُ  ا ا َط ٢ٔ ٣َ ا َج زِّ اٟ َّي ٩ِ٣ٔ  َػل ٥َ َو٩ِ٣َ  َس٠َّ ٔ َو ط ِی

ا٢ُ  َج زِّ ا٦َ اٟ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

اہلل ہیلع فآہل  دبع اہلل  ن دمحم، امثعؿ  ن رمع، ویسن، زرہی، دنہ تنب احرث، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اتبای ہک یبن یلص

فملس ےک زامےن ںیم وعرںیت  ب رفض اک السؾ ریھپیت ںیھت، وت وفرا ڑھکی وہ اجںیت ںیھت افر روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر 

 وت فہ رمد وج امنز ڑپےتھ وہےت ےھت، ینتج دری اہلل اچاتہ اھت، رہھٹ اجےت ےھت، رھپ  ب روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھک  وہےت

 بس رمد یھب ڑھک  وہ اجےت۔

 دبع اہلل  ن دمحم، امثعؿ  ن رمع، ویسن، زرہی، دنہ تنب احرث، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 دنریھ  ںیم وعروتں ےک دجسم اجےن اک ایبؿرات ےک فتق افر ا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      823    حس

ک، یحٌی ب٩ سٌیس، ٤ًزہ ب٨ت ًبساٟزح٩٤، حرضت ًائظہ  :  راوی ٣اٟ  ،ٕ ہ، ٣اٟک، ًبساهَّلل ب٩ یوس ٣ش٤٠ ًبس اهَّلل ب٩ 

٨ًہا لٰي  تٌا اهَّلل   رضی 



 

 

ٔ ب٩ُِ ٣َ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٤ِ َحسَّ ًَ  ٩ِ ًَ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩ِٔ  یَِح  ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ث٨ََا  أٟٕک ح و َحسَّ ٩ِ ٣َ ًَ َة  َزَة ِش٤َ٠َ

اٟؼ   يي  ُیَؼل َٟ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  ُسو٢ُ  َاَ٪ َر ک ِت إِٔ٪  َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٩ٔ٤َ اٟزَِّح ِبسٔ  ًَ ٨ِٔٔت  ُئ ب َشا ِّ٨ اٟ  ُٖ ٨ََِّصٔ َي َٓ ِبَح 

٠َٔص  َِ ِٟ ا  ٩َ ٩ِ٣ٔ ِٓ َز ٌِ ا ُي ض٩َّٔ ٣َ زُوكٔ ٤ُٔ إت ب ٌَ ِّٔ َت٠َ ٣ُ 

دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ییحی  ن دیعس، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی 

 حبص یک امنز ڑپھ ےتکچ ےھت، وت وعرںیت اینپ اچدرفں ںیم یٹپل وہیئ وہںیت، رکیت ںیہ ہک روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب

 ادنریھ  ےک ببس  ے اچہپین ہن اجیت ںیھت۔

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ییحی  ن دیعس، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 رات ےک فتق افر ادنریھ  ںیم وعروتں ےک دجسم اجےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      824    حس

٣شٜین، بظیر :  راوی ؼاریب٩ بَک، اوزاعي، یحٌی ب٩ ا ٣ح٤س ب٩  ابي ٗتازہ ان ٛثیر، ًبساهَّلل ب٩   بي 

 َ ٌَی ب٩ُِ أ یَِح َىٔی  ث ٔي  َحسَّ ِْلَِوَزاع ا َا  ٧ بََر ٕ أَِخ ََِک رِٔشُ ب٩ُِ ب ا ب ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ یٕن  ٜٔ ُس ب٩ُِ ٣ِٔش َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث َبٔي َحسَّ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ ٔي  ب

 ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ رٔیِّ  ا َِنَؼ ِْل ا َزَة  َتا ا  َٗ َض َو٢َِّ ٓٔی یُس أَِ٪ أُك ُرٔ َا أ ٧َ ٔ َوأ ًَلة اٟؼَّ ٔلَي  و٦ُ إ ُٗ َ َْل يي  ٔن ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس

 ٔ ط لَي أ٣ُِّ ًَ  َّٙ َُط اصَٔیَة أَِ٪ أ َْکَ ٔي  ًَلت َػ ٔي  ُز ف أََتَحوَّ َٓ ٔيیِّ  اٟؼَّ َاَئ  ٍُ بُک ٤َ َِس أ َٓ 

  ن ایب ریثک، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ ااصنری اےنپ فادل اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی دمحم  ن نیکسم، ریشب  ن رکب، افزایع، ییحی

رکےت ںیہ ہک روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم امنز ےئلیک ڑھکا وہات وہں، افر اچاتہ وہں ہک اس ںیم وطؽ دفں، رگم 

 ز ںیم فیفخت رک داتی وہں، اس ابت وک ربا ھجمس رک ہک اس یک امں رپ یتخس رکفں۔ےچب ےک رفےن یک آفاز نس رک ںیم اینپ امن



 

 

 دمحم  ن نیکسم، ریشب  ن رکب، افزایع، ییحی  ن ایب ریثک، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 رات ےک فتق افر ادنریھ  ںیم وعروتں ےک دجسم اجےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      825    حس

ا :  راوی ٨ًہ لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ظہ  ئ ًا رضت  ، ح ٤ًزہ  ، ، ب٩ سٌیس ک، یحٌی  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

ُوُس  اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َر َحسَّ ِو أَِز َٟ ِت  َٟ ا َٗ ا  َض ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٤َِزَة  ًَ  ٩ِ ًَ یٕس  ٌٔ َس َیِحٌَی ب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ ٧َا ٣َ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ََ

 ٔ ائ َ َِ ٔ َىٔی إ ُئ ب نَٔشا ِت  ٌَ ٔ ٨ ا ٣ُ ٤َ َٛ ُض٩َّ  ٌَ ٨َ ٤َ َٟ ُئ  َشا ِّ٨ اٟ ا أَِحَسَث  ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ٩َ َر ٌِ ٔ ٨ ٤َِزَة أََو٣ُ ٌَ ٔ ُت ٟ ٠ِ ُٗ ی١َ 

 ٥ِ ٌَ َن ِت  َٟ ا َٗ 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ییحی ،  ن دیعس، رمعہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ہک ارگ روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

دےتی، سج رطح ینب اےرالیئ یک  اس احتل وک ولعمؾ رکےت وج وعروتں ےن اکنیل ےہ، وت ےب کش اںیہن دجسم اجےن  ے عنم رک

 وعروتں وک عنم رک دای ایگ اھت، )ییحی  ن دیعس ےتہک ںیہ( ںیم ےن رمعہ  ے اہک، ہک ایک ینب اےرالیئ وک عنم رک دای اھت؟ وبںیل تاں۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ییحی ،  ن دیعس، رمعہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رمدفں ےک ےھچیپ وعروتں ےک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےھچیپ وعروتں ےک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      826    حس

٨ًہایحٌ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ہ رضی  ا٦ س٤٠ رضت  رث ح ت حا ہ٨س ب٨  ، ی ہز ، ز ابزاہی٥ ب٩ سٌس ہ،  ً ٗز  ی ب٩ 

 ًَ رٔٔث  ا َح ِٟ ا ٨ِٔٔت  ٨ِٕٔس ب ٩ِ ص ًَ ِزٔیِّ  ز ص اٟ  ٩ِ ًَ ٕس  ٌِ اصٔی٥ُ ب٩ُِ َس َِز ث٨ََا إٔب ا٢َ َحسَّ َٗ َة  ًَ َ ز َٗ ٌَی ب٩ُِ  َیِح ٨ََا  ث ا َحسَّ ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٤ََة َر َس٠َ ٩ِ أ٦ُِّ 

 َ ک ِت  َٟ ا ُُٜث صُوَ َٗ ٤َِ ٤َطُ َوی َتِش٠ٔی ٔضی  ِ٘ ٔیَن َي اُئ ح َش ِّ٨ اٟ ا٦َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ َٔذا  ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل ُسو٢ُ  ا اَ٪ َر یّر ٔ َئش ط ا٣ٔ َ٘  فٔي ٣َ

ِب١َ  َٗ اُئ  َش ِّ٨ اٟ  َٖ ََّصٔ َِي ی٨َِ َاَ٪ ٟٔک َٔک ک ذَٟ ٥ُ٠َ أَ٪َّ  ًِ َ ی َواهَّللُ أ ٧ََز ا٢َ  َٗ و٦َ  ُ٘ ِب١َ أَِ٪ َي ا٢ٔ َٗ َج زِّ اٟ ُض٩َّ أََحْس ٩ِ٣ٔ  َٛ رٔ یُِس  أَِ٪ 

ییحی  ن زقہع، اربامیہ  ن دعس، زرہی، دنہ تنب احرث رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک روسؽ ادا یلص اہلل 

ی وہیت ںیھت، افر آپ ہیلع فآہل فملس  ب السؾ ریھپےت ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک السؾ ریھپےت یہ وعرںیت اھٹ ڑھک

ہی  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنھٹ  ے ےلہپ اینپ ہگج ںیم وھتڑی دری رہھٹ اجےت ےھت، )زرہی ےتہک ںیہ ہک( مہ ہی اجےتن ںیہ ف اہلل املع ہک

 )رہھٹان آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک( اس ےئل اھت ہک سج ںیم وعرںیت لبق اس ےک ہک رمد اںیہن ںیلم، ولٹ اجںیئ۔

 ییحی  ن زقہع، اربامیہ  ن دعس، زرہی، دنہ تنب احرث رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےھچیپ وعروتں ےک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               س او٢ج٠  :  ج٠س      827    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ا٧ص  رضت  ، ح اسحاٚ  ، ي٨یہ ً اب٩   ،  ابونٌی٥

ضٔیَ  َر ٕٔک  اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ا ِٔسَح ٩ِ إ ًَ ٨ََة  اب٩ُِ ًَُيِي ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ٨ََا أَبُو ن ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ ٔيی    اهَّللُ  ا٨َّٟ َّي  ٢َ َػل ا َٗ

٨َا َٔ ُس٠َِی٥ٕ َخ٠ِ ُط َوأ٦ُ   َٔ یَتٔی٥ْ َخ٠ِ ٤ُِت َو ُ٘ َٓ ُس٠َِی٥ٕ  ٔت أ٦ُِّ  ٔي بَِی ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

میلس  اوبمیعن، ا ن ہینیع، ااحسؼ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؾ



 

 

ےک رھگ ںیم اکی دؿ امنز ڑپیھ، وت ںیم افر اکی ڑلاک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ڑھکا وہا افر اؾ میلس امہر  ےھچیپ )ڑھکی 

 وہںیئ( ۔

 اوبمیعن، ا ن ہینیع، ااحسؼ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حبص یک امنز ڑپھ رک وعروتں ےک دلج فاسپ وہےن افر دجسم ںیم مک رہھٹ ےن اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 حبص یک امنز ڑپھ رک وعروتں ےک دلج فاسپ وہےن افر دجسم ںیم مک رہھٹ ےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      828    حس

لٰي  :  راوی تٌا اهَّلل  رضی  ظہ  ئ ًا رضت  ، ح ٣ح٤س ٗاس٥ ب٩   ، ٗاس٥ ٟزح٩٤ ب٩  ا ًبس ح،  ، ٠ٓی ر ؼو ٨٣ سٰی، سٌیسب٩  ٣و یحٌی ب٩ 

ا  ٨ًہ

ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  زَِّح اٟ ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ْح  ٠َِی ُٓ ٨ََا  ث وٕر َحسَّ ٨ُِؼ یُس ب٩ُِ ٣َ ٌٔ َس ا  ٨ََ ث وَسی َحسَّ ٌَی ب٩ُِ ٣ُ َیِح ٨ََا  ث َ َحسَّ ٩ِ أ ضَٔی ًَ َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ بٔیط

نَٔش   ٩َ ِٓ ََّصٔ ٨ِ َي َٓ ٠َٕص  َِ ٔ ِبَح ب اٟؼ  يي  َاَ٪ يَُؼل ٥َ ک َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  اهَّللٔ َػل  ٢َ ُسو ا أَ٪َّ َر ٨َِض ًَ ٩َ ٩ِ٣ٔ اهَّللُ  ِٓ َز ٌِ ٔیَن َِل ُي ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا ُئ  ا

ا ـّ ٌِ ُض٩َّ َب ـُ ٌِ ُٖ َب ٔ ز ٌِ ٔص أَِو َِل َي ٠َ َِ ِٟ  ا

ح، دبعارلنمح  ن اقمس، اقمس  ن دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ییحی  ن ومیس، دیعس

فلی 

 ن وصنمر، 

روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص یک امنز ادنریھ  ںیم ڑپےتھ ےھت، وت املسمونں یک وعرںیت )اےسی فتق( ولٹ اجیت ںیھت ہک 

  ای )ہی اہک ہک( ابمہ اکی دفےر  وک ہن اچہپیتن ںیھت۔ادنریھ  ےک ببس  ے اچہپین ہن اجیت ںیھت

ح، دبعارلنمح  ن اقمس، اقمس  ن دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

فلی 

 ییحی  ن ومٰیس، دیعس ن وصنمر، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...اک اےنپ وشرہ  ے دجسم اجےن یک ااجزت امےنگن اک ایبؿوعرت 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 وعرت اک اےنپ وشرہ  ے دجسم اجےن یک ااجزت امےنگن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      829    حس

ہزی، سا٥ٟ ب٩ ًبساهَّلل ، اب٩ ٤ًز :  راوی ٤ٌ٣ز، ز  ،ٍ ز، یزیس ب٩ زًی ٨ًہ ٣شس تٌالٰي  اهَّلل   رضی 

 َ ٩ِ أ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ  ًَ ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ ٔیِّ  ز اٟز صِ  ٩ِ ًَ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ِ ٣َ ًَ  ٍٕ ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز ز َی ٨ََا  ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ  ٔ ط بٔی

 َ٨٤َِ ًَل ی َٓ  ٥ِ ُٛ َزأَةُ أََحٔس ا٣ِ َِت  َِذ٧ َتأ ِس ا ا ٥َ إَٔذ َس٠َّ َضاَو ٌِ 

 دسمد، سیدی  ن زرعی، رمعم، زرہی، اسمل  ن دبعاہلل ، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  ب مت ںیم  ے یسک یک وعرت )دجسم اجےن یک( ااجزت امےگن وت فہ اس وک ہن رفےک۔

 سیدی  ن زرعی، رمعم، زرہی، اسمل  ن دبعاہلل ، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع دسمد، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ : ابب

ح ب  ہعمج ےک دؿ امنز
 
کہ

ے ہعمج یک رفتیض اک ایبؿ، اس ےئل ہک اہلل اعتٰیل ےن رفامای 

ئ

ئ

ی ل
ک

... 

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

ح ب  ہعمج ےک دؿ امنز ےئلیک اذاؿ یہک اجےئ وت اہلل اعتٰیل ےک ذرک یک رطػ 
 
کہ

دفڑف، ہی اہمتر  قح ںیم رتہب ےہ ارگ مت ہعمج یک رفتیض اک ایبؿ، اس ےئل ہک اہلل اعتٰیل ےن رفامای 



 

 

ووا ےک ٰینعم ںیم ےہ

 

مص
 وھجمسافوعساف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      830    حس

آزاز ْکزہ ًُل٦، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی ہ ب٩ حارث ٛے  ٣ز، ارعد، ربیٌ ٟزح٩٤ ب٩ ہز ز، ًبسا اٟز٧ا اٟامی٪، طٌیب، ابو ابو

٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل   رضی 

 ًَ ٔ أَ٪َّ  ز ٧َِّا اٟز ا أَبُو  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ِیْب  ٌَ ُط َا  بَر٧َ ا٢َ أَِخ َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث رٔٔث َحسَّ ا َح ِٟ ا َة ب٩ِٔ  ٌَ َربٔی لَي  ِو َد ٣َ ِْلرَِعَ َ ا ز ٩ٔ٤َ ب٩َِ صُز٣ُِ زَِّح اٟ ِبَس 

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ َرُسو  ٍَ ٔ ٤ َس َُّط  ٧َ ُط أ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َِزَة َر ی َا صَُز ٍَ أَب ٔ ٤ َس َُّط  ٧َ َُط أ ث ِو٦َ َحسَّ َی وَ٪  ُ٘ ٔ اب اٟشَّ وَ٪  اِْلْٔخُ ٧َِح٩ُ   ٢ُ و ُ٘ ٥َ َي

واا ُٔ َت٠َ اِخ َٓ ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ َق  َُفٔ ی  ٔذ َّٟ ا ُض٥ِ  یَِو٣ُ ا  ا ث٥َُّ َصَذ ِب٨َٔ٠ َٗ اَب ٩ِ٣ٔ  َت ٜٔ اِل ُوا  َُّض٥ِ أُوت ٧َ ا٣َةٔ بَِیَس أ َ٘ٔی ٨َا  ِٟ َٟ اُض  َّ٨ اٟ َٓ َا اهَّللُ  َضَسا٧ َٓ  ٔ ط ٓٔی

َس َُسٕ  ٌِ َری َب ا َؼ َّ٨ اٟ ا َو زُ َُّس ُضو َی ِٟ ا  ٍْ َب ٔ َت ط  ٓٔی

رلنمح  ن رہزم، ارعج، رہعیب  ن احرث ےک آزاد رکدہ الغؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، دبعا

ےک قلعتم رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک مہ داین ںیم ےن فاولں ےک ا نابر 

 اس ےک ہک اںیہن اتکب مہ  ے ےلہپ دی یئگ، رھپ یہی اؿ اک دؿ یھب ےہ، سج  ے ےھچیپ ںیہ، نکیل ایقتم ےک دؿ آےگ وہں ےگ، زجب

ںیم مت رپ سابدت رفض یک یئگ، اؿ ولوگں ےن وت اس ںیم االتخػ ایک، نکیل مہ ولوگں وک اہلل اعتٰیل ےن اس یک دہاتی دی، سپ ولگ اس 

 سابدت اک دؿ ےہ۔ںیم امہر  ےھچیپ ںیہ۔ لک وہید یک سابدت اک دؿ ےہ افر رپوسں اصنرٰی یک 

اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، دبعارلنمح  ن رہزم، ارعج، رہعیب  ن احرث ےک آزاد رکدہ الغؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اک ایب، افر ہی ہک ایک وچبں افر وعروتں رپ امنز ہعمج ںیم ح ہعمج ےک دؿ لسغ یک تلیضف

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہعمج ےک دؿ لسغ یک تلیضف اک ایب، افر ہی ہک ایک وچبں افر وعروتں رپ امنز ہعمج ںیم احرض وہان رفض ےہ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      831    حس

٨ًہًبس اهَّلل :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ٍ ک، ٧آ ٟ ٣ا  ، ٕ   ب٩ یوس

 ُ اهَّلل َز َرضَٔی  ٤َُ ٔ ب٩ِٔ ً اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل  ٔ و٢َ اهَّلل َرُس ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ

 ٔ ا٢َ إ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َتٔش١ِ ًَ ِِ ٠َِی َٓ َة  ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا  ٥ِ ُٛ اَئ أََحُس ا َج  َذ

دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای ہک  ب مت ںیم  ے وکیئ صخش ہعمج یک امنز ےئلیک آےئ وت اچےئہ ہک لسغ رک ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 رض وہان رفض ےہ؟ہعمج ےک دؿ لسغ یک تلیضف اک ایب، افر ہی ہک ایک وچبں افر وعروتں رپ امنز ہعمج ںیم اح

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      832    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ، ٤ًز اهَّلل ب٩  ًبس ٥ٟ ب٩  ، سا ی ک، زہز ٣اٟ  ، ، جویزیہ ء اس٤ا ٣ح٤س ب٩  اهَّلل ب٩   ًبس 

 َ بََر٧ ا٢َ أَِخ َٗ اَئ  ٤َ َِس ٔس ب٩ِٔ أ َّ٤ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللٔ ب٩ِٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ ٔیِّ  ز ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ َئ  ا َِس٤َ ُة ب٩ُِ أ َٔی ِز َوی ا ُج

َِو٦َ  َبةٔ ی ِل ُد ِٟ ا ائ٥ْٔ فٔي  َٗ َُو  ٤َا ص أب بَِي٨َ لَّ َد ِٟ ا ٤ََُز ب٩َِ  ُض٤َا أَ٪َّ ً ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٤ََز َر اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ َز  ٤َ َرُج١ْ  ًُ َزَخ١َ   ِ ةٔ إٔذ ٌَ ُح٤ُ ِٟ ٩ِ٣ٔ  ا

ٕة صَ  ًَ َیَُّة َسا ُ أ ز اُظ ٤ًَُ اَز ٨َ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ أب  َِػَح ٔیَن ٩ِ٣ٔ أ ٟ ِْلَوَّ ٔی٩َ ا ز أج ٤َُض ِٟ ٔلَي ا ٠ِٔب إ َ٘ ٥ِ٠َ أَِن َٓ ُت  ُط٠ِِٔ يي  ٔن ا٢َ إ َٗ  ٔ ٔذظ

ا َ٘ َٓ أُِت  ؿَّ ِٔز أَِ٪ َتَو ٥ِ٠َ أَز َٓ ٔی٩َ  ِذ أ تَّ اٟ ُت  ٌِ ٔ ٤ َّی َس ً ٔي َح ٥َ أَصِل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو َر َت أَ٪َّ  ٤ِٔ ٠ ًَ ِس  َٗ ا َو ـّ وُئ أَِي ُوُؿ ِٟ ا ٢َ َو



 

 

ِش١ٔ  ُِ ِٟ ٔا ُ ب َیأ٣ُِز َاَ٪   ک

دبعاہلل  ن دمحم  ن اامسء، وجریہی، امکل، زرہی، اسمل  ن دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت رمع  ن اطخب 

اعتٰیل ہنع ہعمج ےک دؿ ہبطخ ڑپھ رےہ ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب افر اےلگ اہمرجنی ںیم  ے اکی ریض اہلل 

صخش آےئ وت اںیہن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن آفاز دی ہک ہی وکؿ اس فتق آےن اک ےہ، اوہنں ےن وجاب دای ہک ںیم اکی 

ہچن ںیم ایھب رھگ یھب ںیہن ولاٹ اھت ہک ںیم ےن اذاؿ یک آفاز ینس، وت ںیم رصػ فوض رکاکس، رضفرت ےک ببس  ے رک ایگ اھت،انچ

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک رصػ فوض ایک؟، احالہکن آپ وک ولعمؾ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسغ اک 

 مکح دےتی ےھت۔

 ء، وجریہی، امکل، زرہی، اسمل  ن دبعاہلل  ن رمع، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل  ن دمحم  ن اامس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

  ںیم احرض وہان رفض ےہ؟ہعمج ےک دؿ لسغ یک تلیضف اک ایب، افر ہی ہک ایک وچبں افر وعروتں رپ امنز ہعمج

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      833    حس

٩ً ًبس :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ی  ر ابوسٌیس خس رضت  ، ح ر شا ي ء ب٩  ًلا  ، ا٪ ب٩ س٠ی٥ ٔو ک، ػ ٟ ٣ا  ، ٕ  اهَّلل ب٩ یوس

 ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُوُس ی ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ضَٔی َحسَّ َر رٔیِّ  ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ ٩ِ أَبٔي َس ًَ إر  أئ ب٩ِٔ َيَش َل ًَ  ٩ِ ًَ ُس٠َِی٥ٕ  اَ٪ ب٩ِٔ  َو ِٔ َػ

َي ک١ُِّ ٣ُ  ل ًَ أجْب  ةٔ َو ٌَ ٤ُ حُ ِٟ ا  ٔ ِو٦ َی ٢َ ُُِش١ُ  ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو ُط أَ٪َّ َر ٨ِ ًَ َت٥ٕٔ٠ اهَّللُ   ِح

میلس، اطعء  ن اسیر، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل دبع اہلل  ن ویفس، امکل، وفصاؿ  ن 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رہ ابغل رپ ہعمج ےک دؿ لسغ رکان فا ب ےہ۔

 نع دبع اہلل  ن ویفس، امکل، وفصاؿ  ن میلس، اطعء  ن اسیر، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہعمج ےک دؿ وخوبشاگلےن اک ایبؿ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ وخوبشاگلےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      834    حس

، ٤ًزو ب٩ س٠ی٥ انؼاریًلي، ِحم :  راوی  ي ب٩ ٤ًارہ، طٌبہ، ابوبَک ب٩ ٨٣ٜسر

 ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ُط ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َرَة  ٤َا ٔي  ب٩ُِ ًُ م ٨ََا َِحَ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ََفٕ  ٌِ اهَّللٔ ب٩ِٔ َج ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث ا٢َ  َحسَّ َٗ رٔ  ٔس َٜ ٨٤ُ ِٟ ا ََٔک ب٩ِٔ  ٔي ب أَب

َنِ  ُس٠َِی٥ٕ اِْل زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ و ُس َي َر ل ًَ َضُس  ٢َ أَِط ا َٗ یٕس  ٌٔ َس ٔي  َي أَب ل ًَ َضُس  َِط ٢َ أ ا َٗ ی   رٔ ا َؼ

ْزو  ٤ِ ًَ ا٢َ  َٗ ا إِٔ٪ َوَجَس  ّب صَّ كٔي ٤ََ ََنَّ َوأَِ٪ ی ک١ُِّ ٣ُِحَت٥ٕٔ٠ َوأَِ٪ َيِش لَي  ًَ ْب  أج ةٔ َو ٌَ ٤ُ حُ ِٟ ا ِو٦َ  َی ِش١ُ  ُِ ِٟ ِٟ ا ا ا  َُّط أ٣ََّ َضُس أ٧َ َِط أ َٓ ِش١ُ  ُِ

 َ ا٢َ أ َٗ ٔث  َحٔسی ِٟ ا ََٜذا فٔي  ٩ِ َص ٜٔ َُو أ٦َِ َِل َوَل أجْب ص ٥ُ٠َ أََو ًِ َ اهَّللُ أ َٓ ُب  ی لِّ اٟ اُ٪ َو ِست٨َٔ أِل ا  ْب َوأ٣ََّ أج ٔس ب٩ِٔ َو َّ٤ اهَّللٔ صَُو أَُخو ٣َُح ِبس  ًَ بُو 

 ِ٨ ًَ ُظ  َرَوا ا  ٕ َصَذ ََِک ُو ب ٥ِ ُيَش٥َّ أَب َٟ رٔ َو ٔس َٜ ٨ِ٤ُ ِٟ ىَی ا ُِٜ ی رٔ  ٨ِ٤َُٜٔس ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ َاَ٪ ٣َُح ک ْة َو ًَٔل٢ٕ َؤًسَّ ٔي ص یُس ب٩ُِ أَب ٌٔ َس خِّ َو ََط اِْل ُ ب٩ُِ  یِر َٜ ُ ُط ب

 ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ ٔي  ٕ َوأَب ََِک ٔي ب َب  بٔأ

ں ہک اوہنں ےن اہک  یل، رحیم  ن امعرہ، ہبعش، اوبرکب  ن دکنمر، رمعف  ن میلس ااصنری ےن اہک ہک ںیم اوبدیعس ادری رپ وگایہ داتی وہ

 ہک ںیم روسؽ اہلل رپ وگایہ داتی وہں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہعمج ےک دؿ رہ ابغل رپ لسغ رکان فا ب ےہ افر ہی ہک

ےہ،  وسماک رک ، افر رسیم وہےن رپ وخوبش اگلےئ، رمعف  ن میلس ےن ایبؿ ایک ہک لسغ ےک قلعتم ںیم وگایہ داتی وہں ہک ہی فا ب

نکیل وسماک رکان، افر وخوبش اگلان، وت اس ےک قلعتم اہلل اعتٰیل زایدہ اجاتن ےہ ہک فا ب ےہ ای ںیہن، رگم دحثی ںیم ایس رطح ےہ، 

   ناوبدبع اہلل )اخبری( ےن اہک ہک فہ )اوبرکب  ن دکنمر( دمحم  ن دکنمر ےک اھبیئ ںیہ افر اوبرکب اک انؾ ولعمؾ ںیہن وہاکس۔ افر اؿ  ے ریکب

ر اؿ اجش افر دیعس  ن ایب الہؽ افر دعتمد ولوگں ےن رفاتی یک ےہ افر دمحم  ن دکنمر ےک اھبیئ ںیہ افر اوبرکب اک انؾ ولعمؾ ںیہن وہاکس۔ اف

  ے ریکب  ن اجش افر دیعس  ن ایب الہؽ افر دعتمد ولوگں ےن رفاتی یک ےہ افر دمحم  ن دکنمر یک تینک اوبرکب افر اوبدبع اہلل یھت۔



 

 

  یل، رحیم  ن امعرہ، ہبعش، اوبرکب  ن دکنمر، رمعف  ن میلس ااصنری :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہعمج یک تلیضف اک ایبؿ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج یک تلیضف اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      835    حس

ی  :  راوی ٟح س٤ا٪، حرضت ابوہزیزہ رض از ْکزہ ًُل٦( ابوػا ٟزح٩٤ ٛے آز سا ک، سیم )ابوبَک ب٩ ًب ٣اٟ  ،ٕ ب٩ یوس ًبس اهَّلل 

٨ًہ لٰي  تٌا  اهَّلل 

 ِ لَي أَبٔي بََِکٔ ب ٕ ٣َِو یَمٓ ٩ِ ُس ًَ أْٟک  َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َبٔي َحسَّ ٩ِ أ ًَ أ٪  َّ٤ اٟشَّ أٟٕح  ٩ِ أَبٔي َػ ًَ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ اٟ ِبسٔ  ًَ  ٩ٔ

 ٌَ ٤ُ ُح ِٟ ا َِو٦َ  َِتَش١َ ی اُ  ٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َِزَة  ی َُز ٤ََّا ص ٧َ َٜأ َٓ َح  َٔة ث٥َُّ َرا اب َح٨َ ِٟ ا ةٔ ُُِش١َ 

٧َّة َو  َب بََس َْقَّ َْقَّ ا  ٤ََّ ٧َ َٜأ َٓ ٔة  أَٟث ةٔ اٟثَّ ًَ ا اٟشَّ ٔي  اَح ف َر ّة َو٩ِ٣َ  َب َبَْقَ َْقَّ ا  ٤ََّ ٧َ َٜأ َٓ ٔة  ٧َٔی ا اٟثَّ ٔة  ًَ ا اٟشَّ َح فٔي  َرا َ٪ َو٩ِ٣َ ٩ِ٣َ  َِْقَ ا أ ِبّظ َٛ َب 

ا٣ٔ  َد ِٟ ا ةٔ  ًَ ا اٟشَّ ٔي  َح ف ا اَجّة َو٩ِ٣َ َر َب َزَج َْقَّ ا  ٤ََّ ٧َ َٜأ َٓ ٔة  ٌَ ٔ اب زَّ اٟ ٔة  ًَ ا اٟشَّ اَح فٔي  ا٦ُ َر ِْل٣َٔ َد ا ا َْخَ إَٔذ َٓ ّة  ـَ َب بَِی َْقَّ ٤ََّا  أ٧َ َٜ َٓ َشةٔ 

ِْکَ  اٟذِّ وَ٪  ٌُ ٔ ٤ ُة َيِشَت َٜ ٔ ًَلئ ٤َ ِٟ ا ِت  رَضَ  َح

دبع اہلل  ن ویفس، امکل، یمس )اوبرکب  ن دبعارلنمح ےک آزاد رکدہ الغؾ( اوباصحل امسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن ہعمج ےک دؿ لسغ انجتب ایک، رھپ امنز ےئلیک الچ ایگ وت وگای  رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل

اس ےن اکی افٹن یک آرابین یک، افر وج صخش دفےری ڑھگی ںیم الچ، وت وگای اس ےن اکی اگےئ یک آرابین یک، افر رسیتی ڑھگی ںیم الچ 

، افر وج وچیھت ڑھگی ںیم الچ وت اس ےن وگای اکی رمیغ آرابین یک، افر وج اپوچنںی ڑھگی ںیم الچ وت وت وگای اکی گنیس فاال دہبن آرابین ایک

 اس ےن وگای اکی اڈنہ اہلل یک راہ ںیم دای، رھپ  ب اامؾ ہبطخ ےئلیک لکن اجات ےہ وت رفےتش ذرک ےننس ےئلیک احرض وہاجےت ںیہ۔

 ن دبعارلنمح ےک آزاد رکدہ الغؾ( اوباصحل امسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل دبع اہلل  ن ویفس، امکل، یمس )اوبرکب  :  رافی



 

 

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ابب ںیم وکیئ ےریخ ںیہن ےہ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 اس ابب ںیم وکیئ ےریخ ںیہن ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      836    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ہ، ابو ابوس٤٠  ، ر ثی ٛ بي  ا ، یحٌی ب٩  يبا٪ ، ط  ابونٌی٥

 ٔ ٩ِ أَب ًَ َة  َس٤َ٠َ ٔي  ٩ِ أَب ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ ٔي  اب٩ُِ أَب ٌَی صَُو  َیِح  ٩ِ ًَ اُ٪  َطِيَب ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ن ُو  ا أَب ٨ََ ث َُو َحسَّ ا ص ٤َ٨َ ُط بَِي ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر َِزَة أَ٪َّ ٤ًَُ ی ي صَُز

 ٩ِ ًَ وَ٪  َبُٔش ٨ِطُ ٥َٟٔ َتِحت ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر أب  لَّ َد ِٟ ا ُ ب٩ُِ  ٤َُز ا٢َ ً َ٘ َٓ َرُج١ْ  َزَخ١َ   ِ ةٔ إٔذ ٌَ ٤ُ حُ ِٟ ا َِو٦َ  ُلُب ی زَُّج١ُ ٣َا صَُو إِٔلَّ َیِد اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ

ا َس ِّ٨ اٟ ُت  ٌِ ٔ َس٤ حُ أَِ٪  ِٟ ا َي  ٔل ٥ِ إ ُٛ اَح أََحُس َر ا  َٔذ ٢َ إ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیَّ َػل ا٨َّٟ ا  و ٌُ ٤َ َتِش  ٥ِ َٟ َ ٢َ أ ا َ٘ َٓ أُِت  ؿَّ َتٔش١ِ َئ َتَو ِِ ٠َِی َٓ ٔة  ٌَ ٤ُ 

یض اہلل اعتٰیل ہنع اوبمیعن، ابیشؿ، ییحی  ن ایب ریثک، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت رمع  ن اطخب ر

 ای وت رضحت رمع  ن اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک مت امنز  ے 

 

ح

 

س

اکی ابر ہعمج ےک دؿ ہبطخ ڑپھ رےہ ےھت ہک اس اانثء ںیم اکی 

 ہک ایک ویکں رک اجےت وہ؟ اس صخش ےن اہک ہک اذاؿ یک آفاز ےتنس یہ ںیم ےن فوض ایک افر الچای، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک

 مت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ ںیہن انس ہک  ب مت ںیم  ے وکیئ صخش ہعمج یک امنز ےئلیک رفاہن وہ وت لسغ رک 

 اوبمیعن، ابیشؿ، ییحی  ن ایب ریثک، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ہعمج ےئلیک لیت اگلےن اک ایبؿ



 

 

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج ےئلیک لیت اگلےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      837    حس

ی، ً :  راوی ری، ابوسٌیس ٣٘بر ٩ًآز٦، اب٩ ابي ذئب، سٌیس ٣٘ب لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  سی  ر يٌہ س٤٠ا٪ ٓا ز اهَّلل ب٩ و  بس

ةَ  ٌَ زٔي اب٩ِٔ َو  ٩ِ ًَ َبٔي  ٔي أ ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ٔیِّ  بُر ِ٘ ٤َ ِٟ ا یٕس  ٌٔ ٩ِ َس ًَ ذٔئِٕب  ٔي  َب اب٩ُِ أ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َز٦ُ  آ ا  ٨ََ ث ا٢َ  َحسَّ َٗ رٔٔسیِّ  ا َٔ ِٟ ا اَ٪  ٤َ َس٠ِ  ٩ِ ًَ

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ا٢َ  ی٤ََص  َٗ ٔ أَِو  ٔط ٨ِ زُص ص٩ُٔ ٩ِ٣ٔ  یَسَّ ٕ َو ز ُِض ََ ٩ِ٣ٔ ك ا َتَل ِس ُ ٣َا ا ز ضَّ َل یََت ةٔ َو ٌَ ٤ُ ُح ِٟ َِو٦َ ا َرُج١ْ ی َتٔش١ُ  ِِ ٥َ َِل َي

ک٠ََّ  ا َت َٔذ ُت إ ٨ُِٔؼ ُط ث٥َُّ ی َٟ َٔب  ت ُٛ ا  يي ٣َ یِٔن ث٥َُّ ُيَؼل ٨َِ اث َیَِن  ُٚ ب ًَل ُيََفِّ َٓ ُد  َیِْخُ ٔ ث٥َُّ  ٔط ت ٔب بَِي ٔ ٩ِ٣ٔ كٔی ِْل ا َیَِن ٥َ  ُط َوب ٨َ ا بَِي ُط ٣َ َٟ ا٦ُ إِٔلَّ َُُٔفَ  ٣َ

ی ِْلُِْخَ ٔة ا ٌَ ٤ُ ُح ِٟ  ا

آدؾ، ا ن ایب ذبئ، دیعس ربقمی، اوبدیعس ربقمی، دبعاہلل  ن فدہعی املسؿ افریس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص 

افر سج دقر  نکم وہ، اپزیکیگ احلص رکات ےہ، افر اےنپ لیت ںیم اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش ہعمج ےک دؿ لسغ رکات ےہ 

 ے لیت اگلات ےہ، ای اےنپ رھگ یک وخوبش ںیم  ے وخوبش اگلات ےہ، رھپ )امنز ےئلیک اس رطح( ےلکن ہک دف آدویمں ےک درایمؿ ںیہن ےسھگ، 

، وت اس ہعمج  ے ےل رک دفےر  ہعمج کت ےک افر انتج اس ےک دقمر ںیم ےہ امنز ڑپھ ےل، افر  ب اامؾ ہبطخ ڑپےھ وت اخومش رےہ

 اجےت ںیہ۔

ئ

 انگہ شخب دی 

 آدؾ، ا ن ایب ذبئ، دیعس ربقمی، اوبدیعس ربقمی، دبعاہلل  ن فدہعی املسؿ افریس ریض اہلل اعتٰیل نع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   باب

 امنز ہعمج ےئلیک لیت اگلےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      838    حس



 

 

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  ےن  ٣یں  ٛہ  ہیں  ےت  ت ْک ای رو ہ  ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  كاؤض   ، ی ہز ، ز ، طٌیب ٟامی٪ ا  ابو

ا َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٠َ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ا أَ٪َّ  و َْکُ إض َذ بَّ ًَ ٠ُِت ِٔلب٩ِٔ  ُٗ َاُوْض  ٢َ ك ا َٗ زٔیِّ  اٟز صِ  ٩ِ ًَ ِیْب  ٌَ َا ُط بَر٧َ ٥َ ٢َ أَِخ َس٠َّ ٔ َو ط ِی

ٔب  ی لِّ اٟ بُوا ٩ِ٣ٔ  َٔػي ُّبا َوأ ُوا ُج٨ ُو٧ ٥ِ َتٜ َٟ ٥ُِٜ َوإِٔ٪  ُؤَس وا ُر أُِش٠ُ ةٔ َو ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا ِو٦َ  َی ا  َِتٔش٠ُو اُ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٨َ َٓ ِش١ُ  ُِ ِٟ ا ا  إض أ٣ََّ بَّ ًَ اب٩ُِ  ا٢َ  َٗ

رٔی ًَل أَِز َٓ ُب  ی لِّ اٟ ا   َوأ٣ََّ

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اطؤس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہک ولوگں اک 

ہعمج ےک دؿ لسغ رکف، افر اےنپ ےرفں وک دوھول، ارگہچ ںیہمت اہنےن یک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ہک 

رضفرت ہن وہ، افر وخوبش اگل، وت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وجاب دای ہک لسغ اک مکح وت حیحص ےہ، نکیل وخوبش ےک قلعتم ےھجم 

 ولعمؾ ںیہن۔

 رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اطؤس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج ےئلیک لیت اگلےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      839    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اب٩ ًباض  رضت  ، ح كاض  ، ٣یْسہ ہی٥ ب٩  ابزا خ،  اب٩ جزی  ، ظا٦ ، ہ سٰی ٣و ہی٥ ب٩  ا  ابز

اصٔی٥ُ  نٔي إٔبَِز بََر ا٢َ أَِخ َٗ بََرص٥ُِ  ِٕخ أَِخ ی َز اب٩َِ ُج بََر٧َا صَٔظا٦ْ أَ٪َّ  ا٢َ أَِخ َٗ وَسی  اصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُ َِز ٨ََا إٔب ث َاُو َحسَّ ٩ِ ك ًَ َة  َْسَ اب٩ِٔ  ب٩ُِ ٣َِی  ٩ِ ًَ ٕض 

 ِٟ ا یَِو٦َ  ِش١ٔ  ُِ ِٟ ا ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ِو٢َ  َٗ َْکَ  َذ َُّط  ٤َا أ٧َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕض َر ا بَّ ّبا ًَ ص  كٔي ٤ََ ٕض أَی ا بَّ ًَ ٠ُِت ِٔلب٩ِٔ  ُ٘ َٓ ةٔ  ٌَ ٤ُ ُح

٤ُ٠َطُ  ًِ َ ٢َ َِل أ ا َ٘ َٓ  ٔ ٔط ٨َِٔس أَص٠ِ َاَ٪ ً ٨ِّا إِٔ٪ ک زُص  أَِو 

امیہ  ن ومیس، اشہؾ، ا ن رججی، اربامیہ  ن رسیمہ، اطس، رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے قلعتم رفاتی رکےت ںیہ ہک ارب



 

 

اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک وقؽ ہعمج ےک دؿ لسغ ےک قلعتم ایبؿ رفامای، وت ںیم ےن رضحت ا ن سابس ریض اہلل 

  ایک فہ وخوبش ای لیت اگلےئ ارگ اس ےک رھگ فاولں ےک اپس وہ، وت اوہنں ےن وجاب دای ہک ںیم ہی ںیہن اجاتن۔اعتٰیل ہنع  ے وپاھچ ہک

 اربامیہ  ن ومٰیس، اشہؾ، ا ن رججی، اربامیہ  ن رسیمہ، اطس، رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہعمج ےک دؿ دمعہ  ے دمعہ ڑپک  ےننہپ اک ایبؿ، وج  ل ںیکس

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ دمعہ  ے دمعہ ڑپک  ےننہپ اک ایبؿ، وج  ل ںیکس

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      840    حس

ٕ،  :  راوی ٨ًہًبس اهَّلل ب٩ یوس لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ٍ ک، ٧آ ٟ  ٣ا

 ِ ٤ََُز ب َز أَ٪َّ ً ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ ٧َا ٣َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی ِبُس اهَّلل ًَ ٨ََا  ث ٨َِٔس َحسَّ اَئ ً یََر ّة ٔس َی ح٠َُّ َرأ أب  لَّ َد ِٟ ا  ٩َ

و٢َ  َرُس یَا   ٢َ ا َ٘ َٓ ٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا َأب  ٔ ب اهَّلل  ٢ُ ُسو َر  ٢َ ا َ٘ َٓ ٠َِیَک  ًَ وا  ٔس٣ُ َٗ َٔذا  ٔس إ ِٓ َو ٔة َو٠ِٟٔ ٌَ ٤ُ حُ ِٟ ا یَِو٦َ  َضا  بِٔشَت ٠َ َٓ  ٔ یَِت َصٔذظ َََر اِط ِو  َٟ  ٔ  اهَّلل

اهَّللٔ ُسو٢َ  ائَِت َر ٔ ث٥َُّ َج ة اِْلْٔخَ ٔي  ُط ف َٟ  َٚ ًَل ٔ ٩ِ٣َ َِل َخ َبُص صَٔذظ ٤ََّا ی٠َِ ٥َ إ٧ٔ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َّ  َػل َضا ح١ْ٠َُ َػل ٨ِ ٥َ ٣ٔ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل ي 

 َٗ َضا َو ِوَت٨ٔی َش َٛ  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس ُ یَا  ٤َُز ً ٢َ ا َ٘ َٓ ّة  ٨َِضا ح٠َُّ ٨ِطُ ٣ٔ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  أب َر َدلَّ ِٟ ا ٤ََز ب٩َِ  َلی ًُ ًِ َ أ ٠َِت َٓ ُٗ ٕ ٣َا  ٔز َلار ةٔ ًُ ٠َِت فٔي ح٠َُّ ُٗ ِس 

٠َیِ  ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ٢َ َر ا َٗ َّٜ ٤َٔ ُط ب َٟ ا  ُط أَّخ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  أب َر لَّ َد ِٟ ا ُ ب٩ُِ  ز ٤َُ ا ً اَص َش َٜ َٓ َضا  َبَش َٔت٠ِ ا ٟ َض َٜ ُش ِٛ َ ٥ِ أ َٟ يي  ٔن ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو َة ط

کّا رِشٔ ٣ُ 

 اکی دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک رمع  ن اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن

ریمشی ہلح ینعی ڑپکفں اک وجڑا دجسم وبنی ےک اپس )رففتخ وہےت وہےئ( داھکی وت اہک ہک ای روسؽ اہلل اکش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اس وک رخدی ےتیل، اتہک ہعمج ےک دؿ افر فوک ےک آےن ےک فتق نہپ ےتیل، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ا ے فیہ 



 

 

اتنہپ ےہ سج اک آرخت ںیم وکیئ ہصح ںیہن، رھپ ایس  مس ےک دنچ ےلح یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ، وت آپ یلص اہلل  صخش

ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ںیم  ے اکی رمع  ن اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک د  دای، وت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ہک ای روسؽ 

 ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم ہی ےننہپ وک دای، احالہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہلح اطعرد ےک ابر  ںیم رفام ےکچ ںیہ، ہک اہلل آپ یلص اہلل

 اس ےک ےننہپ فاےل اک آرخت ںیم وکیئ ہصح ںیہن، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن ںیہمت اس ےئل ںیہن دای اھت

 ، وت رمع  ن اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ اکی رشمک اھبیئ وک وج ہکم ںیم اھت، ےننہپ وک د  دای۔ہک مت ا ے ونہپ

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہعمج ےک دؿ وسماک رکےن اک ایبؿ، افر اوبدیعس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفا

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ وسماک رکےن اک ایبؿ، افر اوبدیعس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایک ےہ ہک وسماک رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      841    حس

٨ًہ :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو رضت  ، ح ارعد  ، ز ٟز٧ا ا ابو ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

َِزةَ  َُزی ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ا  ٩ِ ًَ  ٔ ز ٧َِّا ز اٟ َبٔي  ٩ِ أ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َر  َحسَّ ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ َّي َرضَٔی اهَّللُ  َػل اهَّللٔ  و٢َ  ُس

ک١ُِّ   ٍَ ٣َ َٔ ا َو ٔاٟشِّ ُُض٥ِ ب زِت َْل٣ََ ٔض  ا َّ٨ اٟ لَي  ًَ ًٔی أَِو  َي أ٣َُّ ل ًَ  َّٙ َُط ِوَِل أَِ٪ أ َٟ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ٕ اهَّللُ  ًَلة َػ   

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روس

 فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ ںیم اینپ اتم ےئلیک اشؼ ہن اجاتن، وت اںیہن رہ امنز ےک فتق وسماک اک مکح داتی۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ وسماک رکےن اک ایبؿ، افر اوبدیعس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایک ےہ ہک وسماک رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      842    حس

، ط :  راوی اٟوارث ، ًبس ٨ًہابو٤ٌ٣ز لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧ ، حرضت  ب ب٩ ححاب  ٌی

 َٗ ٨ََا أ٧ََْص  ث أب َحسَّ ِبَح َح ِٟ ا ِیُب ب٩ُِ  ٌَ ُط ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ رٔٔث  ا َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ٨ََا أَبُو ٣َ ث َّي َحسَّ ٔ َػل اهَّلل  ٢ُ ُسو َر ا٢َ  َٗ  ٢َ ا

اٟشِّ  ٥ُِٜ فٔي  ٠َِی ًَ ثَرُِت  ِٛ َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َٔ اهَّللُ   َوا

اوبرمعم، دبعاولارث، بیعش  ن اجحب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن رفامای ہک ںیم ےن مت ولوگں  ے وسماک ےک قلعتم تہب زایدہ ایبؿ ایک ےہ

 ٰیل ہنعاوبرمعم، دبعاولارث، بیعش  ن اجحب، رضحت اسن ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ وسماک رکےن اک ایبؿ، افر اوبدیعس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایک ےہ ہک وسماک رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      843    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ئ رضت حذ ، ح ائ١ ابوو  ، ین ؼ ر، ح ؼو ٨٣  ، ، سٔیا٪ یر ث ٛ  ٣ح٤س ب٩ 

 َٗ َة  َٔ ٩ِ حَُذِي ًَ ائ١ٕٔ  ٔي َو ٩ِ أَب ًَ یِٕن  ٕر َوحَُؼ و ٨ُِؼ ٩ِ ٣َ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس َا  ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ ٔیر ث َٛ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٔيی  َحسَّ َّ٨ اٟ َاَ٪  ٢َ ک اهَّللُ  ا َّي  َػل

اَ و اٟش اُظ ب َٓ وُؾ  ِی١ٔ َيُظ ا٠َّٟ ا٦َ ٩ِ٣ٔ  َٗ َٔذا  ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 



 

 

دمحم  ن ریثک،  نایؿ، وصنمر، نیصح، اوبفالئ، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

  اصػ رکےتیل۔فملس  ب رات وک وس رک اےتھٹ وت اانپ ہنم وسماک ےک اس ھ

 دمحم  ن ریثک،  نایؿ، وصنمر، نیصح، اوبفالئ، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دفےر  یک وسماک  ے وسماک رکےن اک ایبؿ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 اک  ے وسماک رکےن اک ایبؿدفےر  یک وسم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      844    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ہ رضی  ئظ ًا رضت  ، ح ر ی ، رعوہ ب٩ زب ظا٦ ب٩ رعوہ ہ  ، ، س٠امی٪ ب٩ بًل٢ ًی١  اس٤ا

 َٗ  ٢َ ا َٗ  ٢ٕ ُ٪ ب٩ُِ بًَٔل ُس٠َامِیَ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١ُ  ٤َ ا إِٔس ٨ََ ث ِت َحسَّ َٟ ا َٗ ا  َض ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٔي  َب نٔي أ بََر َوَة أَِخ ا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ٢َ صَٔظ ا

َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس  ٔ ِیط َٟ ٔ َز إ َو ٨َ َٓ  ٔ ٔط ََن  ب َْ َيِش ا َو طُ ٔس ٌَ ٕ َو٣َ ََِک ٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔي ب زَِّح اٟ ِبُس  ًَ ٔ َزَخ١َ  ى ٔل ًِ َ طُ أ َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ی َصَذا ًَ

َّي اهَّللُ  ٢َ اهَّللٔ َػل ُسو ُط َر ُت َلِي ًِ َ أ َٓ ُط  ُت ِِ ـَ ُط ث٥َُّ ٣َ ُت َؼ٤ِ َ٘ َٓ  ٔ ٧ٔیط ا َل ًِ َ أ َٓ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبَس  ًَ َا  ََ ی َوا ٔ َوصَُو اٟشِّ ٔط اِسََنَّ ب َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ

َػِسرٔی ٔلَي  ٨ْٔس إ َتِش  ٣ُِش

ت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک دبعارلنمح  ن ایب اامسلیع، امیلسؿ  ن البؽ، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ  ن زریب، رضح

رکب آےئ، افر اؿ ےک اپس اکی وسماک یھت وج فہ ایک رکےت ےھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وسماک وک داھکی وت ںیم 

  دی، وت ںیم ےن ا ے وتڑ ڈاال افر ابچ ڈاال رھپ ےن اؿ  ے اہک ہک ا  دبعارلنمح ےھجم ہی وسماک د  دف، اوہنں ےن وسماک ےھجم د

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اامعتسؽ ایک، اس احؽ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 فملس ےری  ہنیس  ے کیٹ اگلےئ وہےئ ےھت۔



 

 

 رعفہ  ن زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اامسلیع، امیلسؿ  ن البؽ، اشہؾ  ن رعفہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہعمج ےک دؿ رجف یک امنز ںیم ایک زیچ ڑپیھ اجےئ؟

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ رجف یک امنز ںیم ایک زیچ ڑپیھ اجےئ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      845    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ہزیزہ  ابو  ، ٣ز ہز ٟزح٩٤ ب٩  ا ًبس  ، ہی٥ ا ابز ، سٌس ب٩  ٔیا٪ ، س  ابونٌی٥

ُوَ  ٩ٔ٤َ ص ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٔس ب٩ِٔ إٔب ٌِ ٩ِ َس ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ا أَبُو ن ٨ََ ث ٨ِطُ  َحسَّ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َِزَة  ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ َ ز ُز٣ُِ اب٩ُِ ص

ٔی١ُ َوصَ  ز ا٥ٟ َت٨ِ ًَلةٔ  ٔي َػ ةٔ ف ٌَ ٤ُ ُح ِٟ و٦َ ا زٔی ِح َٔ ِٟ ا ُ فٔي  أ ٥َ َيِْقَ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َاَ٪  ٢َ ک ا ا٪ٔ َٗ ِٔنَش اِْل لَي  ًَ َي   ١ِ أَت

 ن رہزم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوبمیعن،  نایؿ، دعس  ن اربامیہ، دبعارلنمح 

 ِؿ )ینعی وسرہ دجسہ افر وسرہ درہ( التفت رکےت ےھت۔
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 فملس ہعمج ےک دؿ رجف یک امنز ںیم امل ت

 نمح  ن رہزم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبمیعن،  نایؿ، دعس  ن اربامیہ، دبعارل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...داہیوتں افر رہشفں ںیم ہعمج ڑپےنھ اک ایبؿ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 داہیوتں افر رہشفں ںیم ہعمج ڑپےنھ اک ایبؿ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      846    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  رضت اب٩  ، ح بي ج٤زہ ؿبعي ا  ، كہ٤ا٪ ہی٥ ب٩  ابزا  ، ی ً٘س ٣ز ًا ابو  ، ثىٰی ٣  ٣ح٤س ب٩ 

َِزاصٔی ا إٔب ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ی   سٔ َ٘ ٌَ ِٟ ا  ٕ ز ا٣ٔ ًَ ُو  ا أَب ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َّی  ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اب٩ِٔ َحسَّ  ٩ِ ًَ ٔيِّ  َبع ـ  اٟ َزَة  ٤ِ ٔي َج َب ٩ِ أ ًَ اَ٪  ٤َ َِض ٥ُ ب٩ُِ ك

 ٔ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َر ٔي ٣َِشحٔٔس  ٕة ف ٌَ ٤ُ َس ُج ٌِ ِت َب ٌَ ٕة ُج٤ِّ ٌَ ٢َ ُج٤ُ ٢َ إٔ٪َّ أَوَّ ا َٗ َُّط  ٕض أ٧َ ا بَّ ِیٔص ًَ َ٘ ِٟ ا ِبٔس  ًَ ٔي ٣َِشحٔٔس  ٥َ ف َس٠َّ َو

ی٩ِٔ  َبرِِحَ ِٟ ا اثَي ٩ِ٣ٔ  َو  بُٔح

دمحم  ن ٰینثم، اوباعرمدقعی، اربامیہ  ن امہطؿ، ایب رمجہ یعبض، رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں 

ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دجسم ےک دعب بس  ے  الہ ہعمج رحبنی ےک اقمؾ وجایث ںیم )ہلیبق( دبعاسیقل یک 

 ا ایک ایگ۔دجسم ںیم اد

 دمحم  ن ٰینثم، اوباعرمدقعی، اربامیہ  ن امہطؿ، ایب رمجہ یعبض، رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ داہیوتں افر رہشفں ںیم ہعمج ڑپےنھ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      847    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ، ٥ٟ ی، سا ہز ، ز ص ، یو٧ اهَّلل  ًبس ٣ح٤س،  ر ب٩  ی ظ  ب

٧ُُص  َا یُو بََر٧ ا٢َ أَِخ َٗ  ٔ اهَّلل ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ٔی   ٤َزَِوز ِٟ ا ٕس  َّ٤ رِٔشُ ب٩ُِ ٣َُح ا ب ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ ا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َا َس بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ ٔیِّ  اٟز صِز  ٩ِ ًَ

ازَ  َٕ َوَز ا َر  ٥ُِٜ ک٠ُ  و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس ٤َا أَ٪َّ  ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٤ََز َر ُٙ ب٩ُِ  اب٩ِٔ ًُ ِ ی ُرَز َتَب  َٛ ُُص  ُو٧ ا٢َ ی َٗ ِیُث  ا٠َّٟ

ا ٔلَي  ِی٥ٕ إ َٜ ُضَ حُ ٠٤َ ٌِ َِرٕق َي َي أ ل ًَ ا١ْ٣ٔ  ًَ  ْٙ ِ ُرَزی ٍَ َو ِّ٤ ی أَِ٪ أَُج َز ی َص١ِ َت ُْقَ ِٟ ا ٔی  از ئٕٔذ بَٔو َِو٣َ ُط ی ٌَ َا ٣َ ٧َ إب َوأ َض َضا ب٩ِٔ ٔط ا َوٓٔی

 ِ َیأ  ٍُ ٤َ َِس َا أ إب َوأ٧َ ٔطَض اب٩ُِ  َب  َت َٜ َٓ َة  َی٠َِ َي أ ل ًَ ئٕٔذ  َِو٣َ ْٙ ی ِ ی ُرَز یِرٔص٥ِٔ َو َُ أ٪ َو وَز اٟش  ْة ٩ِ٣ٔ  ًَ ا ٤َ ٤ّٔا َج اٟ َس ُُظ أَ٪َّ  بٔر یُِد  ٍَ یَُح٤ِّ ُُظ أَِ٪  ز ٣ُ



 

 

 ُ ٜ ٢ُ ک٠ُ  و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  ُت َر ٌِ ٔ َس٤ و٢ُ  ُ٘ َز َي ٔ ب٩َِ ٤ًَُ اهَّلل ِبَس  ًَ َُط أَ٪َّ  ث تٔطٔ َحسَّ َرًٔيَّ  ٩ِ ًَ  ٢ْ ٥ُِٜ ٣َِشئُو ک٠ُ  َٕ َو ا ٥ِ َر

 ٩ِ ًَ ئُو٢ْ  َٕ َو٣َِش ا ا٦ُ َر ِْل٣َٔ َضا ا ٔت َزِؤج أًَیْة فٔي بَِی َر  ُ زِأَة ٤َ ِٟ ا ٔ َو ٔط ت َرًٔيَّ  ٩ِ ًَ ُو٢ْ  ٔ َوصَُو ٣َِشئ ٔط َٕ فٔي أَص٠ِ ا َر ُج١ُ  زَّ اٟ ٔ َو ٔط ت َرًٔيَّ

ِس  َٗ ِبُت أَِ٪  ا٢َ َوَحٔش َٗ  ٔ تٔط َرًٔيَّ  ٩ِ ًَ ُو٢ْ  ئ ٔ َو٣َِش ظ سٔ َسیِّ ا٢ٔ  َٕ فٔي ٣َ ا ز٦ُٔ َر ا َد ِٟ ا تَٔضا َو َرًٔيَّ  ٩ِ ًَ ْة  َٟ ُو ئ ا٢َ َو َو٣َِش َٗ َٕ فٔي   َرا زَُّج١ُ  اٟ

 ٔ تٔط َرًٔيَّ  ٩ِ ًَ  ٢ْ ئُو َٕ َو٣َِش ا ٥ُِٜ َر ک٠ُ  ٔ َو ٔط ت َرًٔيَّ  ٩ِ ًَ  ٢ْ ئُو ٔ َو٣َِش ٢ٔ أَبٔیط ا ٣َ 

رشب  ن دمحم، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اسمل، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل 

 وک رفامےت وہےئ انس ہک مت ںیم  ے رہ صخش رگناؿ ےہ ثیل ےن زایدیت ےک اس ھ ایبؿ ایک ہک ویسن اک وقؽ ےہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ہک ںیم اؿ دونں فادی ارقلی ںیم ا ن اہشب ےک اس ھ اھت، وت زرقی  ن میکح ےن ا ن اہشب وک ھکل اجیھب ہک ایک آپ اک ایخؽ ےہ، ںیم 

 ںیم اکتش اکری رکاےت ےھت، افر فتاں ںویشبں افر درگی ولوگں یک اکی امجتع یھت افر اہیں ہعمج اقمئ رکفں، افر زرقی اکی زنیم

زرقی اؿ دونں ںیم اہلی ںیم احمک ےھت، وت ا ن اہشب ےن اھکل ہک ہعمج اقمئ رکںی افر ہی مکح دےتی وہےئ ںیم نس رتا اھت افر اوہنں ےن 

اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ےھت ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک  ربخ دی ہک اسمل ےن اؿ  ے ایبؿ ایک ہک دبعاہلل  ن رمع ریض

رفامےت وہےئ انس ہک مت ںیم  ے رہ صخش رگناؿ ےہ افر رہ صخش  ے اس یک رتیع ےک قلعتم ابز رپس وہیگ، آدیم اےنپ الہ رپ 

اؿ ےہ افر اس  ے اس یک رتیع ےک قلعتم رگناؿ ےہ افر اس  ے اس یک رتیع ےک قلعتم ابز رپس وہیگ، آدیم اےنپ الہ رپ رگن

وپاھچ اجےئ اگ، وعرت اےنپ وشرہ ےک رھگ ںیم رگناؿ ےہ، اس  ے اس یک رتیع ےک قلعتم ابز رپس وہیگ، اخدؾ اےنپ آاق ےک امؽ اک 

ہک رمد اےنپ  احمظف ےہ افر اس  ے اس یک رتیع ےک ابر  ںیم رپشس وہیگ، ا ن اہشب ےن اہک ہک ےریا ایخؽ ےہ ہک اشدی ہی یھب اہک

ابپ ےک امؽ اک احمظف ےہ افر اس  ے اس یک رتیع ےک قلعتم اھچپ اجےئ اگ، افر مت ںیم  ے رہ صخش ابہگنؿ ےہ افر رہ صخش  ے اس 

 یک رتیع ےک قلعتم وپاھچ اجےئ اگ۔

 ریشب  ن دمحم، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اسمل، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وج ہعمج ںیم رشکی ہن وہں، ینعی ےچب افر وعرںیت فریغہ، وت ایک اؿ ولوگں رپ یھب لسغ ف

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ا ب ےہ نج رپ ہعمج فا ب ےہوج ہعمج ںیم رشکی ہن وہں، ینعی ےچب افر وعرںیت فریغہ، وت ایک اؿ ولوگں رپ یھب لسغ ف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      848    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، اهَّلل  ًبس ٥ٟ ب٩  ، سا ی ہز ، ز ، طٌیب ٟامی٪ ا  ابو

٢َ َحسَّ  ا َٗ ٔیِّ  ز اٟز صِ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ َا ُط ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر َز  ٤َ اهَّللٔ ب٩َِ ًُ ِبَس  ًَ  ٍَ ٔ ٤ َُّط َس ٧َ اهَّللٔ أ ِبٔس  ًَ ا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َس َىٔی  ث

 ِِ ٠َِی َٓ َة  ٌَ ٤ُ حُ ِٟ ا  ٥ُِٜ اَئ ٨ِ٣ٔ ٢ُ ٩ِ٣َ َج و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس ُت  ٌِ ٔ ٤ و٢ُ َس ُ٘ ا َي ُض٤َ ٨ِ  َتٔش١ِ ًَ

اہلل ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اسمل  ن دبع

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک مت ںیم  ے وج صخش ہعمج یک امنز ےئلیک آےئ وت فہ لسغ رک ےل۔

 اہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اسمل  ن دبعاہلل ، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 وج ہعمج ںیم رشکی ہن وہں، ینعی ےچب افر وعرںیت فریغہ، وت ایک اؿ ولوگں رپ یھب لسغ فا ب ےہ نج رپ ہعمج فا ب ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      849    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ی رضی  ر ابوسٌیس خس  ، ر شا ي ء ب٩  ، ًلا ا٪ ب٩ س٠ی٥ ٔو ، ػ ک ٣اٟ  ، ش٤٠ہ ٣ اهَّلل ب٩   ًبس 

أئ ب٩ِٔ َيَش  َل ًَ  ٩ِ ًَ ُس٠َِی٥ٕ  اَ٪ ب٩ِٔ  َو ِٔ َػ  ٩ِ ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ضَٔی اهَّللُ َحسَّ َر ُدِسرٔیِّ  ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٕر  ا

َت٥ٕٔ٠  ک١ُِّ ٣ُِح لَي  ًَ أجْب  ٔة َو ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا َِو٦ٔ  ا٢َ ُُِش١ُ ی َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢َ اهَّللٔ  َرُسو ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ 

ٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، وفصاؿ  ن میلس، اطعء  ن اسیر، اوبدیعس ادری ریض اہلل اعت

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہعمج ےک دؿ لسغ رکان رہ ابغل رمد رپ فا ب ےہ۔



 

 

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، وفصاؿ  ن میلس، اطعء  ن اسیر، اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 وج ہعمج ںیم رشکی ہن وہں، ینعی ےچب افر وعرںیت فریغہ، وت ایک اؿ ولوگں رپ یھب لسغ فا ب ےہ نج رپ ہعمج فا ب ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      850    حس

٨ًہ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ہزیزہ رضی  ابو  ، كاؤض اب٩  ب،  ہی ، و  ی٥

 ِ ی َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٕض  َاُو اب٩ُِ ك ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْب  ا ُوَصِی ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اصٔی٥َ  ا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِز ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو ٢َ َر ا َٗ  ٢َ ا َٗ َزَة 

اِْلْٔخُ  ٧َِح٩ُ   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ِو٦ُ اهَّللُ  َی ِٟ ا ا  َضَذ َٓ ٔسص٥ِٔ  ٌِ ُظ ٩ِ٣ٔ َب ٨َا ٨َٔا َوأُوتٔي ِب٠ َٗ اَب ٩ِ٣ٔ  َت ٜٔ اِل ُوا  ٔة أُوت ا٣َ َ٘ٔی ِٟ ا َِو٦َ  وَ٪ ی ُ٘ ٔ اب اٟشَّ وَ٪ 

لَي  ًَ  ٌّٙ ٢َ َح ا َٗ َت ث٥َُّ  َٜ َش َٓ ی  َر َؼا َّ٨ َس َُٕس ٠ٟٔ ٌِ ٔ َوَب وز ّسا ٠َِٟٔیُض َِ َٓ اهَّللُ  ٧َا  َضَسا َٓ  ٔ ط وا ٓٔی ُٔ َت٠َ اِخ ی  ٔذ َّٟ ٔ ا َتٔش١َ فٔي ک١ُِّ ٣ُِش٠ ِِ ٥ٕ أَِ٪ َي

 ًَ ٕض  َاُو ٩ِ ك ًَ ٩ِ ٣َُحاصٕٔس  ًَ ٕٔح  اٟ َػ َاُ٪ ب٩ُِ  ُظ أَب َرَوا ُظ  ُط َوَجَشَس َِس َرأ  ٔ ط ٔش١ُ ٓٔی ِِ َِو٣ّا َي ٕ ی َّا٦ ٔة أَی ٌَ ِب َس ٢َ ک١ُِّ  ا َٗ ا٢َ  َٗ یَِزَة  َُز ٔي ص ٩ِ أَب

ک١ُِّ  لَي  ًَ َي  ال ٌَ ٥َ ِهَّلِل َت َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ِو٣ّااٟ َی ا٦ٕ  َیَّ ةٔ أ ٌَ ِب ک١ُِّ َس َتٔش١َ فٔي  ِِ ٌّٙ أَِ٪ َي  ٣ُِش٥ٕٔ٠ َح

ملسم  ن اربامیہ، فبیہ، ا ن اطؤس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ےک ہک اںیہن مہ  ے ےلہپ اتکب دی یئگ افر ںیمہ  رفامای ہک مہ آےن ںیم آرخی ںیہ، نکیل ایقتم ںیم بس  ے ےگ وہں ےگ، زجب اس

دعب ںیم اتکب یلم،انچہچن فیہ فہ دؿ ےہ سج ےک قلعتم اوہنں ےن االتخػ ایک، نکیل ںیمہ اہلل ےن دہاتی دی وت لک )ینعی ہتفہ( اک دؿ 

فر رفامای ہک رہ املسمؿ رپ فا ب ےہ وہید ےئلیک ےہ، افر لک ےک دعب )ینعی اوتار( اک دؿ اصنرٰی ےئلیک ےہ، رھپ وھتڑی دری اخومش رےہ ا

ہک رہ است دؿ ںیم اکی دؿ لسغ رک  اس رطح ہک انپ ےر افر اانپ مسج دوھےئ، افر اس دحثی وک اابؿ  ن اصحل ےن یھب ہب دنس 

ٰیل اک رہ ملسم رپ ہی اجمدہ، اطؤس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت

 قح ےہ ہک رہ است دؿ ںیم اکی دؿ لسغ رک ۔

 ملسم  ن اربامیہ، فبیہ، ا ن اطؤس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 کی ہن وہں، ینعی ےچب افر وعرںیت فریغہ، وت ایک اؿ ولوگں رپ یھب لسغ فا ب ےہ نج رپ ہعمج فا ب ےہوج ہعمج ںیم رش

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      851    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ٤ًز  اب٩   ، ہس ٣حا  ، ر زی٨ا ٤ًزوب٩  ئ،  ٗا ر ، و ہ ، طیابت ٣ح٤س اهَّلل ب٩   ًبس 

 ًَ ا  ٨ََ ث ُ َحسَّ اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ اصٕٔس  ٩ِ ٣َُح ًَ إر  ٨َ زٔی زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ ُئ  ا َٗ ِر ا َو ث٨ََ َُة َحسَّ اب َطَب ا  ٨ََ ث ٕس َحسَّ َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح اهَّلل َّي ِبُس  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َز  ٤َ

٤ََشأجسٔ  ِٟ ا ٔلَي  ِی١ٔ إ ٔا٠َّٟ ٔئ ب َشا ِّ٨ ا ٠ٟٔ ُو ائَِذ٧  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

، ایشہتب، فراقئ، رمعف ن دانیر، اجمدہ، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت دبع اہلل  ن دمحم

 ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وعروتں وک دجسم ںیم رات ےک فتق اجےن یک ااجزت د  دف۔

 ف ن دانیر، اجمدہ، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل  ن دمحم، ایشہتب، فراقئ، رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

  ب ےہوج ہعمج ںیم رشکی ہن وہں، ینعی ےچب افر وعرںیت فریغہ، وت ایک اؿ ولوگں رپ یھب لسغ فا ب ےہ نج رپ ہعمج فا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      852    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ، ٍ ، ٧آ ٤ًز اهَّلل ب٩  ًبیس   ، ہ ٣ اسا ابو سٰی،  ٣و ٕ ب٩   یوس

 ٩ِ ًَ َز  ٤َُ اهَّللٔ ب٩ُِ ً ٨ََا ًُبَِیُس  ث َة َحسَّ ا٣َ ُو أَُس ا أَب ٨ََ ث وَسی َحسَّ ُٕ ب٩ُِ ٣ُ ُوُس ا ی ٨ََ ث ٤َزَ َحسَّ ٌُ ٔ َزأَْة ٟ ا٣ِ َِت  َا٧ ٢َ ک ا َٗ َز  ٤َُ اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧

 َ ٔیَن أ ٤٠َ ٌِ ِس َت َٗ یَن َو ٔج َضا ٥َٟٔ َتِْخُ َٟ ٘ٔی١َ  َٓ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا ةٔ فٔي  ًَ ا ٤َ َح ِٟ ا أئ فٔي  َظ ٌٔ ِٟ ا ِبٔح َو اٟؼ  ًَلَة  َضُس َػ ُر َتِظ ا َِ َٔک َوَي ُظ ذَٟ ََِکَ ٤ََُز ی ً َّ٪



 

 

٨َِضَ  ُط أَِ٪ ی ٌُ ٨َ ٤َِ ِت َو٣َا ی َٟ ا َٗ ٔ اهَّلل أجَس  اَئ اهَّللٔ ٣ََش وا إ٣َٔ ٌُ ٨َ٤ِ ٥َ َِل َت َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ و َرُس  ٢ُ ِو َٗ طُ  ٌُ ٨َ ی٤َِ  ٢َ ا َٗ ٔي   ان

ویفس  ن ومیس، اوبااسہم، دیبع اہلل  ن رمع، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل 

 اکی وعرت رجف افر اشعء یک امنز ےئلیک دجسم ںیم امجتع ںیم رشکی وہیت یھت، وت اس  ے اہک ایگ ہک مت ویکں ابرہ یتلکن وہ،  ب ہک ہنع یک

ںیہمت ولعمؾ ےہ ہک رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس وک ربا ےتھجمس ںیہ افر اںیہن اس رپ ریغت دالیئ اجیت ےہ، وت اس وعرت ےن اہک ہک رھپ 

 زیچ اس ابت  ے رف یت ےہ ہک فہ ےھجم اس عنم رکںی، ولوگں ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی رفامؿ اںیہن اںیہن وکؿ یس

 اس  ے امعن ےہ ہک اہلل یک ولڈنویں یک دجسمفں  ے ہن رفوک۔

 ویفس  ن ومٰیس، اوبااسہم، دیبع اہلل  ن رمع، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...(ابرش وہ ریہ وہ وت ہعمج ںیم احرض ہن وہےن یک ااجزت ) اک ایبؿ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 (ابرش وہ ریہ وہ وت ہعمج ںیم احرض ہن وہےن یک ااجزت ) اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      853    حس

ث :  راوی ب اٟزیازی، ًبساهَّلل ب٩ حار اٟح٤یس ػاح  ٣شسز، اس٤ٌی١، ًبس

٨ََا ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َازٔیِّ  ِّی ز اٟ َػاحُٔب  ٤ٔیٔس  َح ِٟ ا ِبُس  ًَ نٔي  بََر ا٢َ أَِخ َٗ أًی١ُ  ٤َ ِٔس ٨ََا إ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث رٔٔث  َحسَّ َحا ِٟ ا ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  اب٩ُِ ًَ

َر  ّسا  َّ٤ َضُس أَ٪َّ ٣َُح ٠َِت أَِط ُٗ َٔذا  ٕ إ یر ٔل ٣َ ٕ یَِو٦ ٔ فٔي  ٧ٔط ٤َُٔؤذِّ إض ٟ بَّ ًَ اب٩ُِ  ا٢َ  َٗ ٔی٩َ  یر سٔ ب٩ِٔ ٔس َّ٤ ٥ِّ ٣َُح لَي ًَ ًَ ١ِ وَيَّ  ُ٘ َت ًَل  َٓ و٢ُ اهَّللٔ  ُس

طُ  ٠َ ٌَ َٓ  ٢َ ا َٗ وا  ََکُ ِست٨َِ ا اَض  َّ٨ اٟ أَ٪َّ  َٜ َٓ وت٥ُِٜٔ  ٔي بُیُ وا ف َػ٠   ١ِ ُٗ  ٔ ًَلة ُت أَِ٪  اٟؼَّ صِ َْکٔ يي  ٔن ز٣َِْة َوإ ًَ َة  ٌَ ٤ِ حُ ِٟ ا ِّی إٔ٪َّ  یِْر ٣ٔى ٩ِ٣َ صَُو َخ

َحٔف  اٟسَّ یٔن َو لِّ اٟ ٔي  وَ٪ ف ٤ُِظ َت َٓ  ٥ُِٜ َج  أُِِحٔ

دسمد، اامسلیع، دبعادیمحل اصبح ازلایدی، دبعاہلل  ن احرث )دمحم  ن ریسنی ےک اچچز اھبیئ( رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت ا ن 



 

 

 ہنع ےن ابرش ےک دؿ ںیم اےنپ ومذؿ  ے اہک  ب مت ادہش اؿ دمحم روسؽ اہلل ہہک ول وت )اس ےک دعب یح  یل اولصلۃ سابس ریض اہلل اعتٰیل

﴾، )اےنپ رھگفں ںیم امنز ڑپھ ول( ولوگں وک اس ابت رپ  بجع وہا وت اوہنں ےن اہک ہک ہی اس صخش ےن ایک

 

 ہن وہک ہکلب وہک۔ ولصا یف ویبَن

 فر امنز ہعمج ارگہچ رفض ےہ نکیل ےھجم ہی دنسپ ںیہن ہک ںیہمت اکنولں اتہک مت ڑچیک افر یٹم ںیم ولچ۔ےہ وج ھجم  ے رتہب ےہ، ا

 دسمد، الیعمس، دبعادیمحل اصبح ازلایدی، دبعاہلل  ن احرث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےئلیک ینتک دفر  ے آان اچےئہ، افر نک رپ ہعمج فا ب ےہ، اہلل اعتٰیل ےک اسامنز ہعمج 

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ب اؿ یہک اجےئ اخل۔ افر اطعء ےن اہک ہک امنز ہعمج ےئلیک ینتک دفر  ے آان اچےئہ، افر نک رپ ہعمج فا ب ےہ، اہلل اعتٰیل ےک اس وقؽ یک انبء رپ ہک  ب ہعمج ےک دؿ امنز ےئلیک ذ

 ےہ، وخاہ مت اذاؿ یک فاز ونس ای ہن ونس۔ افر مت یسک اےسی رہش ںیم وہاہجں ہعمج یک امنز وہیت ےہ، افر ہعمج یک امنز ےئلیک ذاؿ یہک اجےئ وت مت رپ ہعمج یک امنز ےئلیک احرضوہان فا ب

 ر اؿ اک رھگ رہش) یرہ( ےک اکی وگہش ںیم دفرفخس)ھچ  لی( ےک افہلص رپ اھتاسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ اکمؿ ںیم یھبک ہعمج یک امنز ڑپےتھ افر یھبک ہن ڑپےتھ، اف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      854    حس

٩ :  راوی ح، ًبساهَّلل ب٩ وہ ،  -اح٤س ب٩ ػاٟ ر، رعوہ ب٩ زبیر زبی جٌَف ب٩  ابي جٌَف، ٣ح٤سب٩  رث، ًبیس اهَّلل ب٩  ٤ًزوب٩ حا

 هَّلل ٨ًہاحرضت ًائظہ رضی ا

 ًُ ٩ِ ًَ رٔٔث  ا َح ِٟ ا زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ نٔي  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ِٕب  اهَّللٔ ب٩ُِ َوص ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕٔح  اٟ َػ ٤َُس ب٩ُِ  ا أَِح ٨ََ ث ََفٕ أَ٪َّ َحسَّ ٌِ ٔي َج اهَّللٔ ب٩ِٔ أَب بَِیٔس 

 ٔ َیِر ز ب اٟ َوَة ب٩ِٔ  ٩ِ رُعِ ًَ َُط  ث ٔ َحسَّ َیِر ز ب اٟ ََفٔ ب٩ِٔ  ٌِ َس ب٩َِ َج َّ٤ ُض  ٣َُح ا ا٨َّٟ ِت کَاَ٪  َٟ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیِّ َػل ا٨َّٟ َة َزِؤد  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ

زَ  ٌَ ِٟ ا ُر َو ا َب ُِ ِٟ ا ُُض٥ِ  رٔ ُئؼيب ا َب ُِ ِٟ ٔي ا ُوَ٪ ف َیأِت َٓ ٔيِّ  ال َو ٌَ ِٟ ا ٔض٥ِٔ َو ازٟٔ ٨َ ٔة ٩ِ٣ٔ ٣َ ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا َِو٦َ  ُوَ٪ ی اب ٨َِت َ َی َت أ َٓ  ُٚ َز ٌَ ِٟ ا ُض٥ِ  ُد ٨ِ٣ٔ َیِْخُ َٓ و٢َ ُٚ  َرُس ي 

ٔ َوَس٠َّ  ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ٨ِٔٔسی  َُو ً ُض٥ِ َوص اْ٪ ٨ِ٣ٔ ٥َ إِٔنَش َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٥ُِٜ َصَذااهَّللٔ  ِو٣ٔ زِت٥ُِ َٟٔی ضَّ ٥ُِ َتَل َّٜ ِو أ٧َ َٟ  ٥َ 

 ن رفعج  ن زریب، رعفہ  ن زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل ادمح  ن اصحل، دبعاہلل  ن فبہ۔ رمعف ن احرث، دیبع اہلل  ن ایب رفعج، دمحم

اہنع اؾ اوملنینم رفاتی رکیت ںیہ ہک ولگ ہعمج ےک دؿ اےنپ رھگفں افر وعایل  ے ابری ابری آےت ےھت، فہ رگد ںیم ےتلچ وت اںیہن رگد 



 

 

ےک اپس آای، افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس گل اجیت افر ہنیسپ ےنہب اتگل، اؿ ںیم  ے اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےری  اپس ےھٹیب وہےئ ےھت، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اکش مت آج ےک دؿ افصیئ احلص رکےت ینعی لسغ 

 رکےتیل ااھچ وہات۔

 رفعج  ن زریب، رعفہ  ن زریب، رضحت اعہشئ رمعف ن احرث، دیبع اہلل  ن ایب رفعج، دمحم ن -ادمح  ن اصحل، دبعاہلل  ن فنہ :  رافی

 ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہعمج اک فتق آاتفب ڈلھ اجےن رپ وہات ےہ، رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع،  یل ریض اہلل اعت

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 رحثی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے فتق آاتفب ڈلھ اجےن رپ وہات ےہ، رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع،  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع، امعنؿ  ن ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رمعف  ن ہعمج اک

 ایس رطح وقنمؽ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      855    حس

، ًبساهَّلل :  راوی یسًبسا٪   ، یحٌی ب٩ سٌ

 ِٟ ا  ٩ِ ًَ َزَة  ٤ِ ًَ  ٢ََ َسأ َّطُ  ٧َ یٕس أ ٌٔ َس ٌَی ب٩ُِ  َیِح َا  بََر٧ ا٢َ أَِخ َٗ ِبُس اهَّللٔ  ًَ َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ اُ٪  ِبَس ًَ ا  ٨ََ ث ِت َحسَّ َٟ ا َٗ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ ةٔ  ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا َِو٦َ  ِش١ٔ ی ُِ

ض٥ِٔ  ٔش ُٔ َِن ٨ََة أ ُض ٣ََض ا َّ٨ َاَ٪ اٟ ک َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ُة  ائَٔظ ُت٥ِ ًَ اَُِتَش٠ِ ِو  َٟ ُض٥ِ  َٟ ٘ٔی١َ  َٓ ٔض٥ِٔ  َئت ٔي َصِی َراحُوا ف ةٔ  ٌَ ٤ُ حُ ِٟ ا ٔلَي  ُوا إ اح ا َر ا إَٔذ َا٧ُو  َوک

دبعاؿ، دبعاہلل ، ییحی  ن دیعس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ہعمج ےک دؿ لسغ ےک قلعتم درایتف ایک، 

ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیھت ہک ولگ اانپ اکؾ اکج وخد ایک رکےت ےھت۔  ب ہعمج یک امنز یک وت اوہنں ےن وجاب دای ہک رضحت اعہشئ 

 رطػ اجےت وت ایس تئیہ ںیم اجےت وت اؿ  ے اہک ایگ ہک اکش مت لسغ رک ےتیل۔

 دبعاؿ، دبعاہلل ، ییحی  ن دیعس :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

ر رمعف  ن رحثی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ہعمج اک فتق آاتفب ڈلھ اجےن رپ وہات ےہ، رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع،  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع، امعنؿ  ن ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اف

 ایس رطح وقنمؽ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      856    حس

ص ب٩ ٣اٟک :  راوی اٟزح٩٤ ب٩ ًث٤ا٪ تییم، حرضت ا٧ ًث٤ا٪ ب٩ ًبس  ْشیح ب٩ ن٤ٌا٪، ٠ٓیح ب٩ س٠امی٪، 

٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  زَِّح اٟ ِبسٔ  ًَ اَ٪ ب٩ِٔ  ٤َ ٩ِ ًُِث ًَ  ٪َ ُس٠َامِیَ ٠َِیُح ب٩ُِ  ُٓ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ أ٪  ٤َ ٌِ  ٨ اٟ یُِخ ب٩ُِ  َ َُ ٨ََا  ث ٧ََٔص ب٩ِٔ ًُثِ َحسَّ ٩ِ أ ًَ یٔمِّ  َِّی اٟت ٤َاَ٪ 

اٟظَّ  ٤ٔی١ُ  ٔیَن َت َة ح ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا يي  ٥َ کَاَ٪ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیَّ َػل ا٨َّٟ ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕٔک َر اٟ  ٤ُِص ٣َ

ح  ن امیلسؿ، امثعؿ  ن دبعارلنمح  ن امثعؿ یمیت، رضحت اسن  ن امکل رفاتی

فلی 

رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل  ےرجی  ن امعنؿ، 

ے افر ہعمج یک امنز ےک دعب ےتٹیل ےھت۔

 

کلی

 

ن
 ہیلع فآہل فملس اس فتق ہعمج ےک دؿ وسری  

ح  ن امیلسؿ، امثعؿ  ن دبعارلنمح  ن امثعؿ یمیت، رضحت اسن  ن امکل :  رافی

فلی 

 رشحی  ن امعنؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

ر رمعف  ن رحثی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ہعمج اک فتق آاتفب ڈلھ اجےن رپ وہات ےہ، رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع،  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع، امعنؿ  ن ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اف

 ایس رطح وقنمؽ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      857    حس

٣اٟک :  راوی ، حرضت ا٧ص ب٩  ، ًبساهَّلل ، ح٤یس  ًبسا٪



 

 

 ُ َکِّ ٧َُب ا  َّ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ أٟٕک  ٩ِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ًَ ٧َا ح٤َُِیْس  بََر ا٢َ أَِخ َٗ اهَّللٔ  ِبُس  ًَ َا  بََر٧ ا٢َ أَِخ َٗ اُ٪  ِبَس ًَ ٨ََا  ث َس َحسَّ ٌِ ٘ٔی١ُ َب ٔة َوَن ٌَ ٤ُ ُح ِٟ ٔا  ب

 ُ٤ ُح ِٟ ةٔ ا ٌَ 

ے افر ہعمج یک امنز ےک دعب 

 

کلی

 

ن
دبعاؿ، دبعاہلل ، دیمح، رضحت اسن  ن امکل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ولگ ہعمج ےک دؿ وسری  

 ےتٹیل ےھت

 دبعاؿ، دبعاہلل ، دیمح، رضحت اسن  ن امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ ہعمج ےک دؿ تخس رگیم وہ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ارگ ہعمج ےک دؿ تخس رگیم وہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      858    حس

٨ًہ :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ٟک  ٣ا ص ب٩  رضت ا٧ ، ح ر زی٨ا ٟس ب٩  ابوخ٠سہ خا  ، رہ ٤ًا ِحمي ب٩   ، ٣٘سمي بي بَک ا  ٣ح٤س ب٩ 

ا أَبُو َخ٠َِس  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ اَرَة  ٤َ ٔي  ب٩ُِ ًُ م ٨ََا َِحَ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔي   م سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ ا  ٕ ََِک َبٔي ب ُس ب٩ُِ أ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ُت َحسَّ ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ٕر  ا ٔی٨َ ز أُٟس ب٩ُِ  َة صَُو َخ

َٔذا ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َاَ٪  ک و٢ُ  ُ٘ أٟٕک َي ٧َََص ب٩َِ ٣َ ًَلةٔ  أ ٔاٟؼَّ َز ب رَِح  أَبَِز ِٟ ا َتسَّ  ِط ا ا ٔ َوإَٔذ ًَلة ٔاٟؼَّ َ ب
ََکَّ ُ ب بَرِز ِٟ ا َتسَّ  اِط

َة َو  ٌَ ٤ُ حُ ِٟ ا ُْکِ  یَِذ  ٥ِ َٟ ٔ َو ًَلة ٔاٟؼَّ ا٢َ ب َ٘ َٓ ُو َخ٠َِسَة  ٧َا أَب بََر ٕ أَِخ یِر َٜ ُ ُو٧ُُص ب٩ُِ ب ا٢َ ی َٗ َة  ٌَ ٤ُ حُ ِٟ ا ىٔی  ٌِ ُ َي ٨ََا أَب ث َابٕٔت َحسَّ ا٢َ برِٔشُ ب٩ُِ ث و َٗ

َّي اهَّللُ َػل ٔيی   ا٨َّٟ َاَ٪  ک  َٕ ِی َٛ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َٕص  ْٔل٧َ  ٢َ ا َٗ َة ث٥َُّ  ٌَ ٤ُ ُح ِٟ ا یْر  ا أ٣َٔ َّي ب٨َٔ َػل  ٢َ ا َٗ ِضزَ َخ٠َِسَة  و  اٟ يي  ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ   

اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک  ب ےردی دمحم  ن ایب رکبدقمیم، رحیم  ن امعرہ، اوبدلخہ اخدل  ن دانیر، رضحت اسن  ن امکل ریض اہلل 

تہب زایدہ وہیت وت روسؽ اہلل امنز وسری  ڑپےتھ، افر  ب رگیم تہب زایدہ وہیت وت امنز ینعی ہعمج یک امنز ڈنھٹ  فتق ںیم ڑپےتھ 

ایک، افر رشب  ن اثتب ےن اہک ےھت۔ افر ویسن  ن ریکب اک ایبؿ ےہ ہک اوبدلخہ ےن مہ  ے ابٰولصلۃ اک  ظف ایبؿ ایک افر ہعمج اک  ظف ںیہن ایبؿ 



 

 

 ہک مہ  ے اوبدلخہ ےن ایبؿ ایک ہک ںیمہ اےری ےن ہعمج یک امنز ڑپاھیئ، رھپ اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اھچپ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس رہظ یک امنز سک رطح ڑپےتھ ےھت؟

  دانیر، رضحت اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم  ن ایب رکبدقمیم، رحیم  ن امعرہ، اوبدلخہ اخدل  ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہعمج یک امنز ےئلیک اجےن اک ایبؿ، افر اہلل زبرگ فربرتاکوقؽ ہک ذرک ایہٰل یک رطػ دف

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

یک دلیل اراشد ابری   اجےن اک ایبؿ، افر اہلل زبرگ فربرتاکوقؽ ہک ذرک ایہٰل یک رطػ دفڑف۔ افر ضعب اک وقؽ ےہ ہک یعس  ے رماد لمع رکان افر انلچ ےہ، اسہعمج یک امنز ےئلیک

 ھا  افر ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک اس فتق رخدی ف رففتخ رحاؾ ےہ، اطعء اک وقؽ ےہ ہک امت

يِسعی

ٰئ اھل 

يِسع

ؾ اکؾ رحاؾ ںیہ، افر اربامیہ  ن دعس  ے لقن ایک ہک ف

  ب ذمؿ ہعمج ےک دؿ اذاؿ د  افر وکیئ اسمرف وہ، وت اس رپ ہعمج یک امنز ےئلیک احرض وہان فا ب ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      859    حس

ابي ٣ز :  راوی ٣ش٥٠، یزیس ب٩  رآًٍلي ب٩ ًبساهَّلل ، وٟیس ب٩  ہ ب٩   ی٥، ًبای

َی٥َ  زِ ٔیُس ب٩ُِ أَبٔي ٣َ ز َی ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ِٟ ا ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ٨ََا  ث یَُة ب٩ُِ  َحسَّ ا َب ًَ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٔی   ار َِنَؼ اِْل

ٔلَي  َذَِصُب إ َا أ ِبٕص َوأ٧َ ًَ ُو  ىٔی أَب َٛ َر ا٢َ أَِز َٗ َة  ًَ ا َٓ ِبَرَِّت رٔ اُ  ٢ُ ٩ِ٣َ و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔة  ٌَ ٤ُ حُ ِٟ ا

 ٔ ار َّ٨ اٟ َي  ل ًَ  ُ اهَّلل ُط  ٣َ اهَّللٔ َِحَّ َسبٔی١ٔ  ُظ فٔي  ا َس٣َ َٗ 

ز ےئلیک اج رتا اھت ہک ھجم  ے اوبسبع  یل  ن دبعاہلل ، فدیل  ن ملسم، سیدی  ن ایب رمص ، سابہی  ن راعف رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ہعمج یک امن

ےلم افر اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک سج ےک دفونں اپؤں راہ ادا ںیم ابغر آولد وہں، اس 

 وک اہلل اعتٰیل دفزخ رپ رحاؾ رک داتی ےہ۔

 ، سابہی  ن راعف یل  ن دبعاہلل ، فدیل  ن ملسم، سیدی  ن ایب رمص  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

انلچ ےہ، اس یک دلیل اراشد ابری  افر ہعمج یک امنز ےئلیک اجےن اک ایبؿ، افر اہلل زبرگ فربرتاکوقؽ ہک ذرک ایہٰل یک رطػ دفڑف۔ افر ضعب اک وقؽ ےہ ہک یعس  ے رماد لمع رکان

 ھا  افر ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک اس فتق رخدی ف رففتخ رحاؾ ےہ، اطعء اک وقؽ ےہ ہک امتؾ اکؾ رحاؾ ںیہ

يِسعی

ٰئ اھل 

يِسع

، افر اربامیہ  ن دعس  ے لقن ایک ہک ف

 ز ےئلیک احرض وہان فا ب ےہ ب ذمؿ ہعمج ےک دؿ اذاؿ د  افر وکیئ اسمرف وہ، وت اس رپ ہعمج یک امن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      860    حس

ہ ب٩  :  راوی ابوس٤٠ ی،  ہز ب، ز ، طٌی ٟامی٪ ا ہ، ابو ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ہ،  بي س٤٠ ا ی، سٌیس و ہز ب، ز ذئ بي  ا اب٩  ز٦،  آ

٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو رضت  ، ح ٟزح٩٤ ا  ًبس

 َ٨َ ث اهَّللَُحسَّ َرضَٔی  َِزَة  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ َة  ٤َ َس٠َ ٔي  یٕس َوأَب ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ٔی   ز ز صِ اٟ  ٢َ ا َٗ ِٕب  ذٔئ ٔي  َب اب٩ُِ أ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َز٦ُ  اهَّللُ ا آ َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ  

ز   اٟ  ٩ِ ًَ ِیْب  ٌَ َا ُط بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ث٨ََ ٥َ ح و َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َِزَة ًَ ی َُز َا ص ٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَب ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ َة ب٩ُِ  َس٤َ٠َ ٔي أَبُو  بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ ٔیِّ  صِز

وِ  ٌَ َتِش ُوَصا  ًَل َتأِت َٓ  ُ ًَلة اٟؼَّ ٤َِت  َٔذا أُٗٔی ٢ُ إ و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  ُت َر ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ٥ُِٜ ٠َِی ًَ وَ٪  ٤ُِظ َ٪ َوأِتُوَصا َت

ي ٜٔ وااٟشَّ  ٤ٔ أَت َٓ اَت٥ُِٜ  َٓ ا  ا َو٣َ و َؼ٠  َٓ ُت٥ِ  ِٛ َر َِز ٤َا أ َٓ  ٨َُة 

آدؾ، ا ن ایب ذبئ، زرہی، دیعس فایب ہملس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبہملس  ن دبعارلنمح، رضحت 

 فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک  ب امنز یک ریبکت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ےلم یہک اجےئ، وت امنز ےئلیک دفڑےت وہےئ ہن اج، ہکلب آیگتسہ  ے ےتلچ وہےئ، افر اانیمطؿ مت رپ الزؾ ےہ، ینتج امنز اپؤ ڑپھ ول، افر وج ہن

 اس وک وپرا رک ول۔

ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبہملس  ن دبعارلنمح، آدؾ، ا ن ایب ذبئ، زرہی، دیعس فایب ہملس، اوبرہری :  رافی

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

رگ فربرتاکوقؽ ہک ذرک ایہٰل یک رطػ دفڑف۔ افر ضعب اک وقؽ ےہ ہک یعس  ے رماد لمع رکان افر انلچ ےہ، اس یک دلیل اراشد ابری ہعمج یک امنز ےئلیک اجےن اک ایبؿ، افر اہلل زب

 ھا  افر ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک اس فتق رخدی ف رففتخ رحاؾ ےہ، اطعء اک وقؽ ےہ ہک امتؾ اکؾ رحاؾ ںیہ

يِسعی

ٰئ اھل 

يِسع

  ن دعس  ے لقن ایک ہک ، افر اربامیہف

  ب ذمؿ ہعمج ےک دؿ اذاؿ د  افر وکیئ اسمرف وہ، وت اس رپ ہعمج یک امنز ےئلیک احرض وہان فا ب ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      861    حس

ابي ٗت :  راوی ثیر، ًبساهَّلل ب٩  ابي ٛ ، ًلي ب٩ ٣بارَ، یحٌی ب٩  ہ ہ٤ًزو ب٩ ًلي، ابوٗتيب  از

ٌَی ب٩ِٔ  ٩ِ یَِح ًَ  َٔ اَر َب ٤ُ ِٟ ا لٔي  ب٩ُِ  ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َبَة  تَِي ُٗ َىٔی أَبُو  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٓٔيٕ  ل ًَ زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ٨ََا  ث ٔي َحسَّ اهَّللٔ ب٩ِٔ أَب ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ ٔي   أَب

 َ٠ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٩ِ أَبٔیطٔ  ًَ ٤ُطُ إِٔلَّ  ٠َ ًِ َ َزَة َِل أ َتا ي٨َةُ َٗ ٜٔ اٟشَّ  ٥ُِٜ ٠َِی ًَ ٔي َو ن َزِو َّی َت ً ا َح و٣ُو ُ٘ َت ٢َ َِل  ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو  ِیط

 فآہل رمعف  ن  یل، اوبہبیتق،  یل  ن ابمرک، ییحی  ن ایب ریثک، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ اےنپ فادل اوباتقدہ  ے افر فہ یبن رکص  یلص اہلل ہیلع

ہل فملس ےن رفامای ہک  ب کت مت ولگ ےھجم دھکی ہن ول، اس فتق کت ڑھک  ہن وہ فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآ

 افر مت اانیمطؿ وک اےنپ افرپ الزؾ رکول۔

 رمعف  ن  یل، اوبہبیتق،  یل  ن ابمرک، ییحی  ن ایب ریثک، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہعمج ےک دؿ دفدویمں وک دجا رکےک اؿ درایمؿ ہن ےھٹیب

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ دفدویمں وک دجا رکےک اؿ درایمؿ ہن ےھٹیب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      862    حس

ابي ذئب، سٌیس :  راوی ، ًبساهَّلل ، اب٩  ٨ًہ ًبسا٪ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  سی  ر ، س٤٠ا٪ ٓا ہ يٌ ز اب٩ و  ، ابوسٌیس  ، ری  ٣٘ب



 

 

 َ ٩ِ أ ًَ ٔیِّ  بُر ِ٘ ٤َ ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ِٕب  ذٔئ َبٔي  اب٩ُِ أ ٧َا  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبُس  ًَ بََر٧َا  ٢َ أَِخ ا َٗ اُ٪  ِبَس ًَ ٨ََا  ث ا َحسَّ ث٨ََ َة َحسَّ ٌَ زٔي اب٩ِٔ َو  ٩ِ ًَ  ٔ بٔیط

 َٗ ا٢َ  َٗ ارٔٔسی   َٔ ِٟ ا اُ٪  ٤َ ُضِ َس٠ِ ََ ٩ِ٣ٔ ك َلا ِسَت ٤َٔا ا َز ب َلضَّ ةٔ َوَت ٌَ ٤ُ حُ ِٟ ا َِو٦َ  َِتَش١َ ی اُ  ٥َ ٩ِ٣َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل ُسو٢ُ  َر ٕ ث٥َُّ ا٢َ  ز

َد  َٔذا َْخَ طُ ث٥َُّ إ َٟ تَٔب  ُٛ َّي ٣َا  َؼل َٓ اث٨َِیِٔن  َیَِن  ِٚ ب ٥ِ٠َ ُيََفِّ َٓ اَح  ص٩ََ أَِو ٣َصَّ ٩ِ٣ٔ كٔیٕب ث٥َُّ َر زَّ ا بَِي٨َطُ ا ُط ٣َ َٟ َِنَؼَت َُُٔفَ  ا٦ُ أ ِْل٣َٔ ا

ی ِْلُِْخَ ا ٔة  ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا َیَِن   َوب

دبعاؿ، دبعاہلل ، ا ن ایب ذبئ، دیعس ربقمی، اوبدیعس، ا ن فدہعی، املسؿ افریس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

ایک افر سج دقر  نکم وہ، اپیک احلص رک ، ای رھپ لیت اگلےئ ای وخوبش  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن ہعمج ےک دؿ لسغ

ےلم افر دجسم ںیم اس رطح اجےئ ہک دف آدویمں وک دجا رکےک اؿ ےک درایمؿ ہن ےھٹیب افر سج دقر اس یک  تمس ںیم اھت، امنز ڑپےھ، 

 اجےت ںیہ۔رپ  ب اامؾ ہبطخ ےئلیک ےلکن وت اخومش رےہ، وت اس ہعمج  ے ےل رک دفےر  ہعمج 

ئ

 کت ےک انگہ شخب دی 

 دبعاؿ، دبعاہلل ، ا ن ایب ذبئ، دیعس ربقمی، اوبدیعس، ا ن فدہعی، املسؿ افریس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اھٹ رک اس یک ہگج رپ ہن ےھٹیبوکیئ صخش ہعمج ےک دؿ اےنپ اھبیئ وک ا

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ صخش ہعمج ےک دؿ اےنپ اھبیئ وک ااھٹ رک اس یک ہگج رپ ہن ےھٹیب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      863    حس

ً :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ، ٍ ، ٧آ خ اب٩ جزی  ، ، ٣د٠س ب٩ یزیس ہ٣ح٤س ب٩ سًل٦ ٨ 

 ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ َزیِٕخ  اب٩ُِ ُج ٧َا  بََر ا٢َ أَِخ َٗ ٔیَس  یَز ٧َا ٣َِد٠َُس ب٩ُِ  بََر ا٢َ أَِخ َٗ  ٕ ٦ اب٩ُِ َسًلَّ ْس صَُو  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٩َِ َحسَّ اب ُت  ٌِ ٔ و٢ُ َس٤ ُ٘ ا َي ٌّ ٔ َآ ُت ٧

 َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ي  ََ َ و٢ُ ٧ ُ٘ ُض٤َا َي ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٤ََز  ًُ ٍٕ ٔ آ ٨َٔ ُت ٟ ٠ِ ُٗ  ٔ َیِح٠َٔص ٓٔیط ٔ َو سٔظ ٌَ ِ٘ اُظ ٩ِ٣ٔ ٣َ اٟزَُّج١ُ أََخ ٘ٔی٥َ  ِ٪ ُي

ا یَِرَص َُ َة َو ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا  ٢َ ا َٗ َة  ٌَ ٤ُ ُح ِٟ  ا



 

 

دمحم  ن السؾ، دلخم  ن سیدی، ا ن رججی، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم 

س ابت  ے ہک وکیئ صخش اےنپ اھبیئ وک اس ےک  ےنھٹی یک ہگج  ے اٹہ رک اس یک ہگج رپ ےھٹیب۔ ںیم ےن انعف  ے وپاھچ ہک ایک ہی ہعمج رفامای، ا

 اک مکح ےہ، وت اوہنں ےن وجاب دای ہک ہعمج افر ریغ ہعمج دفونں اک یہی مکح ےہ۔

 یض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم  ن السؾ، دلخم  ن سیدی، ا ن رججی، انعف، ا ن رمع ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہعمج ےک دؿ اذاؿ دےنی اک ایبؿ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ اذاؿ دےنی اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      864    حس

ب ب٩ یزیس :  راوی ی، سائ  آز٦، اب٩ ابي ذئب، زہز

 َ ُئ ی َسا ِّ٨ اٟ َاَ٪  ٢َ ک ا َٗ ٔیَس  ز َی ٔٔب ب٩ِٔ  ائ اٟشَّ  ٩ِ ًَ زٔیِّ  اٟز صِ  ٩ِ ًَ ذٔئِٕب  َبٔي  اب٩ُِ أ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َز٦ُ  آ ا  ٨ََ ث ا َج٠ََص َحسَّ َٔذ ُٟطُ إ ٔة أَوَّ ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا ِو٦َ 

ٔيیِّ  ا٨َّٟ ِضٔس  ًَ َي  ل ًَ  ٔ بَر ٨ِٔ ٤ ِٟ ا َي  ل ًَ ا٦ُ  ِْل٣َٔ ًَ  ا  ُ اهَّلل َرضَٔی  اُ٪  ٤َ َاَ٪ ًُِث ا ک َّ٤ ٠َ َٓ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َز  ٤َُ ٕ َوً ََِک ٔي ب ٥َ َوأَب ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٨ِطُ َػل

 ٔٚ و ٔاٟش  ٍْ ب ٔؿ اُئ ٣َِو َر َِّو ز اٟ  ٔ اهَّلل ِبس  ًَ ُو  ا٢َ أَب َٗ ٔئ  ا َِّوَر ز اٟ َي  ل ًَ َٔث  اٟ اٟثَّ َئ  ا َس ِّ٨ اٟ َز  اُض َزا ا٨َّٟ ثَُر  َٛ ٨َةٔ  َو ٤َٔسی ِٟ ٔا  ب

آدؾ، ا ن ایب ذبئ، زرہی، اسبئ  ن سیدی رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع فرمع 

ؿ ریض ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک دہع ںیم ہعمج ےک دؿ یلہپ اذاؿ اس فتق یہک اجیت یھت،  ب اامؾ ربنم رپ ھٹیب اجات اھت،  ب رضحت امثع

اء دمہنی اہلل اعتٰیل ہنع اک زامہن ای افر ولگ زایدہ وہےئگ، وت رسیتی اذاؿ اقمؾ زفراء ںیم زایدہ یک یئگ، اوبدبع اہلل )اخبری( ےن اہک ہک زفر

 ےک ابزار ںیم اکی اقمؾ ےہ۔

 آدؾ، ا ن ایب ذبئ، زرہی، اسبئ  ن سیدی :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہعمج ےک دؿ اکی ؤمذؿ ےک اذاؿ دےنی اک ایبؿ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ اکی ؤمذؿ ےک اذاؿ دےنی اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      865    حس

بي س٤٠ہ ٣اجظ :  راوی اٌٟزیز ب٩ ا ، ًبس ، سایب ب٩ یزیسابونٌی٥  و٪، زہزی

 ٔ ائ اٟشَّ  ٩ِ ًَ زٔیِّ  اٟز صِ  ٩ِ ًَ وُ٪  أجُظ ٤َ ِٟ ا َة  َس٤َ٠َ ٔ ب٩ُِ أَبٔي  ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ن ٨ََا أَبُو  ث اَز َحسَّ ی َز ٔذ َّٟ ٔیَس أَ٪َّ ا ز َی ٔب ب٩ِٔ 

ضٔ  َر اَ٪  َّٔ ًَ اُ٪ ب٩ُِ  ٤َ ٔة ًُِث ٌَ ح٤ُُ ِٟ ا یَِو٦َ  أَٟث  اٟثَّ ٔی٩َ  أِذ تَّ ٠َِیطٔ اٟ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٩ُِٜ ٨٠ٟٔ َی  ٥ِ َٟ ٔة َو ٨َ ی ٤َٔس ِٟ ا ثَُر أَص١ُِ  َٛ ٔیَن  ُط ح ٨ِ ًَ اهَّللُ  َی 

 ٔ بَر ٨ِٔ٤ ِٟ ا َي  ل ًَ ىٔی  ٌِ ا٦ُ َي ِْل٣َٔ ا َیِح٠ُٔص  ٔة حٔیَن  ٌَ ٤ُ حُ ِٟ ا ِو٦َ  َی ٔی٩ُ  ِذ أ تَّ اٟ احٕٔس َوکَاَ٪  یَِر َو َُ  ٪ْ ذِّ ٥َ ٣َُؤ َس٠َّ  َو

   ن سیدی رفاتی رکےت ںیہ ہک  ب الہ دمہنی یک دعتاد زایدہ وہیئگ اس فتق اوبمیعن، دبعازعلسی  ن ایب ہملس
 
 ام،نوؿ، زرہی، اسن

ہعمج ےک دؿ رسیتی اذاؿ اک ااضہف وہنجں ےن ایک فہ رضحت امثعؿ ےھت افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک دہع ںیم زجب اکی ےک وکیئ ومذؿ 

   ب اامؾ ربنم رپ اتھٹیب اھتہن وہات اھت افر ہعمج ےک دؿ اذاؿ اس فتق وہیت یھت

   ن سیدی :  رافی
 
 اوبمیعن، دبعازعلسی  ن ایب ہملس ام،نوؿ، زرہی، اسن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہعمج ےک دؿ اکی ذم)ےک اذاؿ دےنی( اک ایبؿ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 دؿ اکی ذم)ےک اذاؿ دےنی( اک ایبؿہعمج ےک 



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      866    حس

ہ ب٩ سہ١ ب٩ ح٨یٕ :  راوی ٣ا٣ یٕ، ابو ًث٤ا٪ ب٩ سہ١ ب٩ ح٨ ، ًبساهَّلل ، ابوبَک ب٩   ٣ح٤سب٩ ٣٘ات١

 ٢َ ا َٗ اهَّللٔ  ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ات١ٕٔ  َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث َة ب٩ِٔ َحسَّ ا٣َ ٔي أ٣َُ ٩ِ أَب ًَ  ٕٕ ٨َِی ِض١ٔ ب٩ِٔ حُ َس اَ٪ ب٩ِٔ  ٤َ ََِکٔ ب٩ُِ ًُِث ُو ب َا أَب ٧ بََر أَِخ

 َٗ  ٪ُ ذِّ ٤َُؤ ِٟ ا ٔ أَذََّ٪  بَر ٨ِٔ٤ ِٟ ا لَي  ًَ ْٔص  اٟ اَ٪ َوصَُو َج َی ِٔ ُس ٔیََة ب٩َِ أَبٔي  او ٌَ ُت ٣ُ ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ  ٕٕ ٨َُِی ِض١ٔ ب٩ِٔ ح َٗ َس  ُ بَر ِٛ َ ُ اهَّللُ أ بَر ِٛ َ ٢َ ا٢َ اهَّللُ أ ا

ا َ٘ َٓ َا  ٔیَُة َوأ٧َ او ٌَ ٢َ ٣ُ ا َ٘ َٓ َط إِٔلَّ اهَّللُ  َٟ ٔ َضُس أَِ٪ َِل إ َِط ٢َ أ ا َٗ  ُ بَر ِٛ َ ُ أ اهَّلل  ُ بَر ِٛ َ اهَّللُ أ ُة  َٔی او ٌَ ٢َ ٣ُ ا َ٘ َٓ  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو ّسا  َّ٤ َضُس أَ٪َّ ٣َُح ٢َ أَِط

ا ا  َض ا أَی  َی  ٢َ ا َٗ ٔی٩َ  أِذ تَّ اٟ َضی  َٗ ا أَِ٪  َّ٤٠َ َٓ َا  ٧َ ُة َوأ َٔی او ٌَ ٔٔص ٣ُ ٤َِح٠ ِٟ ا ا  َي صََذ ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢َ ُسو ُت َر ٌِ ٔ َس٤ يي  ٔن ُض إ ا َّ٨ٟ

ًٔی َٟ ا َ٘ ِّی ٩ِ٣ٔ ٣َ ُت٥ِ ٣ٔى ٌِ ٔ ٤ َس ٢ُ ٣َا  و ُ٘ ُ٪ َي ذِّ ٤َُؤ ِٟ ا َذََّ٪  ٔیَن أ  ح

ےت ںیہ ہک ومذؿ ےن اذاؿ یہک وت ںیم دمحم ن اقم ل، دبعاہلل ، اوبرکب  ن امثعؿ  ن لہس  ن فینح، اوبامہم  ن لہس  ن فینح ایبؿ رک
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ںیم یھب(  ب اذاؿ متخ  )ینعی ںیم یھب( رھپ ومذؿ ےن اہک أ

اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ںیم روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ہگج رپ ومذؿ ےک اذاؿ دےتی فتق فہ زیچ وہیگ وت اعمفہی ریض اہلل 

 ینس، وج مت ےن ھجم وک ےتہک وہےئ انس۔

 دمحم ن اقم ل، دبعاہلل ، اوبرکب  ن امثعؿ  ن لہس  ن فینح، اوبامہم  ن لہس  ن فینح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اذاؿ دےنی ےک فتق ربنم رپ  ےنھٹی اک ایبؿ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ دےنی ےک فتق ربنم رپ  ےنھٹی اک ایبؿ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      867    حس

، ً٘ی١، ا :  راوی ٟیث ر،   ب٩ طہابیحٌی ب٩ بٜی

 َ ٔیَس أ ز َی َٔب ب٩َِ  ائ اٟشَّ إب أَ٪َّ  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب یَِح ا  ٨ََ ث َِو٦َ َحسَّ َٔي ی ان اٟثَّ ٔی٩َ  ِذ أ تَّ اٟ ُظ أَ٪َّ  بََر ِخ

 َٛ ٔیَن  ٨ِطُ ح ًَ اهَّللُ  ضَٔی  اَ٪ َر َّٔ ًَ اُ٪ ب٩ُِ  ٤َ ٔ ًُِث ٔط ٔة أ٣َََز ب ٌَ ٤ُ ُح ِٟ ِْل٣َٔا٦ُ ا ا َیِح٠ُٔص  ٔیَن  ةٔ ح ٌَ ٤ُ حُ ِٟ ا ِو٦َ  َی ِذٔی٩ُ  أ تَّ اٟ َاَ٪  ک ٤َِشحٔسٔ َو ِٟ ا  ثَُر أَص١ُِ 

ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب رفاتی رکےت ںیہ، ہک اؿ  ے اسبئ  ن سیدی ےن ایبؿ ایک ہک ہعمج ےک دؿ دفےری اذاؿ اک مکح 

دجسم یک دعتاد تہب ڑبھ یئگ، افر ہعمج ےک دؿ اذاؿ اس فتق وہیت یھت  ب ہک رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن دای،  ب ہک الہ 

 اامؾ )ربنم رپ( ھٹیب اجات اھت۔

 ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿہبطخ ےک فتق اذاؿ ک ےن اک ایب

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ ےک فتق اذاؿ ک ےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      868    حس

ص، زہزی :  راوی رَ، یو٧  ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساهَّلل ب٩ ٣با

 َ ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ِبُس اهَّللٔ  ًَ ٧َا  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ات١ٕٔ  َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٢ُ إٔ٪َّ َحسَّ و ُ٘ زٔیَس َي َی َٔب ب٩َِ  ائ اٟشَّ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ُُص  ٧ ا یُو

ُسو َر ِضسٔ  ًَ ٔ فٔي  بَر ٨ِٔ ٤ ِٟ ا لَي  ًَ ةٔ  ٌَ ٤ُ ُح ِٟ یَِو٦َ ا ِْل٣َٔا٦ُ  ا َیِح٠ُٔص  ٔیَن  ُُط ح ٟ َاَ٪ أَوَّ ةٔ ک ٌَ ٤ُ حُ ِٟ ا َِو٦َ  اَ٪ ی ِْلََذ َ ا ٥َ َوأ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل بٔي ٢ٔ 

ثُرُو َٛ ٨ِطُ َو ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  اَ٪  َّٔ ًَ اَ٪ ب٩ِٔ  ةٔ ًُِث٤َ َٓ ًَٔل ٔي خ َاَ٪ ف ا ک َّ٤ ٠َ َٓ ٤َا  ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َز  ٕ َو٤ًَُ ََِک أ٪ ب ََذ ٔاِْل ةٔ ب ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا ِو٦َ  َی اُ٪  ا أ٣َََز ًُِث٤َ



 

 

َذَٟٔک  لَي  ًَ  ُ ِْل٣َِز ا َت  َثَب َٓ ٔئ  ا َِّوَر ز اٟ َي  ل ًَ  ٔ َ٪ بٔط ُذِّ أ َٓ أٟٔث   اٟثَّ

دمحم  ن اقم ل، دبعاہلل  ن ابمرک، ویسن، زرہی رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اسبئ  ن سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ےتہک وہےئ انس 

ہک ہعمج ےک دؿ یلہپ اذاؿ اس فتق وہیت یھت،  ب ہک اامؾ ہعمج ےک دؿ ربنم رپ ھٹیب اجات اھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر 

ہلل اعتٰیل ہنع افر رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک زامہن کت یہی احؽ رتا، رھپ  ب رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک الختف اک اوبرکب ریض ا

 زامہن ای، افر ولگ تہب زایدہ وہےئگ، وت رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ہعمج ےک دؿ رسیتی اذاؿ اک مکح دای افر زفراء رپ اذاؿ دی

 ہلسلس اقمئ رتا۔یئگ، رھپ ہی 

 دمحم  ن اقم ل، دبعاہلل  ن ابمرک، ویسن، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ربنم رپ ہبطخ ڑپےنھ اک ایبؿ، افر اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ع

 ایبؿ ہعمج اک :   ابب

 ربنم رپ ہبطخ ڑپےنھ اک ایبؿ، افر اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربنم رپ ہبطخ ڑپاھ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      869    حس

ری :  راوی ب٩ ًبساٟ٘ا ٟزح٩٤ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل  بسا ہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب ب٩ ً ٩  ٗتيب ني، ابوحاز٦ ب شی اس٨ٜس زرا ْق

 زی٨ار

اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٣َُح اٟزَِّح ِبٔس  ًَ وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ٨ََا َي ث ٢َ َحسَّ ا َٗ یٕس  ٌٔ َبُة ب٩ُِ َس تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ٔشی   َحسَّ ُْقَ ِٟ ا ی   رٔ ا َ٘ ِٟ ا ِبٕس  ًَ

ٔی٨َ  ٔ ب٩ُِ ز از٦ٔ ُو َح ا أَب ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ٔي   ان ٨َِسَر َٜ ِْلِٔس ُظ ا زُ ٔ ٥٣َّٔ ًُو بَر ٨ِٔ ٤ ِٟ ا َََرِوا فٔي  ا٣ِ ِس  َٗ یَّ َو أًٔس اٟشَّ ٕس  ٌِ َس ِض١َ ب٩َِ  ِوا َس رَٔجاِّل أََت إر أَ٪َّ 

یَ   ٢َ ٍَ َوأَوَّ ٔؿ ٕ ُو َِو٦ ٢َ ی ُِتطُ أَوَّ َی َرأ ِس  َ٘ َٟ َُو َو ا ص َّ٤٣ٔ ُٖ يي َْلرَِعٔ ٔن ٢َ َواهَّللٔ إ ا َ٘ َٓ َذَٟٔک   ٩ِ ًَ ُظ  و َشأَُٟ َٓ ٔ ط ٠َِی ًَ ٕ َج٠ََص  اهَّللُ ِو٦ َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس

ِس  َٗ رٔ  ا َِنَؼ ِْل ٕ ٩ِ٣ٔ ا َزأَة ا٣ِ ََة  ٧ ًَل ُٓ ٔلَي  ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َس١َ  َِر ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَُل٣َٔک ًَ ٔی ُ ِض١ْ ٣ُز َس ا  اَص َّ٤  َس



 

 

ض٩َّٔ إٔذَ  ٠َِی ًَ اّزا أَِج٠ُٔص  َو ًِ َ ١َ٤َ لٔي أ ٌِ اَر أَِ٪ َي حَّ َّ٨ ِت اٟ َس٠َ َِر أ َٓ اَئ بَٔضا  ابَةٔ ث٥َُّ َج َِ ِٟ ا أئ  َٓ ََطِ ٠َٔ٤َضا ٩ِ٣ٔ  ٌَ َٓ ُط  َزِت أ٣ََ َٓ اَض  َّ٨ اٟ ُت  ٤ِ ک٠ََّ ا 

َػ  اهَّللٔ  و٢َ  َرُس َیُِت  َرأ ٨َُا ث٥َُّ  ِت صَا ص ٌَ ُؤؿ َٓ َٔضا  أ٣َََز ب َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس ٔلَي  ٔ َوَس٠َّ إ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َضا ل ٠َِی ًَ َّي  َػل  ٥َ

ازَ  ًَ ٔ ث٥َُّ  بَر ٨ِٔ ٤ ِٟ ا َِػ١ٔ  ٔي أ َشَحَس ف َٓ ی  ِضَْقَ َ٘ ِٟ ا َز٢ََ  ا ث٥َُّ ٧ ٠َِیَض ًَ ٍَ َوصَُو  َٛ َر ٠َِیَضا ث٥َُّ  ًَ ََّر َوصَُو  ب َٛ ا٢َ َو َ٘ َٓ أض  ا٨َّٟ لَي  ًَ َب١َ  ِٗ َ َ أ ْ ََفَ ا  َّ٤٠َ َٓ  

 ٔ ا َوٟ و  ٤ َٔتأَِت ا ٟ ُت صََذ ٌِ َػ٨َ ا  ٤ََّ ٧ٔ ُض إ ا َّ٨ اٟ َضا  َی  ًَلتٔيأ َػ ا  ٤ُو َّ٠ ٌَ  َت

ہبیتق  ن دیعس، وقعیب  ن دبعارلنمح  ن دمحم  ن دبعاہلل  ن دبعااقلری آریش ادنکس دراین، اوباحزؾ  ن دانیر رفاتی رکےت ںیہ ہک ھچک 

ولگ لہس  ن دعس اسدعی ےک اپس آےئ افر فہ االتخػ رک رےہ ےھت ربنم ےک قلعتم، ہک اس یک ڑکلی سک درتخ یک یھت، وت اؿ 

ں ےن اؿ )لہس  ن دعس اسدعی(  ے اس ےک قلعتم وپاھچ، وت اوہنں ےن وجاب دای ہک ف اہلل ںیم اجاتن وہں ہک ربنم سک درتخ ولوگ

ہل یک ڑکلی اک اھت، افر دخبا ںیم ےن ےلہپ یہ دؿ اس وک داھکی، فہ راھک ایگ اھت افر بس  ے ےلہپ دؿ  ب اس رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااصنر یک الفں وعرت اک انؾ لہس ےن ایبؿ یھب ایک، ےک اپس الہک اجیھب ہک مت اےنپ فملس ےھٹیب، روسؽ 

ڑبیئھ ڑلےک وک مکح دف ہک فہ ےری  فاےطس ایسی ڑکلایں انبد  ہک  ب ںیم ولوگں  ے اخمبط وہں، وت اس رپ وھٹیبں،انچہچن اس 

 دای، وت اغہب ےک اھج ےک درتخ اک انبای، رھپ اس وعرت ےک اپس ےل رک آای وت اس وعرت وعرت ےن اس ڑلےک وک اس ےک انبےن اک مکح

 ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رپ امنز ڑپیھ افر ریبکت یہک، رھپ ایس رپ روکع یھب ایک دعب ازاں اےٹل اپں رھپ  افر ربنم

افرغ وہےئ وت ولوگں یک رطػ وتمہج وہ رک رفامای ہک ا  ولوگ ںیم ےن ااسی اس ےئل یک ڑج ںیم دجسہ ایک، رھپ فاسپ اینپ ہگج رپ ےئگ،  ب 

 ایک ہک مت ےریی ادتقاء رکف افر ےریی امنز ھکیس ول۔

 ہبیتق  ن دیعس، وقعیب  ن دبعارلنمح  ن دمحم  ن دبعاہلل  ن دبعااقلری آریش ادنکس دراین، اوباحزؾ  ن دانیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ربنم رپ ہبطخ ڑپےنھ اک ایبؿ، افر اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربنم رپ ہبطخ ڑپاھ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      870    حس



 

 

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اهَّلل  ًبس ، جابز ب٩  ص ا٧ اب٩   ، ، یحٌی ب٩ سٌیس ر ثی ٛ بي  ا ٣ح٤س ب٩ جٌَف ب٩  ٣زی٥،  بي  ا  سٌیس ب٩ 

 ٢َ ا َٗ یٕس  ٌٔ ٌَی ب٩ُِ َس َیِح نٔي  بََر ا٢َ أَِخ َٗ ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ا٢َ َحسَّ َٗ َی٥َ  زِ یُس ب٩ُِ أَبٔي ٣َ ٌٔ َس ٨ََا  ث ٔي َحسَّ بََرن ٍَ أَِخ ٔ ٤ َس َُّط  ٧ََٕص أ٧َ اب٩ُِ أ

 ٍَ ٔؿ ا ُو َّ٤ ٠َ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٔ ِیط َٟ ٔ و٦ُ إ ُ٘ َْ َي کَاَ٪ ٔجِذ  ٢َ ا َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ َٔز ب٩َِ  اب َٔ ٣ِٔث١َ َج ا ٠ِٟٔحِٔذ ٨َ ٌِ ٔ َس٤  ُ بَر ٨ِٔ ٤ ِٟ ا ُط  َٟ

َّي اهَّللُ َػل ٔيی   َّ٨ ٢ََ اٟ َز َّی ٧ ً ٔ َح ار َظ ٌٔ ِٟ ا أت  َِػَو ُؽ ب٩ُِ ًُبَِیٔس أ ِٔ ٔي َح بََرن ٌَی أَِخ َیِح  ٩ِ ًَ  ٪ُ ُس٠َامِیَ  ٢َ ا َٗ  ٔ ط ٠َِی ًَ ُظ  یََس  ٍَ َؿ َو َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  

ابٔز ٍَ َج ٔ ٤ ٧ََٕص َس  اهَّللٔ ب٩ِٔ أ

ےت ںیہ ہک اکی دیعس  ن ایب رمص ، دمحم  ن رفعج  ن ایب ریثک، ییحی  ن دیعس، ا ن اسن، اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رک

انت ںیم وجھکر اک انت اھت، سج رپ ڑھک  وہ رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ دےتی ےھت  ب اؿ ےئلیک ربنم ایتر ایک ایگ وت مہ ےن اس 

افر اانپ دتس  ایسی آفاز رفےن یک ینس ےسیج دس ہنیہم یک احہلم افینٹن آفاز رکیت ےہ، اہیں کت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارت 

 ابمرک اس رپ راھک، افر امیلسؿ ےن ہب دنس ییحی ، صفح  ن دیبع اہلل  ن اسن، اجرب اس دحثی وک رفاتی ایک۔

 دیعس  ن ایب رمص ، دمحم  ن رفعج  ن ایب ریثک، ییحی  ن دیعس، ا ن اسن، اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ربنم رپ ہبطخ ڑپےنھ اک ایبؿ، افر اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربنم رپ ہبطخ ڑپاھ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      871    حس

٨ًہ :  ویرا لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس ٟس  ا اپ٨ے و  ٥ٟ ، سا ہزی ب، ز ذئ بي  ا اب٩  ایاض،  بي  ا ز٦ ب٩   آ 

 ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ا٥ٕٟٔ  ٩ِ َس ًَ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ذٔئِٕب  ٔي  اب٩ُِ أَب ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َإض  ٔي إٔی َز٦ُ ب٩ُِ أَب آ ا  ٨ََ ث ٠َیِ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  طٔ ٌِ

َتٔش١ِ  ِِ ٠َِی َٓ ٔة  ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا َي  ٔل َئ إ ٢َ ٩ِ٣َ َجا ا َ٘ َٓ  ٔ بَر ٨ِٔ ٤ ِٟ ا َي  ل ًَ ُب  َیِدُل  ٥َ َس٠َّ  َو

آدؾ  ن ایب اایس، ا ن ایب ذبئ، زرہی، اسمل اےنپ فادل دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص 



 

 

ےئ انس، اس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش ہعمج یک امنز ےئلیک آےئ وت اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربنم رپ ہبطخ دےتی وہ

 اچےئہ ہک لسغ رک ےل۔

 آ دؾ  ن ایب اایس، ا ن ایب ذبئ، زرہی، اسمل اےنپ فادل دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ڑھک  وہ رک ہبطخ دےنی اک ایبؿ۔

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ڑھک  وہ رک ہبطخ دےنی اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      872    حس

ٍ، ا :  راوی ی، خاٟس ب٩ حارث، ًبیس اهَّلل ب٩ ٤ًز، ٧آ ٨ًہًبیس اهَّلل ب٩ ٤ًز ٗواریز لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز   ب٩ 

ا ا ًُبَِیُس  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ رٔٔث  ا َح ِٟ ا أُٟس ب٩ُِ  ا َخ ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ٔی   یز رٔ ا َو َ٘ ِٟ َز ا ٤َُ ٔ ب٩ُِ ً اهَّلل َىَی ًُبَِیُس  ث اب٩ِٔ َحسَّ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ٤ََُز  ٔ ب٩ُِ ً هَّلل

َّي َػل ٔيی   ا٨َّٟ ٢َ کَاَ٪  ا َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َ اِْلَ٪  ًُ وَ٪  ُ٠ ٌَ ِٔ َت ٤َا  َٛ و٦ُ  ُ٘ ُس ث٥َُّ َي ٌُ ِ٘ ٤ّٔا ث٥َُّ َي ائ َٗ ُلُب  َیِد  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

ہیلع  دیبع اہلل  ن رمع وقارریی، اخدل  ن احرث، دیبع اہلل  ن رمع، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل

 ڑپےتھ ےھت، رھپ ےتھٹیب، رھپ ڑھک  وہےت ےھت،  اسی ہک مت رکےت وہ۔ فآہل فملس ڑھک  وہ رک ہبطخ

 دیبع اہلل  ن رمع وقارریی، اخدل  ن احرث، دیبع اہلل  ن رمع، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ں اک اامؾ یک رطػ ہنم ےک  ےنھٹی اک ایبؿ۔  ب فہ ہبطخ ڑپےھ، افر ا ن رمع ریض ا ولوگ



 

 

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 یک رطػ وتمہج وہےت ولوگں اک اامؾ یک رطػ ہنم ےک  ےنھٹی اک ایبؿ۔  ب فہ ہبطخ ڑپےھ، افر ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع اامؾ

یث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س      873    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ی  ر ابوسٌیس خس ر، حرضت  شا ي ء ب٩  ًلا  ، ہ ٣ی٤و٧ بي  ا ہًل٢ ب٩  ، یحٌی ،  ظا٦ ، ہ ہ ٟ ذ ب٩ ٓـا  ٣ٌا

ٔي ٣َ  َب ٢ٔ ب٩ِٔ أ ًَٔل ٩ِ ص ًَ ٌَی  َیِح  ٩ِ ًَ ا صَٔظا٦ْ  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َة  َٟ ا ـَ َٓ ُ ب٩ُِ  ذ ا ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث ٍَ أَبَا َحسَّ ٔ ٤ َس َُّط  ٕر أ٧َ ُئ ب٩ُِ َيَشا ا َل ًَ ا  ٨ََ ث ََة َحسَّ ٧ ِی٤ُو

 َ٨ ٔ َوَج٠َِش بَر ٨ِٔ ٤ ِٟ ا لَي  ًَ  ٕ َِو٦ اَت ی َذ َص  ٥َ َج٠َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیَّ َػل ا٨َّٟ ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ یَّ  رٔ ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ طُ َس َٟ ِو  ا َح

اسیر، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص  اعمذ  ن اضفہل، اشہؾ، ییحی ، الہؽ  ن ایب ومیمہن، اطعء  ن

 اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دؿ ربنم رپ ےھٹیب افر مہ ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارد رگد ےھٹیب۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنعاعمذ  ن اضفہل، اشہؾ، ییحی ، الہؽ  ن ایب ومیمہن، اطعء  ن اسیر، رضحت اوبدیعس ادری  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن انثء ےک دعب ہبطخ ںیم اامدعب اہک، اس وک رکعہم ےن ا ن سابس رض

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 اامدعب اہک، اس وک رکعہم ےن ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے افر اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایکاس صخش اک ایبؿ سج ےن انثء ےک دعب ہبطخ ںیم 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      874    حس

بي بَک رضی اهَّلل تٌ :  راوی ر، اس٤اء ب٨ت ا ہ ب٨ت ٨٣ذ ، ٓاك٤ ز، اسا٣ہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ ٨ًہا٣ح٤و لٰي   ا

 ًَ رٔ  ٨ِٔذ ٤ُ ِٟ ا ُت  ٨ِٔ ُة ب ٤َٔ اك َٓ ىٔی  بََرِت ٢َ أَِخ ا َٗ َوَة  ٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َة  ا٣َ َُس ا أ ٨ََ ث ْز َحسَّ ٤ُو ٢ ٣َِح ا َبٔي بََِکٕ  ٩ِ وٗ ٔت أ ٨ِٔ اَئ ب َِس٤َ أ

و اُض ُيَؼ٠  ا٨َّٟ َضا َو ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ائَٔظَة  ًَ لَي  ًَ َزَخ٠ُِت  ِت  َٟ ا َٗ  ٔٙ ی سِّ ٤َأئ اٟؼِّ اٟشَّ ٔلَي  َضا إ َٔزأِٔس َرِت ب ا ََط أ َٓ أض  َّ٨ َطأُِ٪ اٟ ٠ُِت ٣َا  ُٗ  ٪َ



 

 

ا ٥َ ٔجسًّ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس  ٢َ أَكَا َٓ ِت  َٟ ا َٗ  ٥ِ ٌَ َن َِی  ا أ َٔزأِٔسَض َرِت ب ا ََط أ َٓ یَْة  آ ُت  ٠ِ ُ٘ ٔيی  َٓ ٨ِ َي َج ٔل ِشُی َوإ َِ ِٟ ا نٔي  َّی َتَحًلَّ ً َح

ضَ  بَْة ٓٔی ٥َ ْٔقِ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ُسو٢ُ اهَّللٔ  َٖ َر ََّصَ اِن َٓ َرأِٔسی  لَي  ًَ َضا  َُػب  ٨ِ٣ٔ ُت أ ٠ِ ٌَ َح َٓ َضا  َتِحُت َٔ َٓ ْئ  ِت ا ٣َا ِس َتَح٠َّ َٗ َو

وَ  نِٔش َم  َِ َٟ ِت َو َٟ ا َٗ ُس  ٌِ ا َب ٢َ أ٣ََّ ا َٗ ٤َٔا صَُو أَص٠ُِطُ ث٥َُّ  َ ب اهَّلل ٤َٔس  َض َوَح ا ا٨َّٟ َب  َل َد َٓ ٤ُِص  ٩َّٔ اٟظَّ ض ِی َٟ ٔ أُِت إ َٔ َٜ ِ ا٧ َٓ  ٔ ار َِنَؼ اِْل ْة ٩ِ٣ٔ 

 ٔ ُِتطُ ف َی َرأ ِس  َٗ ُط إِٔلَّ  یُت ُرٔ ٩ِ أ ُٛ َ ٥ِ أ َٟ ٕئ  َطِی ٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ  ا َٗ ِت  َٟ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ا  َة ٣َ ائَٔظ ٌَ ٔ ُت ٟ ٠ِ ُ٘ َٓ ُض٩َّ  َت ِّٜ َُس َر ْٔل ا َّ٨ اٟ َة َو َّ٨ َح ِٟ ا َّی  ً ا َح مٔي َصَذ ا َ٘ ي ٣َ

 ُ َّٜ ٔلَيَّ أ٧َ ِس أُوؤَي إ َٗ َُّط  ٧ٔ ُط ٣َا َوإ َٟ ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ  ٥ِ ُٛ یُِؤتَي أََحُس ا٢ٔ  جَّ اٟسَّ ٤َٔشیٔح  ِٟ ا ٨َِةٔ  َب ٩ِ٣ٔ ٓٔت ی َْقٔ ٔ ٣ِٔث١َ أَِو  ُور ب ُ٘ ِٟ ا ُوَ٪ فٔي  ٨َ ت ِٔ ُت ٤َُک ٥ِ  ٠ًِٔ

ْس َػ  َّ٤ ٔ صَُو ٣َُح اهَّلل و٢ُ  َرُس و٢ُ صَُو  ُ٘ َی َٓ ا٦ْ  َطکَّ صَٔظ و٩ُٔٗ  ٤ُ ِٟ ا ا٢َ  َٗ ٤ُِؤ٩ُ٣ٔ أَِو  ِٟ ا ا  أ٣ََّ َٓ ُج١ٔ  زَّ اٟ ا  َٔضَذ ائ٨ََا ب ٥َ َج َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ل

 ٥ُ٠َ ٌِ َن ا  َّ٨ ُٛ ِس  َٗ ا  أّٟح َػ  ٥َِ٧ طُ  َٟ  ٢ُ ا َ٘ ُی َٓ ا  ٨َ ِٗ َػسَّ ا َو ٨َ ٌِ َب اتَّ ا َو ٨َِ ا َوأََجب َّ٨ آ٣َ َٓ ی  ُضَس ِٟ ا أت َو ٨َ بَيِّ ِٟ ٔا ا  ب ٔ َوأ٣ََّ ٔط ُتِؤ٩ُ٣ٔ ب َٟ َت  ٨ِ ُٛ إِٔ٪ 

کَّ صَٔظا٦ْ  َط اُب  زَِت ٤ُ ِٟ ا  ٢َ ا َٗ ُٙ أَِو  ٔ آ ٨َ٤ُ ِٟ ّئا ا َطِی وَ٪  وُٟ ُ٘ َض َي ا َّ٨ اٟ ُت  ٌِ ٔ ٤ ی َس رٔ َِز ٢ُ َِل أ و ُ٘ َی َٓ ُج١ٔ  زَّ اٟ ا  َٔضَذ َک ب ٤ُ ا ٠ًِٔ ُط ٣َ َٟ  ٢ُ ا َ٘ ُی َٓ

 ٔ ٠َِیط ًَ ُى  ِّ٠ َِ ا ُي ِت ٣َ َْکَ َذ ا  ََّض یَِر أ٧َ َُ ُتطُ  ِي ًَ أَِو َٓ ُة  ٤َٔ اك َٓ ٔي  ِت ل َٟ ا َٗ ِس  َ٘ ٠َ َٓ ا٢َ صَٔظا٦ْ  َٗ ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ 

تنب ذنمر، اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل ومحمد، ااسہم، اشہؾ  ن رعفہ، افہمط 

اعتٰیل اہنع ےک اپس آںیئ، افر ولگ امنز ڑپھ رےہ ےھت، ںیم ےن اہک ولوگں وک ایک وہایگ ےہ وت اوہنں ےن آامسؿ یک رطػ اےنپ ےر  ے 

ےن اےنپ ےر  ے ااشرہ ایک ینعی تاں اہک، رھپ اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ااشرہ ایک، ںیم ےن اہک وکیئ اشنین ےہ؟ وت اوہنں

امنز تہب وطلی ڑپیھ، اہیں کت ہک ےھجم یشغ ےن ےل ایل ےری  ولہپ ںیم اپین یک اکی کشم یھت، ا ے ںیم ےن وھکال افر اس  ے اپین 

 فآہل فملس امنز  ے افرغ وہےئ اس احؽ ںیم ہک آاتفب رفنش وہ اکچ اھت، رھپ ےل رک اےنپ ےر رپ ڈاےنل یگل افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 وت ہبطخ دای افر اہلل اعتٰیل یک دمح ایبؿ یک سج اک فہ قحتسم ےہ، رھپ اس ےک دعب اامدعب رفامای، ااصنر یک ھچک وعروتں ےن وشر فلغ ڑسفع ایک

 ںیہ ہک ںیم اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اںیہن اخومش رکےن ےئلیک اؿ یک رطػ وتمہج وہیئ، اامسء یتہک

ےھجم ہن فآہل فملس ےن ایک رفامای؟ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، ںیہن ےہ وکیئ زیچ ایسی وج 

دھکی ایل۔ اہیں کت ہک تنج افر دفزخ یھب دھکی یل۔ افر ےریی رطػ فیح یک یئگ ہک  داھکیئ یئگ وہ، رگم ںیم ےن ا ے آج اینپ ایس ہگج رپ

ربق ںیم ںیہمت ہنتف حیسم داجؽ ےک آربی آربی ای اس ےک لثم زامای اجےئ اگ، اہمتر  اپس اکی صخش الای اجےئ اگ، افر اس ےک 

نم ای ومنق )اشہؾ وک کش وہا ہک ومنم ےک ای ومنق قلعتم وساؽ ایک اجےئ اگ اک ہک اس صخش ےک قلعتم ایک اجےتن وہ؟ وج صخش وم

 ےک اافلظ ےہک( وہاگ فہ ےہک اگ ہک ہی اہلل ےک روسؽ دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہ، امہر  اپس دہاتی یک ابںیت افر یلھک دںیلیل ےل

اگ ا  رمد اصحل وس اج مہ وت اجےتن ےھت رک آےئ، وت مہ اامیؿ الےئ وبقؽ ایک، اؿ یک ریپفی افر دصتقی یک، رھپ اس صخش  ے اہک اجےئ 



 

 

ہک وت ومنم اھت افر وج صخش انمقف ای کش رکےن فاال )اشہؾ وک کش وہا ہک انمقف ےک ای رماتب ےک اافلظ ےہک( وہاگ وت اؿ  ے وپاھچ 

ےئ ںیم انس اھت فیہ ںیم ےن اجےئ اگ ہک مت اس صخش ےک قلعتم ایک اجےتن وہ؟ وت فہ ےہک اگ ہک ںیم ھچک ںیہن اجاتن، ولوگں وک ھچک ےتہک وہ

ہہک دای، اشہؾ اک ایبؿ ےہ ہک افہمط تنب ذنمر ےن وج اہک ںیم ےن اںیہن اید راھک، زجب اس ےک ہک انموقفں رپ یک اجےن فایل ایتخسں، وج 

 اوہنں ےن ایبؿ یک۔

 ومحمد، ااسہم، اشہؾ  ن رعفہ، افہمط تنب ذنمر، اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

  رفاتی ایک ہیلع فآہل فملس  ےاس صخش اک ایبؿ سج ےن انثء ےک دعب ہبطخ ںیم اامدعب اہک، اس وک رکعہم ےن ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے افر اوہنں ےن یبن یلص اہلل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      875    حس

ت٠ِب :  راوی ی، ٤ًزوب٩  ی ب٩ حاز٦، حش٩ بَّص ، جزیز ٤ٌ٣ز، ابوًاػ٥  ٣ح٤س ب٩ 

َحَش  ِٟ ا ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ  ٕ از٦ٔ ٔ ب٩ِٔ َح ز زٔی ٩ِ َج ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ُو  ا أَب ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ ز ٤َ ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث َٔب أَ٪َّ َحسَّ ٠ ِِ َت زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ٨ََا  ث ٢ُ َحسَّ و ُ٘ ٩َ َي

اِّل  رَٔج  ََ َز اِّل َوَت رَٔج َلی  ًِ َ أ َٓ ٤َطُ  َش َ٘ َٓ ِيٕی  َس ٢ٕ أَِو  ا ُتَٔي ب٤َٔ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ٢َ اهَّللٔ َػل ُسو ا َر ُو تَب ًَ  ََ َز ی٩َ َت ٔذ َّٟ ا ُط أَ٪َّ  َِ َب٠َ َٓ

 ٔ ٠َِیط ًَ ِىَی  َ ث٥َُّ أَث اهَّلل ٤َٔس  َح َٓ  َّٟ ا َيَّ ٩ِ٣ٔ  ٔل َُ أََحب  إ ََز ٔذی أ َّٟ ا ُج١َ َو زَّ اٟ  َُ ََز اٟزَُّج١َ َوأ ٔلی  ًِ ُ يي َْل ٔن َواهَّللٔ إ َٓ ُس  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٔلی ث٥َُّ  ًِ ُ ی أ ٔذ

 ٌَ ا َج َي ٣َ ٔل ا إ ا٣ّ َو ِٗ َ َک١ُٔ أ ٍٔ َوأ َض٠َ ِٟ َٔ َوا َ ز َح ِٟ ا ٔض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ  ُوب ٠ ُٗ ٔي  ی ف ٤َٔا أََر ا ٟ ا٣ّ َو ِٗ َ ٔلی أ ًِ ُ ٩ِ أ ٜٔ ٔ َوَل یِر َد ِٟ ا ٔىَی َو ِ ِٟ ا ٔض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ  وب ُ٠ ُٗ اهَّللُ فٔي   ١َ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ٔ  ُس ٔة َر ٔک٤َٔ٠َ ٔي ب ا أُحٔب  أَ٪َّ ل َواهَّللٔ ٣َ َٓ ٠َٔب  ِِ َت زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ض٥ِٔ  ٥ٔ ٓٔی ٌَ ا٨َّٟ َز  ٤ُِ  ح

رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس دمحم  ن رمعم، اوباعمص، رجریی  ن احزؾ، ب ن  یری، رمعف ن بلغت 

ملس وک ھچک امؽ ای دیقی الےئ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھچک ولوگں وک دای افر ھچک ولوگں وک ںیہن دای، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

آہل فملس ےن اہلل اعتٰیل یک دمح ف انث ایبؿ یک رھپ رفامای۔ اامدعب دخبا ںیم ربخ یل ہک نج ولوگں وک ںیہن دی فہ انراض ںیہ، وت آپ یلص اہلل ہیلع ف

یسک وک داتی وہں افر یسک وک ںیہن داتی وہں۔ افر ےسج ںیم ںیہن داتی وہں فہ ےری  زندکی اس  ے زایدہ وبحمب ےہ، ےسج ںیم داتی وہں، 



 

 

اٹہ داتھکی وہں، افر ںیہنج ںیم ںیہن داتی وہں اؿ ولوگں ںیم نکیل ںیم اؿ ولوگں وک داتی وہں، نج ےک دولں ںیم ےب ینیچ افر ربھگ

ںیم اس ینغ افر الھبیئ ےک وحاہل رک داتی وہں، وج اہلل اعتٰیل ےن اؿ ےک دلفں ںیم ریھک ےہ، افر ایہن ںیم رمعف  ن بلغت یھب ےہ، رمعف 

 ض ےھجم ےرخ افٹن یھب وبحمب ںیہن ےہ۔ ن بلغت ےن اہک ہک ف اہلل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اراشد ےک وع

 دمحم  ن رمعم، اوباعمص، رجریی  ن احزؾ، ب ن  یری، رمعف ن بلغت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 امدعب اہک، اس وک رکعہم ےن ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے افر اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایکاس صخش اک ایبؿ سج ےن انثء ےک دعب ہبطخ ںیم ا
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لٰي  :  راوی تٌا رضی اهَّلل  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ر ی ، رعوہ ب٩ زب اب٩ طہاب  ، ً٘ی١  ، ٟیث  ، ر ی ٜ  ٨ًہا یحٌی ب٩ ب

َوةُ أَ٪َّ  بََرنٔي رُعِ ٢َ أَِخ ا َٗ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ یِر َٜ ُ َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٨ََا  ث ُسو٢َ  َحسَّ بََرِتطُ أَ٪َّ َر ائَٔظَة أَِخ ًَ

ِی١ٔ  ا٠َّٟ  ٖٔ ٕة ٩ِ٣ٔ َجِو ِی٠َ َٟ اَت  َد َذ ٥َ َْخَ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ُض اهَّللٔ  ا ا٨َّٟ َح  َِػَب أ َٓ  ٔ ٔط ًَلت ٢ْ بَٔؼ ا رَٔج َّي  َؼل َٓ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا ٔي  َّي ف َؼل َٓ

٤َِشحٔٔس ٣ٔ  ِٟ ا ثَُر أَص١ُِ  َٜ َٓ ا  ثُو َتَحسَّ َٓ اُض  ا٨َّٟ َبَح  أَِػ َٓ ُط  ٌَ ا ٣َ ِو َؼ٠َّ َٓ ُض٥ِ  ٨ِ٣ٔ ُ ثَر ِٛ َ ٍَ أ ٤َ اِجَت َٓ ا  ُو ث َتَحسَّ َد َٓ َْخَ َٓ ٔة  أَٟث اٟثَّ ِی٠َةٔ  ا٠َّٟ  ٩ِ

 َّ ٢ُ اهَّللٔ َػل ُسو ٔ َر ٔط ٩ِ أَص٠ِ ًَ ٤َِشحُٔس  ِٟ َ ا ز َح ًَ ُة  ٌَ ٔ اب اٟزَّ ُة  ِی٠َ ا٠َّٟ ٧َِت  َا ک ا  َّ٤٠َ َٓ  ٔ ٔط ًَلت ِوا بَٔؼ َؼ٠َّ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  ٔ ي  ًَلة َد َٟٔؼ َّی َْخَ ً  َح

 َّ ٧ٔ إ َٓ ُس  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ َس ث٥َُّ  ضَّ َتَظ َٓ ٔض  ا َّ٨ اٟ لَي  ًَ َب١َ  ِٗ َ َز أ ِح َٔ ِٟ ا َضی  َٗ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ٔح  ِب ُت أَِ٪ اٟؼ  ِّی َخٔظی ى ٜٔ ٥ُُِٜ َل َا٧ َيَّ ٣َک ل ًَ  َٕ ٥ِ یَِد َٟ طُ 

٧ُُص  یُو ٌط  اب ا ت َض ٨ِ ًَ ا  ٔزُو ح ٌِ َت َٓ  ٥ُِٜ ٠َِی ًَ َق   ُتَِفَ

 ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ایبؿ رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 رات وک ےلکن افر دجسم ںیم امنز ڑپیھ، وت ولوگں ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ امنز ڑپیھ، ولوگں فملس اکی ابر آدیھ

ےن ا ے حبص وک ایبؿ ایک وت )دفےر  رفز( اس  ے زایدہ آدیم عمج وہےئگ، افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ امنز ڑپیھ، حبص وک 

ایک، وت رسیتی رات ںیم اس  ے یھب زایدہ ولگ عمج وہےئگ۔ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےن اکی دفےر   ے ایبؿ 



 

 

ابرہ ےلکن وت ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےک اس ھ امنز ڑپیھ،  ب وچیھت رات آیئ وت دجسم ںیم ہگج ہن ریہ، اہیں 

امنز ڑپھ ےکچ، وت ولوگں یک رطػ وتمہج وہےئ، رھپ دہشت ڑپھ رک رفامای اامدعب وت ولوگں یک  کت ہک رجف یک امنز ےئلیک ابرہ ےلکن،  ب رجف یک

اہیں وموجدیگ مہ  ے یفخم ںیہن یھت، نکیل ےھجم وخػ وہا ہک ںیہک مت رپ رفض ہن وہاجےئ افر مت ا ے ادا ہن رکوکس، ویسن اس ےک 

 اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔

 ، ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ٰیل ہنع  ے افر اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایکاس صخش اک ایبؿ سج ےن انثء ےک دعب ہبطخ ںیم اامدعب اہک، اس وک رکعہم ےن ا ن سابس ریض اہلل اعت
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، رعوہ، ابوح٤یس ساًسی :  راوی ہزی یب، ز  ابو اٟامی٪، طٌ

 َٗ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ِیْب  ٌَ ٧َا ُط بََر ا٢َ أَِخ َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث اهَّللٔ َحسَّ و٢َ  ُس بََرُظ أَ٪َّ َر َّطُ أَِخ ٧َ أًٔسیِّ أ اٟشَّ ٤َِیٕس  ٔي حُ ٩ِ أَب ًَ  ُ َوة نٔي رُعِ بََر ا٢َ أَِخ

 ُ ُط ث ٔ ب٤َٔا صَُو أَص٠ُِ اهَّلل َي  ل ًَ ِىَی  َس َوأَث َتَظضَّ َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ َس  ٌِ ّة َب ٔظیَّ ًَ ا٦َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٌَ َػل اَب ُس َت ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ َة ٥َّ  َٔی او ٌَ ُو ٣ُ طُ أَب

ٔ َوَس٠َّ  ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ یِّ  أًسٔ اٟشَّ ٤َِیٕس  ٩ِ أَبٔي حُ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ا٣ََة  َُس ُو أ نٔي  َوأَب َس ٌَ ِٟ ا طُ  ٌَ اَب ُس َت ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ  ٥َ

ُس  ٌِ ا َب ٔي أ٣ََّ اَ٪ ف َی ِٔ ُس  ٩ِ ًَ 

اوبدیمح اسدعی رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رات امنز اشعء ےک دعب اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ، 

ڑھک  وہےئ، افر دہشت ڑپیھ افر اہلل یک رعتفی ایبؿ یک، سج اک فہ قحتسم ےہ، رھپ رفامای اامدعب۔ اوباعمفہی ف اوبااسہم ےن اشہؾ، 

  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ، افر اامدعب اک  ظف ایبؿ ایک ےہ افر دعی ےن رعفہ، اوبدیمح، یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

  نایؿ  ے اامدعب ےک قلعتم اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔



 

 

 اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ، اوبدیمح اسدعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

  ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایکاس صخش اک ایبؿ سج ےن انثء ےک دعب ہبطخ ںیم اامدعب اہک، اس وک رکعہم ےن ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے افر اوہنں ےن یبن یلص اہلل
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٣ْخ٣ہ :  راوی ی، ًلي ب٩ حشین، ٣شورب٩  اٟامی٪، طٌیب، زہز  ابو

وَ  ٤ِٔش ِٟ ٩ِ ا ًَ یِٕن  لٔي  ب٩ُِ حَُش ًَ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ِیْب  ٌَ ُط َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث ُسو٢ُ َحسَّ ا٦َ َر َٗ ا٢َ  َٗ ٣ََة  ٔ ب٩ِٔ ٣َِْخَ ر

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ز صِزٔیِّ  اهَّللٔ  اٟ  ٩ِ ًَ ی   ز بَِیٔس اٟ طُ  ٌَ اَب ُس َت ٌِ ا َب و٢ُ أ٣ََّ ُ٘ َس َي ضَّ َتَظ ٔیَن  ُط ح ُت ٌِ ٔ ٤ َش َٓ 

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی،  یل  ن نیسح، وسمر ن رخمہم رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھک  وہےئ، 

 زدیبی ےن زرہی  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔ ب فہ دہشت ڑپھ ےکچ وت اؿ وک اامدعب ےتہک وہےئ انس، 

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی،  یل  ن نیسح، وسمر ن رخمہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 اامدعب اہک، اس وک رکعہم ےن ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے افر اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایکاس صخش اک ایبؿ سج ےن انثء ےک دعب ہبطخ ںیم 
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  ہ،  ًَک٣ شی١،  ِ ٟ ا اب٩   ، ابا٪  اس٤ٌی١ ب٩ 



 

 

 َ٨َ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٣َُة  َِٔکٔ ٨ََا ً ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔشی١ٔ  َِ ِٟ ا اب٩ُِ  ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َاَ٪  أًی١ُ ب٩ُِ أَب ِٔس٤َ َس ا إ ٌٔ َػ  ٢َ ا َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ

ا ٠ِ٣ٔحَ  ّٔ لِّ ٌَ َت ٕٔص َج٠ََشطُ ٣ُ آْٔخَ ٣َِح٠ َاَ٪  ک بََر َو ٨ِٔ ٤ ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ ابَٕة اٟ َؼ ٌٔ ٔ ُط ب َِس َؼَب َرأ ًَ ِس  َٗ  ٔ ط بَِی ٜٔ ٨ِ لَي ٣َ ًَ ّة  َٔ

 ٌِ ا َب ٢َ أ٣ََّ ا َٗ ٔ ث٥َُّ  ط ِی َٟ ٔ ُوا إ اب َث َٓ َيَّ  ٔل ُض إ ا ا٨َّٟ ا  َض ٢َ أَی  ا َٗ ٔ ث٥َُّ  ط ٠َِی ًَ ِىَی  اهَّلَل َوأَث ٤َٔس  َح َٓ ٕة  ٔس٤َ وَ٪ َز  ٠ٔ٘ رٔ َي َِنَؼا ِْل يَّ ٩ِ٣ٔ ا َه ِٟ ا ا  إٔ٪َّ َصَذ َٓ ُس 

اُض  َّ٨ اٟ  ُ ثُر ِٜ َی یَ  َو ٔ أََحّسا أَِو  ط ََ أَِ٪ َيرُضَّ ٓٔی َلا َت اِس َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٕس  َّ٤ ٔة ٣َُح ّئا ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َطِی لَٔي  ٩ِ٤َ َو ٔ أََحّسا َٓ ٍَ ٓٔیط َٔ ٨ِ

ض٥ِٔ  ٩ِ ٣ُٔشیِّ ًَ اَوِز  ٔض٥ِٔ َویََتَح َب١ِ ٩ِ٣ٔ ٣ُِحٔش٨ ِ٘ ٠َِی َٓ 

ل، رکعہم، ا ن سابس ریض
ی 
س

 

لع

 اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ ڑچےھ، الیعمس  ن اابؿ، ا ن ا

افر ہی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آرخی سلجم یھت، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھٹیب اس احؽ ںیم ہک اےنپ دفونں ومڈنوھں رپ 

اہلل یک دمح ف انث ایبؿ یک، رھپ رفامای ہک ا  ولوگ ےری  اپس وت ولگ آپ اچر ےٹیپل وہےئ ےھت، افر اےنپ ےر رپ  یٹ ابدنےھ وہےئ ےھت، 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ وتمہج وہےئ، رھپ رفامای، اامدعب ہی ااصنر یک امجتع مک وہیت اجےئ یگ افر ولگ زایدہ وہاجںیئ ےگ، اس 

ؿ اچنہپےئ ای عفن اچنہپےن رپ اقدر وہ، وت ااصنر ےک وکین اکرفں یک یکین ےئل اتم دمحمہی ںیم  ے وج صخش احمک انبای اجےئ افر فہ یسک وک اصقن

 )الھبیئ( وک وبقؽ رک  افر ربفں یک ربایئ  ے درذگر رک ۔

ل، رکعہم، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ی 
س

 

لع

 الیعمس  ن اابؿ، ا ن ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہعمج ےک دؿ دف وبطخں ےک درایمؿ  ےنھٹی اک ایبؿ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ دف وبطخں ےک درایمؿ  ےنھٹی اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      880    حس

ر ب٩ ٣ٔـ١، ًبیس اهَّلل ، ٧آٍ، حرضت ًبس :  راوی ز، بظی ہ٣شس ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ٤ًز   اهَّلل ب٩ 



 

 

 ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ٤ََُز  ٔ ب٩ُِ ً اهَّلل ٨ََا ًُبَِیُس  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ا ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر ٤ََُز  ٔ ب٩ِٔ ً اهَّلل ِبسٔ  ًَ  

 ٔ ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ک ا٢َ  َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ٤َا ًَ ٨َُض ُس بَِي ٌُ ِ٘ یِٔن َي ََت ُلُب ُخِلب َیِد  ٥َ َس٠َّ  َو

دسمد، رشب  ن لضفم، دیبع اہلل ، انعف، رضحت دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ ادا یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس دف ےبطخ ڑپےتھ ےھت نج ےک درایمؿ ےتھٹیب ےھت۔

  اہلل ، انعف، رضحت دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدسمد، ریشب  ن لضفم، دیبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہبطخ یک رطػ اکؿ اگلےن اک ایبؿ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ یک رطػ اکؿ اگلےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      881    حس

ِلُغ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی ہزی، ابوًبس اهَّلل ا  آز٦، اب٩ ابي ذیب، ز

 ِ ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ِْلََُغِّ  ا اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ َبٔي  ٩ِ أ ًَ زٔیِّ  اٟز صِ  ٩ِ ًَ ذٔئِٕب  َبٔي  اب٩ُِ أ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َز٦ُ  آ ا  ٨ََ ث َّ َحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َزَة  ًَ اهَّللُ  ي 

 ٢َ ِْلَوَّ ا َٓ  ٢َ ِْلَوَّ ا ُوَ٪  َِٜتُب ٤َِشحٔٔس ی ِٟ ا َأب  لَي ب ًَ ُة  َٜ ٔ ًَلئ ٤َ ِٟ ا ِت  َٔ َٗ ةٔ َو ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا َِو٦ُ  َاَ٪ ی ک ا  ٥َ إَٔذ َس٠َّ ی َو ٔذ َّٟ ا ٤ََث١ٔ  َٛ  ٔ ز َضحِّ ٤ُ ِٟ ا َو٣ََث١ُ 

زَ  ِبّظا ث٥َُّ  َٛ ّة ث٥َُّ  ی َبَْقَ ُِضسٔ ی ی ٔذ َّٟ َا ک َّة ث٥َُّ  ٧ ی بََس ُِضٔس ِْکَ ی اٟذِّ وَ٪  ٌُ ٔ َت٤ ُض٥ِ َوَيِش َٔ ُػُح ََوِوا  ِْل٣َٔا٦ُ ك ا َد  َٔذا َْخَ إ َٓ ّة  ـَ ّة ث٥َُّ بَِی اَج  َج

آدؾ، ا ن ایب ذبی، زرہی، اوبدبع اہلل االرغ، رضحت اوبرہریہ رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک  ب ہعمج 

رپ ڑھک  وہ اجےت ںیہ افر بس  ے ےلہپ افر اس ےک دعب آےن فاولں ےک انؾ ےتھکل ںیہ افر اک دؿ آات ےہ وت رفےتش دجسم ےک درفاز  

وسری  اجےن فاال اس صخش یک رطح ےہ وج افٹن یک آرابین رک  رھپ اس صخش یک رطح اگےئ یک آرابین رک  اس ےک دعب دہبن 

ےہ وت فہ اےنپ درتف ٹیپل ےتیل ںیہ افر ہبطخ یک رطػ رھپ رمیغ، رھپ اڈنا دصہق رکےن فاےل یک رطح ےہ  ب اامؾ ہبطخ ےک ےئل اجات 



 

 

 اکؿ اگلےت ںیہ۔

 آدؾ، ا ن ایب ذبی، زرہی، اوبدبع اہلل االرغ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وک آات وہا دےھکی وت اس وک دف رتعک امنز پ  ب اامؾ ہبطخ ڑپھ رتا وہ افر فہ یسک صخش

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

  ب اامؾ ہبطخ ڑپھ رتا وہ افر فہ یسک صخش وک آات وہا دےھکی وت اس وک دف رتعک امنز ڑپےنھ اک مکح د 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      882    حس

، ح٤ازب٩ زیس،  :  راوی ا٤ٌ٨ٟا٪ ، جابز ب٩ ًبس اهَّللابو  ٤ًزو ب٩ زی٨ار

 ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب ٩ِ َج ًَ إر  ٨َ زٔی ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ ا َح ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أ٪  ٤َ ٌِ ا٨ٟ  ُو  ا أَب ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َرُج١ْ َو اَئ  ٢َ َج ا َٗ  

حُ  ِٟ ا َِو٦َ  َض ی ا َّ٨ اٟ ُلُب  َیِد  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ٍِ اهَّللُ  َٛ ِر ا َٓ  ٥ِ ُٗ ا٢َ  َٗ ٢َ َِل  ا َٗ ًَلُ٪  ُٓ یَا  َت  ِی ََػ٠َّ ٢َ أ ا َ٘ َٓ ةٔ  ٌَ ٤ُ 

اوباامعنلؿ، امحد ن زدی، رمعف  ن دانیر، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک اکی صخش آای افر یبن رکص  یلص 

امای ا  الفں وت ےن امنز ڑپیھ ےہ؟اس ےن وجاب دای ہک ںیہن اہلل ہیلع فملس ولوگں وک ہعمج ےک دؿ ہبطخ د  رےہ ےھت وت آپ ےن رف

 آپ ےن رفامای ڑھکا وہاج افر امنز ڑپھ ےل

 اوباامعنلؿ، امحد ن زدی، رمعف  ن دانیر، اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آےئ اس احؽ ںیم ہک اامؾ ہبطخ ڑپھ رتا وہ وت دف رںیتعک یکلہ ڑپھ ےلوکیئ صخش 



 

 

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ صخش آےئ اس احؽ ںیم ہک اامؾ ہبطخ ڑپھ رتا وہ وت دف رںیتعک یکلہ ڑپھ ےل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      883    حس

، سٔیا٪، ً :  راوی  ٤زو ب٩ زی٨ارًلي ب٩ ًبساهَّلل 

 ِٟ ا ِو٦َ  َی َرُج١ْ  َزَخ١َ  ا٢َ  َٗ ا  ابّٔز ٍَ َج ٔ ٤ َس زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث طٔ َحسَّ ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٔة َو ٌَ ٤ُ حُ

 ِٛ َر َؼ١ِّ  َٓ  ٥ِ ُٗ ا٢َ  َٗ ٢َ َِل  ا َٗ َت  ِی ا٢َ أََػ٠َّ َ٘ َٓ ُب  َیِدُل  ٥َ َس٠َّ یِٔن َو َت ٌَ 

 یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، رمعف  ن دانیر رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اجرب وک ےتہک وہےئ انس ہک اکی صخش ہعمج ےک دؿ دجسم ںیم 

ز دالخ وہ، اس احؽ ںیم ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ ڑپھ رےہ ےھت، وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک مت ےن امن

 یھ؟ اس ےن وجاب دای ںیہن، وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ڑھکا وہ افر دف رںیتعک ڑپھ ےل۔ڑپ

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، رمعف  ن دانیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےن اک ایبؿہبطخ ںیم دفونں تا ھ ااھٹ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ ںیم دفونں تا ھ ااھٹےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      884    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ص  ا٧  ، ت ، ثاب ص ، ح، یو٧ ا٧ص  ، ٌٟزیز ا ًبس  ، ز ب٩ زیس ، ح٤ا ز شس ٣ 

 َّ٤ ٨ََا َح ث ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث ا٢َ َحسَّ َٗ َٕص  ٩ِ أ٧َ ًَ َابٕٔت  ٩ِ ث ًَ ٧َُص  یُو  ٩ِ ًَ ٧ََٕص َو ٩ِ أ ًَ َضِیٕب  ٔ ب٩ِٔ ُػ ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا



 

 

اهَّللٔ و٢َ  ُس ا٢َ یَا َر َ٘ َٓ َرُج١ْ  ا٦َ  َٗ  ِ ٔة إٔذ ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا یَِو٦َ  ُلُب  یَِد  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٤َا  ٨َ َُکَ بَِي اِل اُئ  َص٠ََک  اٟظَّ َک  َُ َوَص٠َ ا

ا ًَ َز ٔ َو ِط ی ٤َسَّ یََس َٓ ٨َا  َ٘ٔي اهَّللَ أَِ٪ َيِش  َُ ِز ا َٓ 

ویسن، اثتب، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک ایس  دسمد، امحد  ن زدی، دبعازعلسی، اسن، ح،

ہبطخ ڑپھ رےہ ےھت، وت اکی صخش آای افر اس ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل اانثء ںیم ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہعمج ےک دؿ 

 وھگڑ  ابتہ وہےئگ، رکبایں ربابد وہںیئگ، اس ےئل اہلل اعتٰیل  ے داع ےئجیک ہک امہر  ےئل اپین رباسےئ، وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےن دفونں تا ھ الیھپےئ افر داع یک۔

 سی، اسن، ح، ویسن، اثتب، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعدسمد، امحد  ن زدی، دبعازعل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہعمج ےک دؿ ہبطخ ںیم ابرش ےئلیک داع رکےن اک ایبؿ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ؿہعمج ےک دؿ ہبطخ ںیم ابرش ےئلیک داع رکےن اک ایب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      885    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٟک  ٣ا ا٧ص ب٩   ، ك٠حتہ بي  ا ب٩  اهَّلل  ًبس اسحاٚ ب٩   ، ٤ًزو ابو  ، ش٥٠ ٣ ، وٟیس ب٩  ر ٨٣ذ ہی٥ ب٥  ا  ابز

 ٔ َؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٠ ِٟ ا ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ رٔ  ٨ِٔذ ٤ُ ِٟ ا اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ا إٔب ٨ََ ث ِبٔس َحسَّ ًَ ُٚ ب٩ُِ  ِٔسَحا َىٔی إ ث ا٢َ َحسَّ َٗ عٔي   ا اِْلَِوَز زٕو  ٤ِ ًَ ُو  ا أَب ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٥ٕ

 ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ِضٔس اٟ ًَ َي  ل ًَ ٨َْة  اَض َس َّ٨ اٟ َِت  اب ا٢َ أََػ َٗ أٟٕک  َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ ٔيی  اهَّللٔ ب٩ِٔ أَبٔي ك٠ََِحَة  َّ٨ اٟ ٨َا  بَِي َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط

 َّ ٢ُ َوجَ َػل ٤َا ِٟ ا َک  اهَّللٔ َص٠َ  ٢َ ُسو َا َر ٢َ ی ا َ٘ َٓ بٔيٌّ  ا ا٦َ أرَِعَ َٗ ٕة  ٌَ ٔ ُج٤ُ یَِو٦ ٔي  ُب ف َیِدُل  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  ٍَ ي  َٓ ََفَ ا  ٨َ َٟ َُ اهَّلَل  ِز ا َٓ  ٢ُ ا َی ٌٔ ِٟ ا  ََ ا

 ٌَ َؿ ٔ ٣َا َو ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َن ٔذی  َّٟ ا َو َٓ ّة  ًَ َ ز َٗ ٤َأئ  اٟشَّ ٧َزَی فٔي  ٔ َو٣َا  یِط ٩ِ یََس ًَ ز٢ِٔ  ٨َِ ٥ِ ی َٟ َٔبا٢ٔ ث٥َُّ  ح ِٟ ا ا٢َ  اُب أ٣ََِث َح اٟشَّ َاَر  َّی ث ً َضا َح

 ٔ َذٟ ا  ٨َ ِو٣َ َی ٧َا  ٤ُْٔطِ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ تٔط لَي ِٟٔحَي ًَ َزُر  ا ٤ََْطَ یََتَح ِٟ ا َیُِت  َرأ َّی  ً ٔ َح ٔظ بَر ٨ِ ی ٣ٔ ٔذ َّٟ ا ٔس َو َِ ِٟ َس ا ٌِ ٔس َوَب َِ ِٟ ا َک َو٩ِ٣ٔ 



 

 

ٔ حَ  ط اَی٠ٔی ٨َٔ ب ِٟ ا  ٦َ َضسَّ اهَّللٔ َت  ٢َ و َرُس َا  ٢َ ی ا َ٘ َٓ ُُظ  یِر َُ ا٢َ  َٗ ٔي  أَِو  اب ِْلرَِعَ ا َٔک  َذٟ ا٦َ  َٗ ی َو ِْلُِْخَ ٔة ا ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا َّی  َُ اهَّللَ ً ِز ا َٓ  ٢ُ ا ٤َ ِٟ ا  َٚ ُئ َوَُغٔ

 ٔ ظ ُ بَٔیٔس ا ئُظیر ٤َ َٓ ا  ٨َ ٠َِي ًَ ا َوَِل  ٨َ ِي َٟ ا َو ُض٥َّ َح ا٠َّٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ِط یََسی  ٍَ َٓ ََفَ ا  ٨َ ُة  َٟ ی٨َ ٤َٔس ِٟ ا اَرِت  َجِت َوَػ ِنََفَ ا أب إِٔلَّ  َح اٟشَّ ٕة ٩ِ٣ٔ  ٧َاحَٔی َي  ٔل إ

 ٔ َحِوز ِٟ ٔا َث ب ٕة إِٔلَّ َحسَّ َاحَٔی ٧ َیحِٔئ أََحْس ٩ِ٣ٔ   ٥ِ َٟ ا َو ِضّز َط اةُ  ٨َ َٗ ٔی  از َو ِٟ ا  ٢َ َسا ِوبَةٔ َو َح ِٟ ا  ٣ِٔث١َ 

ے

ط

ۃ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی اربامیہ مب ذنمر، فدیل  ن ملسم، اوبرمعف، ااحسؼ  ن دبعاہلل  ن ایب 

 

حی
ل

اسؽ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع ںیم ولگ طحق ںیم التبم وہےئ، ہعمج ےک دؿ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہبطخ 

، ےچب وھبےک رم ےئگ، اس ےئل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ڑپےنھ ےک دفراؿ ںیم اکی ارعایب ڑھکا وہا افر اہک ای روسؽ اہلل امؽ ابتہ وہایگ

فملس  ے امہر  قح ںیم داع ےئجیک، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ دفونں تا ھ ااھٹےئ، اس فتق آامسؿ رپ ابدؽ اک اکی ڑکٹا 

فآہل فملس ےن تا ھ ااھٹےئ یھب یھب رظن ںیہن آات اھت،  مس ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ےریی اجؿ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع 

ںیہن ےھت ہک اہپڑفں یک رطح ابدؽ ےک ڑب  ڑب  ڑکٹ  اڈم آےئ، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم  ے ایھب ارت  یھب ںیہن 

اس ےئل آپ  ےھت ہک ابرش وہیت ریہ، وت فیہ ارعایب ای وکیئ دفےرا صخش ڑھکا وہا افر اہک ہک ای روسؽ اہلل اکمانت رگ ےئگ، امؽ ڈفب ایگ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہر  ےئل ادا  ے داع ےئجیکانچہچن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ دفونں تا ھ ااھٹےئ افر رفامای ا  

ےری  اہلل امہر  اردرگد رباس، مہ رپ ہن رباس، افر دبیل ےک سج رطػ ااشرہ رکےت ےھت، فہ دبیل ٹہ اجیت، افر دمہنی اکی وحض یک 

 وہایگ، افر فادی انقۃ اکی ہنیہم کت اتہب رتا، افر وج صخش یھب یسک العےق  ے آات وت اس رپ ابرش اک احؽ ایبؿ رکات۔رطح 

ۃ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

حی
طل

 اربامیہ مب ذنمر، فدیل  ن ملسم، اوبرمعف، ااحسؼ  ن دبعاہلل  ن ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہعمج ےک دؿ اامؾ ےک ہبطخ ڑپےن ےک فتق اخومش رےنہ اک ایبؿ افر  ب یسک صخش ےن اےنپ اس

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

رہ، وت اس ےن لعف وغلایک، افر املسؿ ریض اہلل اعتٰیل  ہعمج ےک دؿ اامؾ ےک ہبطخ ڑپےن ےک فتق اخومش رےنہ اک ایبؿ افر  ب یسک صخش ےن اےنپ اسیھت  ے اہک ہک اخومش

 ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایک ہک اخومش رےہ  ب اامؾ ہبطخ ڑپےھ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      886    حس



 

 

یب، حرضت ا :  راوی ٣ش ٨ًہیحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩  لٰي  تٌا اهَّلل  ہزیزہ رضی   بو

ا یُس ب٩ُِ  ٌٔ َس ٔي  بََرن ا٢َ أَِخ َٗ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب یَِح ا  ٨ََ ث بََرُظ َحسَّ َِزَة أَِخ ی َُز َا ص ٔب أَ٪َّ أَب ٤َُشیَّ ِٟ

 َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس ِوَت أَ٪َّ  َِ َٟ ِس  َ٘ َٓ ُب  ُل یَِد ا٦ُ  اِْل٣َٔ َِنٔؼِت َو ةٔ أ ٌَ ٤ُ حُ ِٟ ا َِو٦َ  َٔک ی ٔب َت َٟٔؼاح ٠ِ ُٗ ا  ٢َ إَٔذ  ا

ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 اےنپ اسیھت  ے ہعمج ےک دؿ اہک ہک اخومش رہ، افر اامؾ ہبطخ ڑپھ رتا وہ وت وت ےن وغل لعف ایک۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک  ب وت ےن 

 ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس استع )وبقمؽ( اک ایبؿ وج ہعمج ےک دؿ ےہ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 اس استع )وبقمؽ( اک ایبؿ وج ہعمج ےک دؿ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      887    حس

لٰي  :  راوی تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، ارعد  ، ز ٟز٧ا ا ابو  ، ک ٣اٟ  ، ش٤٠ہ ٣ اهَّلل ب٩   ٨ًہًبس 

ُس  َر َِزَة أَ٪َّ  ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ا  ٩ِ ًَ  ٔ ز ٧َِّا اٟز ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ َة  اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َذَْکَ َحسَّ  ٥َ َس٠َّ طٔ َو ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ و

ِبْس ٣ُِش٥ْٔ٠  ًَ َضا  ُ٘ ٔ آ َُو ْة َِل ی ًَ ا َس  ٔ ط ا٢َ ٓٔی َ٘ َٓ ٔة  ٌَ ٤ُ حُ ِٟ ا ِو٦َ  ٔ  َی اَر بَٔیسٔظ َّاُظ َوأََط اُظ إٔی َل ًِ َ ّئا إِٔلَّ أ َطِی لَي  ا ٌَ َت  َ اهَّلل يي َيِشأ٢َُ  ائ٥ْٔ ُيَؼل َٗ َوصَُو 

٠َُضا ِّ٠ َ٘  ُي

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

ذترکہ ایک، وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس دؿ ںیم اکی استع ایسی ےہ ہک وکیئ املسمؿ دنبہ ڑھکا وہ رک  ہعمج ےک دؿ اک

امنز ڑپےھ افر اس استع ںیم وج زیچ یھب اہلل  ے اماتگن ےہ اہلل اعتٰیل ا ے اطع رکات ےہ، افر اےنپ تاوھتں  ے اس استع یک یمک یک 



 

 

 رطػ ااشرہ ایک۔

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ہعمج یک امنز ںیم ارگ ھچک ولگ اامؾ وک وھچڑ رک اھبگ اجںیئ، وت اامؾ افر ابیق امدنہ

  اک ایبؿہعمج :   ابب

 ہعمج یک امنز ںیم ارگ ھچک ولگ اامؾ وک وھچڑ رک اھبگ اجںیئ، وت اامؾ افر ابیق امدنہ ولوگں یک امنز اجزئ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      888    حس

هَّلل :  راوی ، جابز ب٩ ًبس ا اٟحٌس ؼین، سا٥ٟ ب٩ ابي  ہ ب٩ ٤ًزو، زائسہ، ح  ٣ٌاوی

 َ٨َ ث ُ َحسَّ ابٔز ٨ََا َج ث ٢َ َحسَّ ا َٗ سٔ  ٌِ َح ِٟ ا َبٔي  ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أ َس  ٩ِ ًَ ٩ِ حَُؼیِٕن  ًَ ائَٔسةُ  ا َز ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ زٕو  ٤ِ ًَ ٔیَُة ب٩ُِ  او ٌَ ا٢َ ا ٣ُ َٗ اهَّللٔ  ِبسٔ  ًَ  ب٩ُِ 

 ٔ ٤ ٔیْر َتِح َب٠َِت ً ِٗ َ ِ أ ٥َ إٔذ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ يي ٣َ نَُؼل ٧َِح٩ُ  ٤َا  ٨َ ٔيیِّ بَِي َّ٨ اٟ  ٍَ َٔي ٣َ َّی ٣َا بَق ً ِیَضا َح َٟ ٔ ا إ ُتو َٔ َت ِٟ ا َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ١ُ ك

ضِ  َٟ َرّة أَِو  ا تَٔحا َرأَِو ا  ُة َوإَٔذ َی اِْل  ٔ ِت َصٔذظ َٟ َ ز ٨َ َٓ ًّل  َرُج رَشَ  ًَ ا  اث٨َِ ٥َ إِٔلَّ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ائ٤ّٔاَػل َٗ  ََ و ُٛ َز ا َوَت ِیَض َٟ ٔ ا إ و ـ  َٔ ِن  ّوا ا

، زادئہ، نیصح، اسمل  ن ایب ادعجل، اجرب  ن دبعاہلل ، ایبؿ رکےت ںیہ ہک مہ ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ اعمفہی  ن رمعف

اکی امنز ڑپھ رےہ ےھت، وت اکی اقہلف آای، سج ےک اس ھ افوٹنں رپ ہلغ دلا وہا اھت، وت ولگ اس اقہلف یک رطػ دفڑ ڑپ ، افر یبن یلص 

اس ھ رصػ ابرہ آدیم رہ ےئگ، اس رپ ہی آتی ارتی ہک  ب ولگ اجترت اک امؽ ای لیھک وکد اک اسامؿ دےتھکی ںیہ  اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

 وت اس یک رطػ دفڑ اجےت ںیہ افر ںیہمت ڑھکا وھچڑ رک  ےل اجےت ںیہ۔

 اعمفہی  ن رمعف، زادئہ، نیصح، اسمل  ن ایب ادعجل، اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ہعمج یک امنز ےک دعب افر اس  ے ےلہپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج یک امنز ےک دعب افر اس  ے ےلہپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      889    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ٍ ک، ٧آ ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

ا  ٢َ ُسو َر َز أَ٪َّ  ٤َُ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُس ُو اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َاَ٪ َحسَّ ک  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل هَّللٔ 

َظائٔ ُيَؼ  ٌٔ ِٟ ا َس  ٌِ ٔ َوَب تٔط یِٔن فٔي بَِي َت ٌَ ِٛ َر زٔٔب  ِِ ٤َ ِٟ ا َس  ٌِ یِٔن َوَب َت ٌَ ِٛ َر ا  َسَص ٌِ یِٔن َوَب َت ٌَ ِٛ َر  ٔ ز ِض و  اٟ ِب١َ  َٗ يي  يي ل کَاَ٪ َِل ُيَؼل یِٔن َو َت ٌَ ِٛ َر  

یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر يي  ُیَؼل َٓ  َٖ ی٨َََِّصٔ َّی  ً ةٔ َح ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا َس  ٌِ  َب

اہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبع

 ے ےلہپ دف رںیتعک افر اس ےک دعب دف رںیتعک افر رغمب ےک دعب دف رںیتعک اےنپ رھگ ںیم، افر اشعء ےک دعب دف رںیتعک امنز ڑپےتھ 

  رھگ فاسپ ولےتٹ، افر دف رںیتعک ڑپےتھ ےھت۔ےھت، افر ہعمج ےک دعب ںیہن ڑپےتھ ےھت، اہیں کت ہک

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ںیم لیھپ اج افر اہلل اعتٰیل کاہلل زع فلج اک رفامان ہک  ب امنز وپری اجےئ وت زنیم 

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 اہلل زع فلج اک رفامان ہک  ب امنز وپری اجےئ وت زنیم ںیم لیھپ اج افر اہلل اعتٰیل اک لضف التش رکف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      890    حس



 

 

، سہ :  راوی ابي ٣زی٥، ابوُشا٪، ابوحاز٦  ١ ب٩ سٌس ساًسیسٌیسب٩ 

سٕ  ٌِ َس ِض١ٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ  ٕ از٦ٔ ُو َح َىٔی أَب ث ا٢َ َحسَّ َٗ اَ٪  ُو َُشَّ ا أَب ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ زِی٥ََ  َبٔي ٣َ یُس ب٩ُِ أ ٌٔ َىَی َس ث َزأَْة  َحسَّ ا٣ِ ا  ٨َ ٧َِت ٓٔي َا ا٢َ ک َٗ

ِو٦ُ  َی کَاَ٪  ا  َٔذ َِت إ ٧ کَا َٓ ا  ّ٘ ٔس٠ِ َضا  َٟ ٕة  ًَ ٔي ٣َزَِر اَئ ف ٌَ ٔ َِرب َي أ ل ًَ  ١ُ ٌَ ٠َِیطٔ  َتِح ًَ  ١ُ ٌَ ٔي ِٗٔسٕر ث٥َُّ َتِح ٠ُطُ ف ٌَ َتِح َٓ  ٔٙ ٠ِ اٟشِّ  ٢َ ُُػو َُ أ ٔ ز ٕة َت٨ِ ٌَ ُج٤ُ

٨َُش٠ِّ  َٓ ٔة  ٌَ ٤ُ ُح ِٟ ا  ٔ َػًَلة  ٩ِ٣ٔ ُٖ ٨َََِّصٔ ا ٧ َّ٨ ُٛ ُط َو َٗ ٙٔ رَعِ ٠ِ اٟشِّ  ٢ُ ُُػو ُوُ٪ أ َتٜ َٓ َُضا  ِلَح٨ ٕ َت یر ٌٔ َط ّة ٩ِ٣ٔ  ـَ ِب َذَٟٔک َٗ ُب  ُتَْقِّ َٓ ا  ٠َِیَض ًَ  ٥ُ

 َٟ ٔ ا٦َ إ ٌَ لَّ َذَٟٔک اٟ ا٣َٔضا  ٌَ َٔل ةٔ ٟ ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا َِو٦َ  َّی ی ٤َى ََت ا ٧ َّ٨ ُٛ ُط َو ُ٘ ٌَ ٠ِ٨َ َٓ ا   ِي٨َ

دیعس ن ایب رمص ، اوباسغؿ، اوباحزؾ، لہس  ن دعس اسدعی  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک مہ ںیم اکی وعرت یھت وج 

آات وت دنقچر یک ڑجفں وک ااھکڑیت افر ا ے تاڈنی ںیم اکپیت، رھپ وج اےنپ تیھک ںیم رہن ےک انکر  دنقچر وبای رکیت ںیہ،  ب ہعمج اک دؿ 

اکاٹ سیپ رک اس تاڈنی ںیم ڈایتل، وت دنقچر یک ڑجںی وگ اس یک وبایٹں وہ اجںیت، افر مہ ہعمج یک امنز  ے افرغ وہےت وت اس ےک اپس رک 

، افر مہ ولوگں وک اس ےک اس اھکےن ےک ببس  ے ہعمج ا ے السؾ رکےت، فہ اھکان امہر  اپس ال رک رھک دیتی افر مہ ا ے اچےتٹ ےھت

 ےک دؿ یک انمت وہیت یھت۔

 دیعس ن ایب رمص ، اوباسغؿ، اوباحزؾ، لہس  ن دعس اسدعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

  رفامان ہک  ب امنز وپری اجےئ وت زنیم ںیم لیھپ اج افر اہلل اعتٰیل اک لضف التش رکفاہلل زع فلج اک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      891    حس

بي حاز٦، ابوحاز٦ ےن سہ١ ب٩ سٌس :  راوی ٣ش٤٠ہ، اب٩ ا  ًبس اهَّلل ب٩ 

ا٢َ حَ  َٗ َة  اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َس َحسَّ ٌِ ی إِٔلَّ َب سَّ َِ ََت ٧ ٘ٔی١ُ َوَِل  ا َن َّ٨ ُٛ ٢َ ٣َا  ا َٗ ا َو َٔضَذ ِض١ٕ ب َس  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٕ از٦ٔ ٔي َح اب٩ُِ أَب ا  ث٨ََ سَّ

ةٔ  ٌَ ٤ُ ُح ِٟ  ا



 

 

 دبع اہلل  ن ہملسم، ا ن ایب احزؾ، اوباحزؾ ےن لہس  ن دعس  ے اس دحثی وک رفاتی ایک افر اہک مہ ےن ہن وت ےتٹیل ےھت افر ہن دفرہپ اک

 اھکان اھکےت ےھت رگم ہعمج یک امنز ےک دعب )ےتٹیل ےھت افر دفرہپ اک اھکان اھکےت ےھت( ۔

 دبع اہلل  ن ہملسم، ا ن ایب احزؾ، اوباحزؾ ےن لہس  ن دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےنٹیل اک ایبؿ ہعمج یک امنز ےک دعب

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج یک امنز ےک دعب ےنٹیل اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      892    حس

ی، ح٤یس :  راوی ني، ابواسحاٚ ٓزار يبا ہ ط  ٣ح٤س ب٩ ً٘ب

ا٢َ حَ  َٗ ُوفٔي   ٜ اِل ٔي   ان َب ِي اٟظَّ َبَة  ِ٘ ُس ب٩ُِ ًُ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ُ َحسَّ
َُبَکِّ ا ٧ َّ٨ ُٛ  ٢ُ و ُ٘ ا َي ََنّش ُت أ ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ٩ِ ح٤َُِیٕس  ًَ رٔی   َا ز َٔ ِٟ ا  َٚ ا ِٔسَح ُو إ ا أَب ث٨ََ سَّ

٘ٔی١ُ  َن ٔة ث٥َُّ  ٌَ ٤ُ ُح ِٟ ا َي  ٔل  إ

دمحم  ن ةقع ابیشین، اوبااحسؼ زفاری، دیمح رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اسن وک ےتہک وہےئ انس ہک مہ ہعمج ےک دؿ وسری  اجےت ےھت 

 )دعب امنز ہعمج( ےتٹیل ےھت۔ رھپ

 دمحم  ن ةقع ابیشین، اوبااحسؼ زفاری، دیمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہعمج یک امنز ےک دعب ےنٹیل اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      893    حس

٦، سہ١ :  راوی ابي ٣زی٥، ابوُشا٪، ابوحاز  سٌیس ب٩ 

سٕ  ٌِ َس َسِض١ٔ ب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ از٦ٔ َىٔی أَبُو َح ث ا٢َ َحسَّ َٗ اَ٪  ث٨ََا أَبُو َُشَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ی٥ََ  زِ یُس ب٩ُِ أَبٔي ٣َ ٌٔ ٨ََا َس ث ٔيیِّ  َحسَّ ا٨َّٟ  ٍَ يي ٣َ نَُؼل ا  َّ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ

 ًَ  ُ اهَّلل َّي  ائ٠َٔةُ َػل َ٘ ِٟ ا ُوُ٪  ٜ َة ث٥َُّ َت ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو  ٠َِیط

دیعس  ن ایب رمص ، اوباسغؿ، اوباحزؾ، لہس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ ہعمج یک امنز ڑپےتھ ےھت اس 

 ےک دعب ولیقہل رکےت ےھت۔

 دیعس  ن ایب رمص ، اوباسغؿ، اوباحزؾ، لہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز وخػ اک ایبؿ : ابب

 ... افر اہلل اعتٰیل ےن رفامای  ب مت زنیم ںیم ولچ )رفس رکف( وت مت رپ اس ابت ںیم وکیئ

 امنز وخػ اک ایبؿ :   ابب

ا  کت۔افر اہلل اعتٰیل ےن رفامای  ب مت زنیم ںیم

 

 ی
ھی

م

  ولچ )رفس رکف( وت مت رپ اس ابت ںیم وکیئ رحج ںیہن ہک امنز ںیم رصق رکف، رختی ذعا ًا 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      894    حس

، طٌیب :  راوی اٟامی٪  ابو

 ٢َ ا َٗ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ِیْب  ٌَ ُط َا  بَر٧َ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٖٔ  َحسَّ ِو َد ِٟ ا ًَلَة  ىٔی َػ ٌِ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َّي  َػل ُط َص١ِ  ُت ِٟ َ َسأ



 

 

 َّ َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس  ٍَ زَِوُت ٣َ َُ ا٢َ  َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٤ََُز  ٔ ب٩َِ ً اهَّلل ِبَس  ًَ ا٥ْٟٔ أَ٪َّ  بََرنٔي َس ا٢َ أَِخ َٔب١َ َٗ ٗ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل ٧َِحٕس  ي 

ِت  ا٣َ َ٘ َٓ ا  ٨َ َٟ يي  ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ا٦َ  َ٘ َٓ ُض٥ِ  َٟ ا  ٨َ ِٔ َٓ ا َؼ َٓ ُسوَّ  ٌَ ِٟ ا ا  ی٨َِ اَز َو َب٠َِت َٓ ِٗ َ يي َوأ ُتَؼل ُط  ٌَ ْة ٣َ َٔ ٔ َائ  ك

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  ُس ٍَ َر َٛ َر ُسوِّ َو ٌَ ِٟ ا لَي  ًَ ْة  َٔ ٔ َائ ًٔی ك َّٟ ا ةٔ  َٔ ٔ ائ لَّ اٟ َاَ٪  وا ٣َک ُٓ ََّصَ ِن ا یِٔن ث٥َُّ  َسِحَسَت َسَحَس  ُط َو ٌَ ٩ِ٤َٔ ٣َ ٥َ ب

یِٔن ث٥َُّ  َسِحَسَت َسَحَس  ّة َو ٌَ ِٛ َر ٔض٥ِٔ  ٥َ ب ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  ٍَ َرُس َٛ
ََفَ ا  اُؤ َح َٓ ُتَؼ١ِّ   ٥ِ ُض٥ِ  َٟ ک١ُ  َواحٕٔس ٨ِ٣ٔ ا٦َ  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ

یِٔن ََفَ  َسِحَسَت َسَحَس  ّة َو ٌَ ِٛ َر طٔ  ٔش ِٔ ٨َٔ ٟ ٍَ َٛ 

اوباامیلؿ، بیعش ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم زرہی  ے وپاھچ ہک ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ امنز ینعی وخػ یک امنز ڑپیھ؟ وت 

 ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اوہنں ےن وجاب دای ہک ھجم  ے اسمل ےن ایبؿ ایک ہک دبعاہلل  ن رمع ےن اہک ہک ںیم ارطاػ دجن

اس ھ اہجد ایک مہ ولگ دنمش ےک اقملب وہےئ، افر اؿ ےک اسےنم مہ ولوگں ےن ںیفص اقمئ ںیک، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

یئگ، روسؽ  ڑھک  وہےئ افر مہ ولوگں وک امنز ڑپاھیئ، وت اکی امجتع اؿ ےک اس ھ ڑھکی وہیئ افر اکی امجتع دنمش ےک اسےنم

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ اسویھتں ےک اس ھ روکع افر دف دجس  ےئک، رھپ فہ ولگ اس امجتع یک ہگج رپ فاسپ وہےئ 

سج ےن امنز ںیہن ڑپیھ یھت، فہ ولگ آےئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی روکع افر دف دجس  ےئک، رھپ السؾ ریھپ ایل 

 تع ںیم  ے رہ اکی ےن اکی روکع افر دف دجس  اےلیک اےلیک ےئک۔افر اس امج

 اوباامیلؿ، بیعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیپؽ افر وسار وہ رک وخػ یک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ رالج  ے رماد دیپؽ ےہ

 ػ اک ایبؿامنز وخ :   ابب

 دیپؽ افر وسار وہ رک وخػ یک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ رالج  ے رماد دیپؽ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      895    حس

٤ًز :  راوی اب٩   ، ٍ ، ٧آ ہ ً٘ب سٰی ب٩  ٣و  ، خ اب٩ جزی  ، شی ، یحٌی ب٩ سٌیس ْق شی  سٌیس ب٩ یحٌی ب٩ سٌیس ْق



 

 

یُس ب٩ُِ  ٌٔ َس ا  ٨ََ ث ٔ  َحسَّ َآ ٧  ٩ِ ًَ َبَة  ِ٘ ٩ِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ًَ ِٕخ  ی َز اب٩ُِ ُج ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔي  َىٔی أَب ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔشی   ُْقَ ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس ٩ِ َیِحٌَی ب٩ِٔ  ًَ  ٍٕ

اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َز  ٤َُ اب٩ُِ ً َز  ا ا َوَز ا٣ّ ا َٗٔی و َت٠َُل اِخ ا  اصٕٔس إَٔذ ٢ٔ ٣َُح ِو َٗ ا ٩ِ٣ٔ  ّو ٧َِح َز  ٤َ ٩ِ اب٩ِٔ ًُ ثََر ٣ٔ ِٛ َ ا أ ٧ُو کَا ٥َ َوإِٔ٪  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ

ا٧ّا َب ِٛ ُر ا َو ا٣ّ ا َٗٔی و ٠ُِیَؼ٠  َٓ َٔک   َذٟ

دیعس  ن ییحی  ن دیعس آریش، ییحی  ن دیعس آریش، ا ن رججی، ومٰیس  ن ةقع، انعف، ا ن رمع اجمدہ ےک وقؽ یک رطح رفاتی رکےت ںیہ 

  وہ رک ڑپھ ںیل، افر ا ن رمع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس زایدیت ہک  ب ولگ اکی دفےر   ے طلخ طلم وہاجںیئ وت ڑھک

 ےک اس ھ رفاتی ایک ہک ارگ اکرف ریثک دعتاد ںیم وہں وت املسمؿ ڑھک  وہ رک افر وسار وہ رک )ینعی سج رطح اک ومعق ےلم( ڑپھ ںیل۔

 ومٰیس  ن ةقع، انعف، ا ن رمع دیعس  ن ییحی  ن دیعس آریش، ییحی  ن دیعس آریش، ا ن رججی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز وخػ ںیم اکی دفےر  یک رگناین رکےن اک ایبؿ

 امنز وخػ اک ایبؿ :   ابب

 امنز وخػ ںیم اکی دفےر  یک رگناین رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      896    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  ہ،  تب ً اهَّلل ب٩  ًبیس  ی،  ہز ، ز ی ، زبیس ِحب ٣ح٤س ب٩   ، ح  حیوة ب٩ ْشی

 ٩ِ ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ز بَِیٔسیِّ  اٟ  ٩ِ ًَ ٕب  ُس ب٩ُِ َِحِ َّ٤ ا ٣َُح ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ِٕح  ی ُْشَ ُ ب٩ُِ  َوة ٨ََا َحِی ث ٩ِ  َحسَّ ًَ َِبَة  ٔ ب٩ِٔ ًُت اهَّلل ِبسٔ  ًَ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ 

 َٜ َٓ ُط  ٌَ ُض ٣َ ا َّ٨ اٟ ا٦َ  َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٦َ  َٗ  ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ ًَ ٍَ اب٩ِٔ  َٛ َر ٍَ َو َٛ ُط َوَر ٌَ ا ٣َ َّرُو ب َٛ ََّر َو ب

َسحَ  ُط ث٥َُّ  ٌَ ُض٥ِ ٣َ ْض ٨ِ٣ٔ ُ ٧َا اِْل ُة  َٔ ٔ ائ لَّ اٟ ِت  َُض٥ِ َوأََت ا٧ وا إِٔخَو ُس ا َوَِحَ َسَحُسو ی٩َ  ٔذ َّٟ ا ا٦َ  َ٘ َٓ ٔة  ٧َٔی ا ا٦َ ٠ٟٔثَّ َٗ طُ ث٥َُّ  ٌَ ا ٣َ َسَحُسو ی َس َو ِْخَ

ا ـّ ٌِ ُض٥ِ َب ـُ ٌِ ُض َب ٩ِ یرَِِحُ ٜٔ ٕ َوَل ًَلة ُض٥ِ فٔي َػ ک٠ُ  اُض  ا٨َّٟ ُط َو ٌَ ا ٣َ َسَحُسو ا َو و ٌُ َٛ
 ََفَ

ب، زدیبی، زرہی، دیبع اہلل  ن ہبتع، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ویحۃ  ن رشحی، دمحم  ن رح



 

 

رفامای ہک یبن معلص ڑھک  وہےئ افر ولگ یھب اؿ ےک اس ھ ڑھک  وہےئ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریبکت یہک وت ولوگں ےن 

، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع ایک وت ولوگں ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ ریبکت یہک

فآہل فملس ےک اس ھ روکع ایک، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسہ ایک وت ولوگں ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ 

ں ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ دجسہ ایک، رھپ دفےری روکع ایک، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسہ ایک وت ولوگ

رتعک ےئلیک ڑھک  وہےئ وت نج ولوگں ےن دجسہ ایک اھت، فہ ڑھک  وہےئ افر اےنپ اھبںویں یک رگناین یک، افر اکی دفےری امجتع 

ز یہ ںیم ےھت، نکیل اکی دفےر  یک آیئ سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ روکع افر دجس  ےئک افر بس ولگ امن

 رگناین رک رےہ ےھت۔

 ویحۃ  ن رشحی، دمحم  ن رحب، زدیبی، زرہی، دیبع اہلل  ن ہبتع، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دنمش ےک اقمہلب ےک فتق امنز ڑپےنھ اک ایبؿ، افزایع ےن اہک ہک اوعلقں رپ ڑچاھیئ افر 

 امنز وخػ اک ایبؿ :   ابب

رہ صخش اےلیک اےلیک ااشر   ے امنز  وعلقں رپ ڑچاھیئ افر دنمش ےک اقمہلب ےک فتق امنز ڑپےنھ اک ایبؿ، افزایع ےن اہک ہک ارگ حتف آربی وہ افر ولگ امنز رپ اقدر ہن وہں وت

رگ دف روتعکں ےک ڑپےنھ ر ارگ ااشر  رپ یھب اقدر ہن وہں وت امنز وک رخم رکںیل اہیں کت ہک گنج متخ وہاجےئ ای ولگ ظوفحظ وہاجںیئ، وت دف رںیتعک ڑپںیھ، افر اڑپےھ، اف

 انم ےک فتق کت اس وک رخم رکںی افر ک لوؽ اک یھب یہی رپ یھب اقدر ہن وہں وت اکی روکع افر دف دجس  رک ںیل افر اس رپ یھب اقدر ہن وہں وت اؿ ےئلیک ریبکت اکیف ںیہن ےہ، ہکلب

یک آگ تہب لعتشم یھت ولگ  وقؽ ےہ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک ںیم حبص ےک فتق  ب ہک ہعلق رتست رپ ڑچاھیئ وہ ریہ یھت، وموجد اھت افر گنج

ز رپ اقدر وہےکس، مہ ولوگں ےن امنزںی ڑپںیھ اس احؽ ںیم ہک مہ ولگ اوب ومٰیس ےک اس ھ ےھت، رھپ فہ ہعلق مہ امنز رپ اقدر ہن ےھت، آاتفب دنلب وہےن ےک دعب یہ مہ امن

 یھب وخیش ہن وہیگ ولوگں ےئلیک حتف وہایگ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک اس امنز ےک وعض ںیمہ داین افر اس یک امتؾ زیچفں ےک ےنلم  ے

یث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س      897    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اهَّلل  ًبس ہ، جابز ب٩  ابوس٤٠  ، ثیر ٛ بي  ، یحٌی ب٩ ا رَ ٣با ًلي ب٩   ، ٛیٍ ، و  یحٌی 

یَ   ٩ِ ًَ  َٕ َر ا لٔيِّ ب٩ِٔ ٣َُب ًَ  ٩ِ ًَ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ رٔی   ا بَُد ِٟ ا  ٕ ََف ٌِ ٌَی ب٩ُِ َج َیِح ٨ََا  ث ٔ َحسَّ ابٔز ٩ِ َج ًَ َة  َبٔي َس٤َ٠َ ٩ِ أ ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ ِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔي 

 ٣َ ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو َا َر ٢ُ ی و ُ٘ ِٕع َوَي ی َر ُْقَ ا َّٔ ُٛ ب   ١َ َيُش ٌَ َح َٓ  ٔٚ ٨َِس َد ِٟ ا ِو٦َ  َی  ُ ٤َز َئ ًُ ا٢َ َجا َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ َزِت ب٩ِٔ  کَا َّی  َِّصَ َحً ٌَ ِٟ ا ُت  ِی َػ٠َّ ا 



 

 

 َّ٨ ا٢َ اٟ َ٘ َٓ َتِٔیَب  ٤ُِص أَِ٪  َ اٟظَّ أ ؿَّ َتَو َٓ اَ٪  ُِلَح ٔلَي ب ز٢ََ إ ٨َ َٓ  ٢َ ا َٗ ُس  ٌِ ا َب ُتَض ِي َػ٠َّ ٔ ٣َا  اهَّلل ٧ََا َو ٥َ َوأ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل َّي ٔيی   َػل َو

ا َسَص ٌِ زَٔب َب ِِ ٤َ ِٟ ا َّي  َػل ُص ث٥َُّ  ٤ِ اٟظَّ َِت  َاب ا ُ َس ٣َ ٌِ َِّصَ َب ٌَ ِٟ  ا

ہملس، اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ییحی ، فعیک،  یل  ن ابمرک، ییحی  ن ایب ریثک، اوب

 اعتٰیل ہنع زغفہ دنخؼ ےک دؿ آےئ افر یافر آرشی وک اگایلں دےنی ےگل افر ک ےن ےگل ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ رصع یک

 وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دخبا ںیم ےن وت اب کت امنز امنز ہن ڑپھ ےکس، اہیں کت ہک آاتفب رغفب ےک آربی وہایگ

ںیہن ڑپیھ، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احطبؿ ںیم ارت  افر فوض ایک افر رصع یک امنز ڑپیھ،  ب ہک آاتفب رغفب وہ اکچ اھت، رھپ 

 اس ےک دعب رغمب یک امنز ڑپیھ۔

 رک، ییحی  ن ایب ریثک، اوبہملس، اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی ، فعیک،  یل  ن ابم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... دنمش اک اھچیپ رکےن فاال، ای سج ےک ےھچیپ دنمش اگل وہاوہ، اس ےک ااشر   ے افر ڑھک 

 اک ایبؿ امنز وخػ :   ابب

ںیم افزایع  ے لیبح  ن طمس افر اؿ دنمش اک اھچیپ رکےن فاال، ای سج ےک ےھچیپ دنمش اگل وہاوہ، اس ےک ااشر   ے افر ڑھک  وہ رک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ، افر فدیل ےن اہک ہک 

امنز ےک وفت وہےن اک وخػ وہ، افر فدیل ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسویھتں ےک وساری رپ امنز ڑپےنھ اک ذترکہ ایک، وت اہک ہک ےری  زندکی یہی درتس ےہ رشبہکیط 

 ےک اس اراشد  ے دلیل اذخ یک ہک وکیئ صخش رصع یک امنز ہن ڑپےھ رگم ینب آرہظی ںیم چنہپ رک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      898    حس

ء، جویزیہ :  راوی ٨ًہًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ اس٤ا لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ، ٍ  ، ٧آ

 َٗ  ٢َ ا َٗ َز  ٤َُ اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ُة  َٔی ِز َوی ا ُج ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َئ  ٤َا َِس ٔس ب٩ِٔ أ َّ٤ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا

َأب َِل ُيَؼ  ز اِْلَِح  ٩ِ٣ٔ ٍَ َرَج ا  َّ٤ َٟ ٨َا  َِل َٟ ُض٥ِ  ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ  ٔٙ ی ٔ اْٟطَّ َِّصُ فٔي  ٌَ ِٟ ا ُض٥ِ  ـَ ٌِ ََ َب َر أَِز َٓ َِوَة  ی ُْقَ َىٔی  َِّصَ إِٔلَّ فٔي ب ٌَ ِٟ ا یَنَّ أََحْس  ِّ٠

 ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ ْٔکَ ٠ٟٔ ُذ َٓ َذَٟٔک  ا  َّ٨ ِز ٣ٔ یَُز  ٥ِ َٟ يي  نَُؼل ُض٥ِ ب١َِ  ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ٧َأِتَٔیَضا َو َّی  ً يي َح ٔ نَُؼل ط احّٔسا ٠َِی ِٕ َو ِّ٨ ٌَ ٥ِ٠َ يُ َٓ  ٥َ َس٠َّ َو



 

 

ُض٥ِ  ٨ِ ٣ٔ 

ہیلع دبع اہلل  ن دمحم  ن اامسء، وجریہی، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک  ب یبن یلص اہلل 

 رگم ینب آرہظی ںیم چنہپ رک،انچہچن ضعب فآہل فملس گنج ازحاب  ے فاسپ وہےئ وت مہ ولوگں  ے رفامای ہک وکیئ رصع یک امنز ہن ڑپےھ

ولوگں ےک راہتس ںیم یہ رصع اک فتق اگ، وت ضعب ےن اہک ہک مہ امنز ںیہن ڑپںیھ ےگ  ب ہکت ہک فتاں )ینب آرہظی( کت ہن اجںیئ، افر 

 ب اس اک ذرک روسؽ ارکؾ یلص  ضعب ےن اہک ہک مہ وت امنز ڑپںیھ ےگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک دصقم ہی ہن اھت ہک مہ اضق رکںی

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یسک وک المتم ہن یک۔

 دبع اہلل  ن دمحم  ن اامسء، وجریہی، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... حبص یک امنز ادنریھ  ںیم افر وسری  ںیم ڑپانھ افر اغرت رگی فگنج ےک فتق امنز ڑپےنھ

 امنز وخػ اک ایبؿ :   ابب

 حبص یک امنز ادنریھ  ںیم افر وسری  ںیم ڑپانھ افر اغرت رگی فگنج ےک فتق امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      899    حس

ني، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی ت ب٨ا یب، ثاب اٌٟزیز ب٩ ػہ ، ًبس  ٣شسز، ح٤از ب٩ زیس

 ٩ِ ًَ ٔيِّ  ٨َُان ب ِٟ ا َابٕٔت  َضِیٕب َوث ُػ ٔ ب٩ِٔ  ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ ا َح ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث و٢َ اهَّللَٔحسَّ ُس أٟٕک أَ٪َّ َر َٔص ب٩ِٔ ٣َ  أ٧َ

 ٔ َّا إ ُ إ٧ٔ بَر َِت َخِی ب ُ َْخٔ بَر ِٛ َ ٢َ اهَّللُ أ ا َ٘ َٓ َٔب  َرٛ ٕص ث٥َُّ  ٠َ َِ ٔ َح ب ِب اٟؼ  َّي  َػل  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ُح َػل َػَبا َئ  َشا َٓ  ٕ ِو٦ َٗ ٔة  ا بَٔشاَح ٨َ ِٟ َ َز ٧ ا  َذ

 ِٟ ا ْس َو َّ٤ وَ٪ ٣َُح وُٟ ُ٘ ٔک َوَي َٜ اٟشِّ ٔي  ِوَ٪ ف ٌَ ا َيِش ُجو َْخَ َٓ ی٩َ  رٔ ٨َِذ ٤ُ ِٟ اهَّللٔ ا  ٢ُ ُسو َر ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ َز  َض َو َٓ ُع  َحِی ِٟ ا ُص  ٤ٔی َد ِٟ ا ٢َ َو ا َٗ ُص  ٤ٔی َد

ٔيیِّ َو  ک٠َِ ِٟ ُة ٟٔٔسِحَیَة ا یَّ ٔٔ َػ َرِت  َؼا َٓ ٔیَّ  ار َر اٟذَّ َيی  َس ات٠ََٔة َو َ٘ ٤ُ ِٟ ا َت١َ  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  اهَّللُ َػل َّي  َػل و٢ٔ اهَّللٔ  َٔزُس َرِت ٟ ا َػ

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ َ َت أ ِٟ َ َسأ ٧ََِت  ٕس أ َّ٤ یَا أَبَا ٣َُح ٕٔت  اب ٔ َٟٔث ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ َضا  َ٘ ِٔت ا ً َض َٗ ا َػَس  ١َ ٌَ َضا َوَج َج زَوَّ ا ٥َ ث٥َُّ َت ٕٔک ٣َ اٟ ٧ََص ب٩َِ ٣َ



 

 

 ٥َ ََبشَّ ت َٓ ا  َشَض ِٔ َن َزَصا  َض ٢َ أ٣َِ ا َٗ َزَصا  َض  أ٣َِ

 امکل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دسمد، امحد  ن زدی، دبعازعلسی  ن بیہص، اثتب انبین، اسن  ن

ےن حبص یک امنز ادنریھ  ںیم ڑپیھ رھپ وسار وہےئ افر رفامای ہک اہلل اربکربیخ فریاؿ وہا ےئج  ب مہ یسک وقؾ ےک دیماؿ ںیم ارتےت 

ںیم ہی ےتہک وہےئ دفڑےن ےگل ہک دمحم یلص اہلل ہیلع ںیہ وت ڈراےئ وہےئ ولوگں یک حبص وحنمس وہیت ےہ،انچہچن فہ ولگ )وہیدی( ویلگں 

فآہل فملس رکشل ےک اس ھ ےئگ، رفای ےن اہک ہک سیمخ رکشل وک ےتہک ںیہ۔ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ رپ اغبل ےئگ، گنج 

 آںیئ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رکےن فاولں وک لتق رک دای افر وعروتں افر وچبں وک دیق رک ایل۔ ہیفص، دہیح یبلک ےک ہصح ںیم

وک ںیلم سج  ے دعب ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکنح رکایل افر اؿ یک آزادی وک اؿ اک رہم رقمر ایک۔ دبعازعلسی ےن اثتب  ے 

اؿ اک رہم ایک رقمر ایک اھت؟ وت اثتب ےن اہک ہک اہک ہک اوبدمحم ایک مت ےن اسن  ے وپاھچ اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )روسؽ اہلل( ےن 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایہن وک اؿ اک رہم رقمر ایک اھت۔ دبعازعلسی اک ایبؿ ےہ ہک اوبدمحم اس رپ رکسماےئ۔

 دسمد، امحد  ن زدی، دبعازعلسی  ن بیہص، اثتب انبین، اسن  ن امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ : ابب

 ...اس زیچ اک ایبؿ وج دیعنی ےک قلعتم وقنمؽ ےہ افر اؿ دفونں ںیم زمنی وہےن اک ایبؿ

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 اس زیچ اک ایبؿ وج دیعنی ےک قلعتم وقنمؽ ےہ افر اؿ دفونں ںیم زمنی وہےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      900    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، اهَّلل  ًبس ٥ٟ ب٩  ، سا ی ہز ب، ز ٟامی٪، طٌی ا  ابو 



 

 

بِ  ًَ ا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ٔي َس ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ُط َا  بَر٧َ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ّة َحسَّ بَّ ُ ُج ز ٤َ ٢َ أََخَذ ًُ ا َٗ َز  ٤َ اهَّللٔ ب٩َِ ًُ ِبَس  ًَ اهَّللٔ أَ٪َّ  ٔس 

یَ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ  ُسو٢َ  ا َر َتَي بَٔض أ َٓ ا  أََخَذَص َٓ  ٔٚ و اٟش  َُ فٔي  َُبا ٕٚ ت بَِر َت ِٔس ١ِ ٩ِ٣ٔ إ َّ٤ ٔ َتَح ظ ٍِ صَٔذ َِت اب  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس ا 

یٔس  ٌٔ ا ٠ِٟٔ َٔض ٠َ ب َٓ ُط  َٟ  َٚ ًَل ُض ٩ِ٣َ َِل َخ َٔبا ٟ ٔ ظ ا َصٔذ ٤ََّ ٥َ إ٧ٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس ُط  َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ز و ُٓ ُو ِٟ ا َئ اهَّللُ َو َطا ا  ٣َ ُ ز َٔث ٤ًَُ ب

 ٔ ز ٔة  ٥َ بُٔحبَّ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل و٢ُ اهَّللٔ  ُس ٔ َر ط ِی َٟ ٔ َس١َ إ َِر َث ث٥َُّ أ َب ی٠َِ اهَّللُ أَِ٪  َّي  َػل  ٔ و٢َ اهَّلل َرُس َٔضا  َي ب َت أ َٓ  ُ ٤َز َٔضا ًُ َب١َ ب ِٗ َ أ َٓ إد  یَب

 َ ٔل َس٠َِت إ طُ َوأَِر َٟ  َٚ ًَل َٔباُض ٩ِ٣َ َِل َخ ٟ ٔ ٤ََّا َصٔذظ ٠َِت إ٧ٔ ُٗ ََّک  ٔ إ٧ٔ اهَّلل  ٢َ َرُسو یَا  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی و٢ُ ًَ َرُس طُ  َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ةٔ  بَّ حُ ِٟ ا  ٔ َٔضٔذظ يَّ ب

َػ  َک اهَّللٔ  اَجَت ا َح ُب بَٔض ُتٔؼی َضا أَِو  ٌُ ٥َ َتبٔی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   ل

 اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، اسمل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اکی

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتم ںیم آےئ افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہّلل  ریمشی ہبج ایل وج ابزار ںیم کب رتا اھت، افر اس وک ےل رک یبن

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ا ے رخدیںیل، افر دیع افر فوک ےک آےن ےک دؿ ا ے نہپ رک اےنپ وک آراہتس رکںی۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع 

ہصح ںیہن ےہ، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رہھٹ  رےہ، فآہل فملس ےن رفامای ہک ہی اس صخش اک ابلس ےہ سج اک آرخت ںیم وکیئ 

ےن   ب کت اہلل اعتٰیل ےن اچتا، رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اپس اکی ریمشی ہبج اجیھب ا ے رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

، ہک ای روسؽ اہّلل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےل ایل، رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل رک آےئ افر رعض ایک

رفامای اھت ہک ہی اس صخش اک ابلس ےہ سج اک آرخت ںیم وکیئ ہصح ںیہن )اس ےک ابفوجد( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی ہبج 

 رضفرت وپری رکف۔ےری  اپس اجیھب وت اؿ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ا ے چیب دف افر اینپ 

 اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، اسمل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیع ےک دؿ ڈاھولں افر ربویھچں  ے ےنلیھک اک ایبؿ

 ایبؿ دیعنی اک :   ابب

 دیع ےک دؿ ڈاھولں افر ربویھچں  ے ےنلیھک اک ایبؿ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      901    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ رضت ًا ر ح ی ، رعوہ ب٩ زب ی اسس ٟزح٩٤  ا ًبس ٣ح٤س ب٩   ، ٤ًزو ب،  ہ اب٩ و  ،  اح٤س

٢َ َحسَّ  ا َٗ َسی  ٤َُس ب٩ُِ ًٔی ٨ََا أَِح ث َوَة َحسَّ ٩ِ رُعِ ًَ َُط  ث ََسسٔیَّ َحسَّ ِْل ا  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ َس ب٩َِ  َّ٤ ْزو أَ٪َّ ٣َُح ٤ِ ًَ ٧َا  بََر ا٢َ أَِخ َٗ اب٩ُِ َوصِٕب  ٨ََا  ث

 ٔ أ٪ ب َی ِّ٨ َِ ُت أ٪  ََت رٔی ا ی َج ٨ِٔسٔ ٥َ َوً َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو َيَّ  ل ًَ َزَخ١َ  ِت  َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ٔئ ًَ ا لَي ٨َِٔ ًَ  ٍَ َلَح ِؿ ا َٓ اَث  ٌَ ُ ب

َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ ٨َِٔس  أ٪ ً ِیَل اٟظَّ  ُ َرة ا ز٣َِ ا٢َ ٣ٔ َٗ نٔي َو َضَز َِت ا٧ َٓ  ٕ َزَخ١َ أَبُو بََِک َضطُ َو ٢َ َوِج وَّ أغ َوَح َٔفَ ِٟ ٠َِیطٔ ا ًَ َب١َ  ِٗ َ أ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل

 َّ٤ ٠َ َٓ ٤َا  ُض ًِ َز  ٢َ ا َ٘ َٓ ًَل٦  اٟشَّ  ٔ ط ٠َِی ًَ اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ٔب َر ا رِٔحَ ِٟ ا ٚٔ َو َر ٔاٟسَّ اُ٪ ب َز و اٟش  ُب  ٌَ َی٠ِ یَِو٦َ ًٔیٕس  َاَ٪  ک َتا َو َج َْخَ َٓ ٤َا  ُُض زِت ٤ََ ُ ١َ َٔ َُ ا 

ا َٗ َ أ َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ َٓ ٔی٩َ  ز ُو ٔیَن َت٨ِ َتض ٢َ َتِظ ا َٗ ا  ٥َ َوإ٣َّٔ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  ِٟ َ َسأ ا  إ٣َّٔ َٓ َ ل ًَ ی  َُط َخسِّ ائ َر ىٔی َو َُو ٣َ ٔ َوص ظ ي َخسِّ

ٔيی ذَِص ا َٓ  ٢َ ا َٗ  ٥ِ ٌَ َن ٠ُِت  ُٗ ُٔک  ا٢َ َحِشب َٗ ُت  ا ٠ِٔ٠٣َ َٔذ َّی إ ً َِرَٓٔسَة َح َا بَىٔی أ ٥َُِٜ ی زُو٧  ٢ُ و ُ٘  َي

ادمح، ا ن فبہ، رمعف، دمحم  ن دبعارلنمح ادسی، رعفہ  ن زریب رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں 

  اپس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر ےری  اپس دف ڑلایکں گنج ثاعث ےک قلعتم  تی اگریہ ےن رفامای ہک ےری

اہک ہک ہی یھت، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رتسب رپ ٹیل ےئگ افر اانپ ہنم ریھپ ایل، رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ وت ےھجم ڈااٹن افر 

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وموجدیگ ںیم، وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وھچڑ دف،  ب فہ اطیشین ابہج، افر فہ یھب 

)اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع( دفےری رطػ وتمہج وہےئ وت ںیم ےن اؿ دفونں ولڈنویں وک ااشرہ ایک ) ےل اجےن اک( وت فہ یلچ ںیئگ، افر 

ے ےھت، وت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دروخاتس یک، ای آپ یلص دیع ےک دؿ یشبح ڈاھولں افر ربویھچ

 

ی
 
ھلی

ک

ں  ے 

 ڑھکا ایک۔ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک وت امتہش دانھکی اچیتہ ےہ؟ وت ںیم ےن اہک تاں! وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم اےنپ ےھچیپ

ہل فملس ےک دفش رپ اھت، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ا  ینب اروکہ! امتہش داھکؤ، اہیں ےریا راسخر آپ یلص اہلل ہیلع فآ

 وت کت ہک  ب ںیم ااتک یئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای "سب"؟ وت ںیم ےن اہک یج تاں! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

 یلچ اجؤ۔

 رمعف، دمحم  ن دبعارلنمح ادسی، رعفہ  ن زریب رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ادمح، ا ن فبہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...الہ االسؾ ےئلیک دیع یک وتنسں اک ایبؿ

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿالہ االسؾ ےئلیک دیع یک وتنسں 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      902    حس

ہ :  راوی لٰي ٨ً تٌا اهَّلل  رضی  ء  ا ، طٌيی بز ، زبیس ہ ، طٌب  ححاد

َس   ٢َ ا َٗ أئ  بََر ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٔيیَّ  ٌِ اٟظَّ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ نٔي ُزبَِیْس  بََر ا٢َ أَِخ َٗ ُة  َب ٌِ ُط ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ اْد  ٨ََا َححَّ ث ُت َحسَّ ٌِ ٔ ٠َِیطٔ  ٤ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ

 َٓ  ٩ِ٤َ َٓ ٨ِرَِحَ  ٨َ َٓ  ٍَ ٧َزِٔج يَي ث٥َُّ  نَُؼل ٨َا َصَذا أَِ٪  ِو٣ٔ َی  ٩ِ٣ٔ ُ َِبَسأ ا ٧ ٢َ ٣َ ا٢َ إٔ٪َّ أَوَّ َ٘ َٓ ُب  َیِدُل  ٥َ َس٠َّ ت٨ََاَو َّ٨ اَب ُس ِس أََػ َ٘ َٓ  ١َ ٌَ 

ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہبطخ دےتی وہےئ انس، آپ اجحج، ہبعش، زدیب، یبعش رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بس  ے یلہپ زیچ سج  ے مہ آج ےک دؿ ادتبا رکںی، فہ ہی ہک مہ امنز ڑپںیھ، رھپ رھگ فاسپ 

 وہں، رھپ آرابین رکںی، افر سج ےن اس رطح ایک وت اس ےن ےریی تنس وک اپ ایل۔

 اجحج، ہبعش، زدیب، یبعش رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 الہ االسؾ ےئلیک دیع یک وتنسں اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      903    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ئظ ًا رضت  ، ح ر ی ، رعوہ ب٩ زب ظا٦ ب٩ رعوہ ، ہ ٣ہ اسا ابو  ، اس٤ٌٰی١  ًبیسہ ب٩ 

 ُ اهَّلل َرضَٔی  ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ َة  ا٣َ َُس ُو أ ا أَب ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١َ  ِٔس٤َ ٨ََا ًُبَِیُس ب٩ُِ إ ث َ َحسَّ َزَخ١َ أ ِت  َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ بُو بََِکٕ  



 

 

ِیَش  َٟ ِت َو َٟ ا َٗ اَث  ٌَ ُ ِو٦َ ب َی اُر  َِنَؼ اِْل ِت  َٟ اَو َ٘ َت ا  ٤َٔ أ٪ ب َی ِّ٨ َِ ُت رٔ  َِنَؼا ِْل ی ا رٔ أ٪ ٩ِ٣ٔ َجَوا یََت رٔ ی َجا ٨ِٔٔس ٢َ أَبُو َوً ا َ٘ َٓ َيَتیِٔن  ِّ٨ َِ ٤ُٔ ا ب َت

 ٔ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ َرُسو ٔت  أ٪ فٔي بَِی َل ِی اٟظَّ  ُ یر َا٣ٔ ٕ أ٣ََز ََِک طٔ  ب ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس  ٢َ ا َ٘ َٓ ٔ ًٔیٕس  ِو٦ َی ٔي  َٔک ف ذَٟ ٥َ َو َس٠َّ َو

ا ًٔیُس٧َا ا َوصََذ ٕ ًٔیّس ِو٦ َٗ ٔک١ُِّ  ٕ إٔ٪َّ ٟ یَا أَبَا بََِک  ٥َ َس٠َّ  َو

ےت ںیہ ہک اوہنں ےن دیبعہ  ن اامسلیع، اوبااسہم، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ  ن زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رک

رفامای ہک اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ افر ےری  اپس ااصنر یک دف ڑلایکں گنج ثاعث ےک دؿ اک رعش اگ ریہ ںیھت، افر اؿ ڑلویکں اک 

 فملس ےک رھگ ںیم؟ افر فہ ہشیپ اگےن اک ںیہن اھت، وت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ہی اطیشین ابہج افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

ولوگں دیع اک دؿ اھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ا  اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع! رہ وقؾ یک دیع وہیت ےہ افر آج مہ 

 یک دیع ےہ۔

  اہنعدیبعہ  ن الیعٰمس، اوبااسہم، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ  ن زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیعاگہ اجےن  ے ےلہپ دیعارطفل ےک دؿ اھکےن اک ایبؿ

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 دیعاگہ اجےن  ے ےلہپ دیعارطفل ےک دؿ اھکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      904    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٣اٟ ص ب٩  ا٧  ، ا٧ص بي بَک ب٩  ا اهَّلل ب٩  ، ًبیس  ظی٥ ہ ، سٌیس ب٩ س٠امی٪  ٟزحی٥ ا ًبس  ٣ح٤س ب٩ 

 َ ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ٨ََا صَُظِی٥ْ  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٪َ ُس٠َامِیَ یُس ب٩ُِ  ٌٔ ٨ََا َس ث اٟزَّحٔی٥ٔ َحسَّ ِبسٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٧ََٕص َحسَّ ٔ ب٩ُِ أَبٔي بََِکٔ ب٩ِٔ أ اهَّلل ا ًُبَِیُس 

یَ  َّی  ً ِْطٔ َح ٔٔ ِٟ ا َِو٦َ  ُسو ی ِِ ٥َ َِل َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َاَ٪ َر ٢َ ک ا َٗ أٟٕک  ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ُ ب٩ُِ ًَ أ َزجَّ ا٢َ ٣ُ َٗ إت َو َز ِک١َُ َت٤َ أ

 ٢َ ا َٗ  ٔ اهَّلل َىٔی ًُبَِیُس  ث إئ َحسَّ ّزا َرَج ُُض٩َّ ؤِت َیأِک٠ُ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َْص  َىٔی أ٧َ ث  َحسَّ



 

 

دمحم  ن دبعارلمیح، دیعس  ن امیلسؿ میشہ، دیبع اہلل  ن ایب رکب  ن اسن، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں 

آہل فملس دیع ارطفل ےک دؿ  ب کت دنچ وھچتار  ہن اھک ےتیل، دیعاگہ یک رطػ ہن اجےت افر ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

رمیج  ن راجء ےن دیبع اہلل  ن ایب رکب  ے افر اوہنں ےن اسن  ے افر اسن ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایک ہک آپ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس وھچتار  اطؼ دعد ںیم اھکےت ےھت۔

 دمحم  ن دبعارلمیح، دیعس  ن امیلسؿ میشہ، دیبع اہلل  ن ایب رکب  ن اسن، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آرابین ےک دؿ اھکےن اک ایبؿ

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 ےک دؿ اھکےن اک ایبؿآرابین 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      905    حس

ٟک :  راوی ٣ا ص ب٩  ا٧  ، ری٩ ی ، ٣ح٤س ب٩ س اس٤ٌی١  ، ز شس ٣ 

ئ  َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ َٕص  ٩ِ أ٧َ ًَ ٔی٩َ  یر ٔس ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ وَب  ٩ِ أَی  ًَ أًی١ُ  ٤َ ِٔس ا إ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّى  َػل ی  

 ٔ ٧ یَرا َْکَ ٩ِ٣ٔ ٔج ِح٥ُ َوَذ ا٠َّٟ  ٔ ط ى ٓٔی ََ َت یَِو٦ْ يُِظ ٢َ َصَذا  ا َ٘ َٓ َرُج١ْ  ا٦َ  َ٘ َٓ ِس  ٌٔ ٠ُِی َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ِب١َ  َٗ ََح  َذب اهَّللُ ٩ِ٣َ  َّى  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ أَ٪َّ  َٜ َٓ  ٔ ط

ْة  ًَ ی َجَذ ٨ِٔٔس ا٢َ َوً َٗ ُط  َٗ َػسَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٔی ًَ َِزر ًَل أ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّى  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ طُ  َٟ َؽ  خَّ ََفَ ِح٥ٕ  َٟ َِي  ات َط ٔلَيَّ ٩ِ٣ٔ  أََحب  إ

ُظ أ٦َِ َِل  َوا ِخَؼُة ٩ِ٣َ ٔس ز  اٟ ِت  َِ  أَب٠ََ

ہک وج صخش امنز  ے ےلہپ دسمد، اامسلیع، دمحم  ن ریسنی، اسن  ن امکل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

آرابین رک  وت فہ دفابرہ آرابین رک ، اکی صخش ڑھکا وہا افر رعض ایک ہک آج ےک دؿ وگتش یک تہب وخاشہ وہیت ےہ، افر اس 

ےن اےنپ ڑپفویسں اک احؽ ایبؿ ایک، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک دصتقی یک، افر اس ےن اہک ہک ےری  اپس اکی ذجہع )اکی 

ؽ اک ڑیھب اک ہچب( ےہ، وج وگتش یک دف رکبویں  ے ےھجم زایدہ وبحمب ےہ، افر اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااجزت د  دی اس



 

 

 ےھجم ولعمؾ ںیہن ہک ہی ااجزت اس ےک وسا دفےر  ولوگں وک یھب ےہ ای ںیہن۔

 دسمد، الیعمس، دمحم  ن ریسنی، اسن  ن امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 آرابین ےک دؿ اھکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      906    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًازب  ء ب٩  ، بزا ، طٌيی ر ؼو ٨٣  ، ، جزیز ث٤ا٪ ً 

 َ ث ُض٤َاَحسَّ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ازٕٔب َرضَٔی  ًَ أئ ب٩ِٔ  بََر ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ ٕر  ٨ُِؼو ٩ِ ٣َ ًَ ْز  ٔی ز ا َج ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َّي  ٨َا ًُِث٤َ َػل ٔيی   ا٨َّٟ ا  ا٢َ َخَلب٨ََ َٗ

٨َا َو  ًَلَت َػ َّي  َػل ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ َس  ٌِ َهي َب ِْلَِؿ َِو٦َ ا ٥َ ی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ َنَشَک اهَّلل ُشَک َو٩ِ٣َ   ٨ اٟ اَب  ِس أََػ َ٘ َٓ ا  ٨َ َٜ نُُش َنَشَک 

َرُس  ا  َی ٔئ  ا بََر ِٟ ا  ٢ُ ٕر َخا ٧َٔیا َزَة ب٩ُِ  ُزِ ٢َ أَبُو ب ا َ٘ َٓ ُط  َٟ َک  نُُش ٔ َوَِل  ًَلة اٟؼَّ ِب١َ  َٗ َُّط  ٧ٔ إ َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ِب١َ  ِب١َ َٗ َٗ ٔي  ات َط ُت  ِٜ َنَش يي  إٔن َٓ اهَّللٔ  و٢َ 

 ِٟ ا ُت أَ٪َّ  ِٓ ٔ َورَعَ ًَلة ِ اٟؼَّ ی سَّ َِ َت ٔي َو ات ُت َط َذبَِح َٓ ًٔی  ٔي بَِی َُح ف یُِذب ا  ٢َ ٣َ ٔي أَوَّ ات ُوَ٪ َط ٜ ُت أَِ٪ َت َِب ٕب َوأَِحب ُْشِ َک١ِٕ َو یَِو٦ُ أ ِو٦َ  ِب١َ َی َٗ ُت 

ّة هٔيَ  ًَ ٨َا َجَذ َٟ ا  ّٗ ا ٨َ ًَ ٧َا  ٨َِٔس إٔ٪َّ ً َٓ ُسو٢َ اهَّللٔ  یَا َر ا٢َ  َٗ ِح٥ٕ  َٟ  ُ اة َط اتَُک  َط ا٢َ  َٗ ًَلَة  اٟؼَّ آتَٔي  زٔی  أَِ٪  َتِح َٓ َ اَتیِٔن أ َط ٔلَيَّ ٩ِ٣ٔ  أََحب  إ

 ََ َس ٌِ ٩ِ أََحٕس َب ًَ زَٔی  ٩ِ َتِح َٟ ٥ِ َو ٌَ َن  ٢َ ا َٗ ِّی  ى ًَ 

امثعؿ، رجری، وصنمر، یبعش، رباء  ن اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ولوگں ےک اسےنم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ہبطخ ڑپاھ افر رفامای ہک سج ےن امہری رطح امنز ڑپیھ افر امہری رطح آرابین یک وت اس یک آرابین فملس ےن رقب دیع ےک دؿ امنز ےک دعب

درتس وہ یئگ، افر سج ےن امنز  ے ےلہپ آرابین یک وت فہ امنز  ے ےلہپ ےہ )ینعی رصػ وگتش ےئلیک ےہ( افر اس یک آرابین ںیہن وہیگ، 

 ای روسؽ اہلل! ںیم ےن اینپ رکبی امنز  ے ےلہپ ذحب رک ڈایل افر ںیم ےن اھجمس ہک آج رباء ےک امومں اوبربدہ  ن اینر ےن رعض ایک ہک

اھکےن افر ےنیپ اک دؿ ےہ، افر ںیم ےن اھجمس ہک ےریی رکبی ےری  رھگ ںیم بس  ے ےلہپ ذحب وہ،انچہچن ںیم ےن اینپ رکبی ذحب رک 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہمتری رکبی وگتش یک رکبی ڈایل، افر دیع اگہ اجےن  ے ےلہپ ںیم ےن ا ے اھک یھب ایل، وت 



 

 

ےہ۔ اوبربدہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ! ےری  اپس اکی اسؽ اک ڑیھب اک ہچب ےہ وج ےری  زندکی دف رکبویں  ے زایدہ وبحمب ےہ، 

  اہمتر  دعب یسک دفےر  ےئلیک اکیف ہن وہاگ۔ایک فہ ےری  ےئل اکیف وہاجےئ اگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای تاں نکیل

 امثعؿ، رجری، وصنمر، یبعش، رباء  ن اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیعاگہ ریغب ربنم ےک اجےن اک ایبؿ

 ؿدیعنی اک ایب :   ابب

 دیعاگہ ریغب ربنم ےک اجےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      907    حس

ری :  راوی ابي َح، ابوسٌیس خس ، زیس ب٩ اس٥٠، ًیاق ب٩ ًبساهَّلل ب٩  ابي ٣زی٥، ٣ح٤س ب٩ جٌَف  سٌیس ب٩ 

ُس  َّ٤ ا ٣َُح ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َی٥َ  زِ ٔي ٣َ یُس ب٩ُِ أَب ٌٔ َس َىَی  ث ٕح  َحسَّ ِ ََ ٔي  َب ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ًَ أق ب٩ِٔ  ٩ِ ًَٔی ًَ یُِس ب٩ُِ أَِس٥َ٠َ  ٔي َز بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ ََفٕ  ٌِ ب٩ُِ َج

 َ اِْل ِْطٔ َو ٔٔ ِٟ َِو٦َ ا ُد ی یَِْخُ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل  ٢ُ َرُسو َاَ٪  ک  ٢َ ا َٗ رٔیِّ  ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس َبٔي  ٩ِ أ َّي ًَ ٤َُؼل ِٟ ا َي  ٔل ي إ َطِیٕئ ِؿَه  ٢ُ أَوَّ َٓ

 ُ ُض٥ِ َوی ُو ٌٔ َی َٓ ٔض٥ِٔ  وٓ ُٔ ُػ َي  ل ًَ ْض  ُض ُج٠ُو ا ا٨َّٟ ٔض َو ا َّ٨ اٟ اب١َٔ  َ٘ و٦ُ ٣ُ ُ٘ َی َٓ  ُٖ ََّصٔ ی٨َِ ًَلةُ ث٥َُّ  اٟؼَّ  ٔ ٔط ُ ب ِبَسأ َاَ٪ َی ک إِٔ٪  َٓ زُص٥ُِ  َیأ٣ُِ ض٥ِٔ َو ٔػی و

ٔ ث٥َُّ  ٔط َز ب ٕئ أ٣ََ َز بَٔظِی َیأ٣ُِ ُط أَِو  ٌَ َل َٗ ا  ّث ٌِ ٍَ َب َل ِ٘ ٔیُس أَِ٪ َي ُز ٍَ  ی ُت ٣َ ِج َّی َْخَ ً َٔک َح َذٟ َي  ل ًَ ُض  ا َّ٨ اٟ  ٢َِ َز ٥ِ٠َ ی َٓ یٕس  ٌٔ َس ُو  ٢َ أَب ا َٗ  ُٖ ََّصٔ ی٨َِ

 ِ ُ ب ٔیر ث َٛ اُظ  بَْر ب٨ََ ٨ِ ا ٣ٔ َٔذ َّي إ ٤َُؼل ِٟ ا ا  ا أََتِي٨َ َّ٤٠َ َٓ  ٕ ي أَِو ِْٓٔط ٔي أَِؿّه ٔة ف ی٨َ ٤َٔس ِٟ ا  ُ یر َُو أ٣َٔ اَ٪ َوص زَِو ٔیُس ٣َ ُز ی زَِواُ٪  ا ٣َ إَٔذ َٓ ٔت  ٠ِ اٟؼَّ أَِ٪ ٩ُ 

 َّ َی ُط ُ َٟ ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ِب١َ  َٗ َب  َل َد َٓ  ٍَ َٔ َت اِر َٓ ٔي  َبَذن َح َٓ  ٔ ٔط ِوب َحَبِذُت بَٔث َٓ يَي  ِب١َ أَِ٪ ُيَؼل َٗ َ٘ٔیطُ  َت زِ ِس َی َٗ یٕس  ٌٔ َس َا  ا٢َ أَب َ٘ َٓ اهَّللٔ  رِت٥ُِ َو

 َٓ  ٥ُ٠َ ًِ َ ا َِل أ یِْر ٤٣َّٔ ٔ َخ اهَّلل ٥ُ٠َ َو ًِ َ ا أ ُت ٣َ ٠ِ ُ٘ َٓ  ٥ُ٠َ ٌِ َت ِب١َ َذَصَب ٣َا  َٗ ا  ُتَض ٠ِ ٌَ َح َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ َس  ٌِ ٨َا َب َٟ وَ٪  َیِح٠ُٔش ُوا  ُو٧ ٥ِ یَٜ َٟ اَض  َّ٨ اٟ ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘

 ٔ ًَلة  اٟؼَّ

دیعس  ن ایب رمص ، دمحم  ن رفعج، زدی  ن املس، ایعض  ن دبعاہلل  ن ایب ےرح، اوبدیعس ادری رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای 



 

 

دیع ارطفل افر رقب دیع ےک دؿ دیعاگہ وک اجےت، افر اس دؿ بس  ے ےلہپ وج اکؾ رکےت فہ ہی ہک امنز ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ڑپےتھ، رھپ امنز  ے افرغ وہ رک ولوگں ےک اسےنم ڑھک  وہےت اس احؽ ںیم ہک ولگ اینپ وفصں رپ ےھٹیب وہےت آپ یلص اہلل ہیلع 

ر اںیہن مکح دےتی ےھت افر ارگ وکیئ رکشل ےنجیھب اک ارادہ رکےت وت اس وک دجا فآہل فملس اںیہن تحیصن رکےت ےھت افر فتیص رکےت ےھت اف

رکےت، افر سج زیچ اک مکح دانی وہات، دےتی، رھپ فاسپ وہ اجےت، اوبدیعس ےن اہک ہک ولگ ہشیمہ ایس رطح رکےت رےہ، اہیں کت ہک ںیم 

اھت۔  ب مہ ولگ دیعاگہ ےچنہپ وت داھکی ہک فتاں ربنم وموجد اھت، وج ریثک رمفاؿ ےک اس ھ دیعاٰیحضل ای دیعارطفل ںیم الکن وج دمہنی اک وگررن 

ےھجم  ن تلص ےن انبای اھت، رمفاؿ ےن امنز ڑپےنھ  ے ےلہپ اس ربنم رپ ڑچےنھ اک ارادہ ایک وت ںیم ےن اس اک ڑپکا ڑکپ رک اچنیھک، اس ےن یھب 

ںیم ےن اس  ے اہک ہک دخبا! مت ےن تنس وک دبؽ ڈاال، رمفاؿ ےن اہک ہک ا  اچنیھک، افر ربنم رپ ڑچھ ایگ، افر امنز  ے ےلہپ ہبطخ ڑپاھ، 

ےن اوبدیعس ! فہ زیچ سگر یکچ وج مت اجےتن وہ، ںیم ےن اہک دخبا! ںیم وج زیچ اجاتن وہں فہ اس  ے رتہب ےہ وج ںیم ںیہن اجاتن وہں۔ رمفاؿ 

 ںیم ےن ہبطخ امنز  ے ےلہپ ایک۔اہک ولگ امنز ےک دعب ےریی ابت ےننس ےئلیک ںیہن ےتھٹیب، اس ےئل 

 دیعس  ن ایب رمص ، دمحم  ن رفعج، زدی  ن املس، ایعض  ن دبعاہلل  ن ایب ےرح، اوبدیعس ادری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اک ایبؿ، افر ریغب اذاؿ ف ااقتم ےک من دیع یک امنز ےئلیک دیپؽ، افر وسار وہ رک اجےن

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 دیع یک امنز ےئلیک دیپؽ، افر وسار وہ رک اجےن اک ایبؿ، افر ریغب اذاؿ ف ااقتم ےک امنز اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      908    حس

، ا٧ص ب٩ ًیا :  راوی رحزامي اہی٥ ب٩ ٨٣ذ ٨ًہابز لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ٍ ، ٧آ ًبیس اهَّلل   ،  ق

ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ  ٔ اهَّلل ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ َُص ب٩ُِ ًَٔیإق  ا أ٧َ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ ٨ِٔذر ٤ُ ِٟ ا َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔب ٨ََ ث ٢َ اهَّللٔ َحسَّ ُسو َر َز أَ٪َّ  ٤َُ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ  َػل ًَلة اٟؼَّ َس  ٌِ ُب َب ُل ِْطٔ ث٥َُّ یَِد ٔٔ ِٟ ا َهي َو ِْلَِؿ يي فٔي ا َاَ٪ يَُؼل  ک

اربامیہ  ن ذنمرزحایم، اسن  ن ایعض، دیبع اہلل ، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 



 

 

  رھپ امنز ےک دعب ہبطخ ےتہک ےھت۔ہیلع فآہل فملس دیعاٰیحضل افر دیعارطفل ںیم امنز ڑپےتھ ےھت

 اربامیہ  ن ذنمرزحایم، اسن  ن ایعض، دیبع اہلل ، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اجےن اک ایبؿ، افر ریغب اذاؿ فااقتم ےک امن دیع یک امنز ےئلیک دیپؽ، افر وسار وہ رک

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 دیع یک امنز ےئلیک دیپؽ، افر وسار وہ رک اجےن اک ایبؿ، افر ریغب اذاؿ فااقتم ےک امنز اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      909    حس

اب٩  :  راوی  ، ظا٦ ، ہ سٰی ٣و ہی٥ ب٩  ا ب٩ ًبس اهَّللابز  جزیخ، ًلاجابز 

 ٩ِ ًَ اْئ  َل ًَ نٔي  ا٢َ أَِخبََر َٗ بََرص٥ُِ  ِٕخ أَِخ َزی اب٩َِ ُج ا٦ْ أَ٪َّ  ٧َا صَٔظ بََر ا٢َ أَِخ َٗ وَسی  اصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُ َِز ٨ََا إٔب ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ابٔز  َج

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٢ُ إٔ٪َّ  و ُ٘ ُتطُ َي ٌِ ٔ ٤ اب٩َِ  َس ْئ أَ٪َّ  َلا ًَ ٔي  بََرن ا٢َ َوأَِخ َٗ ٔةو َب ِل ُد ِٟ ِب١َ ا َٗ  ٔ ًَلة ٔاٟؼَّ َ ب َبَسأ َٓ ِْطٔ  ٔٔ ِٟ ا َِو٦َ  َد ی َْخَ

 ٔٔ ِٟ ا َِو٦َ  ٔ ی ًَلة ٔاٟؼَّ ذَُّ٪ ب ٩َُِٜ یَُؤ ٥ِ ی َٟ َّطُ  ٧ٔ ُط إ َٟ  ٍَ ٔ ی ُو ٢ٔ ٣َا ب ٔ فٔي أَوَّ ز بَیِر اٟ اب٩ِٔ  ٔلَي  َس١َ إ َِر إض أ بَّ َبةُ ًَ ُدِل ِٟ ا ٤ََّا  نٔي  ِْطٔ إ٧ٔ بََر ًَلةٔو أَِخ اٟؼَّ َس  ٌِ َب

 َ ِْل ِْطٔ َوَِل یَِو٦َ ا ٔٔ ِٟ ا ِو٦َ  َی  ٪ُ ذَّ یَُؤ  ٩َُِٜ ٥ِ ی َٟ اَِل  َٗ ِبسٔ اهَّللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ابٔز ٩ِ َج ًَ ٕض َو ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ اْئ  َل ًَ ٢َ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب ٩ِ َج ًَ َو ِؿَحی

 ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٢ُ إٔ٪َّ  و ُ٘ ُتطُ َي ٌِ ٔ ٤ ًَ  َس  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل َٔيی   ٧  َ ْ ََفَ ا  َّ٤٠َ َٓ ُس  ٌِ َض َب ا ا٨َّٟ َب  ٔ ث٥َُّ َخَل ًَلة ٔاٟؼَّ َ ب َبَسأ َٓ ا٦َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ٠َِیطٔ ًَ

ٔي ق ی٠ُِ َُط  َِوب ْم ث َأس ٢ْ ب ًَٔل ٢ٕ َوب ًَٔل یَسٔ ب َي  ل ًَ  ُ أ َّٛ َو یََت َُو  ص٩َُّ َوص َ
ْکَّ َذ َٓ َئ  ا َش ِّ٨ اٟ َي  َت أ َٓ  ٢ََ ٧َز  ٥َ َس٠َّ إئ  َو َل ٌَ ٔ ُت ٟ ٠ِ ُٗ ّة  َٗ َػَس ُئ  ا َش ِّ٨ اٟ  ٔ ط ٓٔی

 ًَ  ٌّٙ َح َٟ َذَٟٔک  ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ  ُ ْ ٔیَن َيَِفُ ص٩َُّ ح َ
ْکِّ ُیَذ َٓ اَئ  َش ِّ٨ اٟ ِتَٔي  َیأ اِْلَ٪ أَِ٪   ٔ ا٦ ِْل٣َٔ ا لَي  ًَ ا  ًّ٘ ی َح َز ٠ُواأََت ٌَ ِٔ ُض٥ِ أَِ٪ َِل َي َٟ ض٥ِٔ َو٣َا   ٠َِی

اہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اؿ وک ےتہک وہےئ انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع اربامیہ  ن ومیس، اشہؾ، ا ن رججی، اطعاجرب  ن دبع

فآہل فملس دیعارطفل ےک دؿ دیعاگہ یک رطػ رشتفی ےل ےئگ، افر ہبطخ  ے ےلہپ امنز ڑپیھ، ا ن رججی ےن اہک ھجم  ے اطعء ےن 

 اجیھب ہک دیعارطفل ےک دؿ امنز ےئلیک اذاؿ ںیہن یہک اجیت ایبؿ ایک ہک ا ن سابس ےن ا ن زریب وک  ب اؿ ےئلیک تعیب یل اجریہ یھت الھک



 

 

ہنع  یھت افر ہبطخ امنز ےک دعب وہات اھت، افر اطعء ےن ھجم  ے وباہطس ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل

 افر اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل ایبؿ ایک ہک ہن وت دیعارطفل ںیم افر ہن دیعاٰیحضل ےک دؿ اذاؿ دی اجیت یھت

فملس ڑھک  وہےئ، ےلہپ امنز ڑپیھ رھپ دعب ںیم ولوگں ےک اسےنم ہبطخ دای،  ب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افرغ وہےئ وت وعروتں 

ےئک وہےئ ےھت، افر البؽ اانپ ڑپکا الیھپےئ وہےئ  ےک اپس آےئ، افر اںیہن تحیصن یک اس احؽ ںیم ہک البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رپ ہیکت

ےھت، وعرںیت اس ںیم دصاقت ڈاؽ ریہ ںیھت، ںیم ےن اطعء  ے وپاھچ ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اامؾ ےئلیک فا ب ےتھجمس ںیہ 

 ہک البہبش ہی اؿ ےک ذہم ہک فہ وعروتں ےک اپس آےئ افر اںیہن تحیصن رک ،  ب فہ امنز  ے افرغ وہاجےئ؟ اوہنں ےن وجاب دای

 فا ب ےہ افر اںیہن ایک وہایگ ےہ ہک ااسی ںیہن رکےت۔

 اربامیہ  ن ومٰیس، اشہؾ، ا ن رججی، اطعاجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اک ایبؿدیع یک امنز ےک دعب ہبطخ ڑپےنھ 

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 دیع یک امنز ےک دعب ہبطخ ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      910    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩   ، كاؤض ش٥٠،  ٣ ش٩ ب٩  ، ح خ اب٩ جزی  ، ًاػ٥  ابو

اب٩ُِ  ٧َا  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ٨ََا أَبُو  ث یَس  َحسَّ ٌٔ ِٟ ا ا٢َ َطضِٔسُت  َٗ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕض  َاُو ٩ِ ك ًَ َحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ِٟ ا بََرنٔي  ا٢َ أَِخ َٗ یِٕخ  َز ُج

ُض٥ِ  ک٠ُ  َٓ ُض٥ِ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر اَ٪  ٤َ ٤ََز َوًُِث ٕ َوًُ َبٔي بََِک ٥َ َوأ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس  ٍَ ٣َ َٗ وَ٪  ا ُيَؼ٠  ٧ُو کَا ةٔ   ِلَب ُد ِٟ ا  ِب١َ 

اوباعمص، ا ن رججی، ب ن  ن ملسم، اطؤس، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک ںیم دیع یک 

اعتٰیل ہنع ےک  امنز ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر امثعؿ ریض اہلل

 اس ھ امنز ںیم رشکی وہا، ہی امتؾ ولگ ہبطخ  ے ےلہپ امنز ڑپےتھ ےھت۔



 

 

 اوباعمص، ا ن رججی، ب ن  ن ملسم، اطؤس، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اک ایبؿدیعنی :   ابب

 دیع یک امنز ےک دعب ہبطخ ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      911    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ، ٍ اهَّلل ٧آ ًبیس  ہ،  ٣ اسا ابو  ، ہی٥ ا ابز  يٌ٘وب ب٩ 

َُس  ُو أ ا أَب ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ اصٔی٥َ  َِز وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ ا َي ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ  ٢ُ ُسو َر َاَ٪  ٢َ ک ا َٗ َز  ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ ٩ِ ٧َآ ًَ اهَّللٔ  ا ًُبَِیُس  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َة  ا٣َ

َبةٔ  ُدِل ِٟ ا ِب١َ  َٗ ی٩ِٔ  یَس ٌٔ ِٟ ا وَ٪  ٤َا يَُؼ٠  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ُ َر ز ٕ َو٤ًَُ ََِک ُو ب ٥َ َوأَب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

 اہلل انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع وقعیب  ن اربامیہ، اوبااسہم، دیبع

 فآہل فملس افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع فرمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیعنی یک امنز ہبطخ  ے ےلہپ ڑپےتھ ےھت۔

  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعوقعیب  ن اربامیہ، اوبااسہم، دیبع اہلل انعف، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 دیع یک امنز ےک دعب ہبطخ ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      912    حس

٨ًہس٠امی٪ ب٩  :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ًباض  اب٩   ، ر ی ، سٌیس ب٩ جب ت ی ب٩ ثاب ًس  ، ہ ، طٌب  ِحب



 

 

اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ َبیِر یٔس ب٩ِٔ ُج ٌٔ ٩ِ َس ًَ َابٕٔت  یِّ ب٩ِٔ ث سٔ ًَ  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ٨ََا  ث َّي اهَّللُ َحسَّ َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ إض أَ٪َّ  بَّ ًَ

 َّ َػل  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َزص٩َُّ ًَ أ٣ََ َٓ ًَٔل٢ْ  ُط ب ٌَ َئ َو٣َ ا َش ِّ٨ اٟ َي  َسَصا ث٥َُّ أَت ٌِ َضا َوَِل َب ِب٠َ َٗ ٥ِ ُيَؼ١ِّ  َٟ یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر ِْطٔ  ٔٔ ِٟ ا یَِو٦َ  ٔة ي  َٗ َس ٔاٟؼَّ ب

ابََضا ٔسَد ا َو َػَض ٤َزِأَةُ ُْخِ ِٟ ا ٔي  ٔیَن ت٠ُِق ی٠ُِ٘  ٩َ٠ِ ٌَ َح َٓ 

سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، دعی  ن اثتب، دیعس  ن ریبج، ا ن 

فملس ےن دیعارطفل ےک دؿ دف رتعک امنز ڑپیھ، ہن وت اس  ے ےلہپ ہن اس ےک دعب امنز ڑپیھ، رھپ وعروتں ےک اپس آےئ افر آپ یلص 

 فآہل فملس ےن دصہق رکےن اک مکح دای، وت اؿ اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ البؽ ریض اہلل ہنع ےھت، وعروتں وک آپ یلص اہلل ہیلع

 وعروتں ںیم  ے وکیئ اینپ ابیل، افر وکیئ اانپ تار ےنکنیھپ یگل۔

 امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، دعی  ن اثتب، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 دیع یک امنز ےک دعب ہبطخ ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      913    حس

ء ب٩ ًازب :  راوی ، زبیس، طٌيی بزا ہ ز٦ طٌب  آ

ث٨ََا ُزبَِیْس  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ َز٦ُ  ٨ََا آ ث اهَّللُ  َحسَّ َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ازٕٔب  ًَ ٔئ ب٩ِٔ  بََرا ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٔيیَّ  ٌِ اٟظَّ ُت  ٌِ ٔ ٤ َس ا٢َ  َٗ

 ٔ ذَٟ  ١َ ٌَ َٓ  ٩ِ٤َ َٓ ٨ِرَِحَ  ٨َ َٓ  ٍَ َزِٔج ٧ يَي ث٥َُّ  نَُؼل ٨َا َصَذا أَِ٪  ِو٣ٔ َی ُ فٔي  َِبَسأ ا ٧ ٢َ ٣َ ٥َ إٔ٪َّ أَوَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ا َو٩ِ٣َ ًَ ت٨ََ َّ٨ اَب ُس ِس أََػ َ٘ َٓ ِب١َ  َک  َٗ ٧رََِحَ 

 َ٘ ٔ ُي ار َِنَؼ ِْل َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا  ٢َ ا َ٘ َٓ ٕئ  َطِی ٔي  ِشٔک ف  ٨ اٟ ِیَص ٩ِ٣ٔ  َٟ  ٔ ٔط ْٔلَص٠ِ ُط  ٣َ سَّ َٗ ِح٥ْ  َٟ َُو  ٤ََّا ص إ٧ٔ َٓ  ٔ ًَلة یَا اٟؼَّ ٕر  ا ٧َٔی َِزَة ب٩ُِ  ُو بُز ُط أَب َٟ ا٢ُ 

ا  ٢َ ا َ٘ َٓ ٕة  َّ٨ یِْر ٩ِ٣ٔ ٣ُٔش ْة َخ ًَ ی َجَذ ٨ِٔٔس ُت َوً َذبَِح اهَّللٔ   ٢َ ُسو ََ َر َس ٌِ ٩ِ أََحٕس َب ًَ َٔی  ز َٔي أَِو َتِح ُوف ٩ِ ت َٟ َُط َو َا٧ ٠ِطُ ٣َک ٌَ  ِج

آدؾ ہبعش، زدیب، یبعش رباء  ن اعزب رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بس  ے یلہپ زیچ 



 

 

فاسپ وہں افر آرابین رکںی، سج ےن ااسی ایک اس ےن ےریی  سج  ے مہ آج ےک دؿ ادتبا رکںی فہ ہی ےہ ہک مہ امنز ڑپںیھ، رھپ رھگ وک

تنس وک اپایل، افر سج ےن امنز  ے ےلہپ آرابین یک وت رصػ وگتش ےہ وج اس ےن اےنپ رھگ فاولں ےئلیک ایتر ایک، آرابین ںیم اس اک ہصح 

 ای روسؽ اہلل! یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن ںیہن ےہ، وت ااصنر ںیم  ے اکی صخش ےن ںیہنج اوبربدہ  ن اینر اہک اجات اھت رعض ایک ہک

 وت امنز  ے ےلہپ ذحب رکایل افر ےری  اپس اکی اسؽ اک ڑیھب اک ہچب ےہ وج دف اسؽ ےک ہچب  ے رتہب ےہ، وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 یسک یک آرابین ہن وہیگ۔رفامای ہک اس وک اس یک ہگج ذحب رکف افر اہمتر  دعب یسک وک اکیف ںیہن وہاگ، ای رفامای 

 آدؾ ہبعش، زدیب، یبعش رباء  ن اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیع ےک دؿ افر رحؾ ںیم ایھتہر ےل رک اجےن یک رکاتہ اک ایبؿ، افر ب ن  یری ےن اہک ہک

 ؿدیعنی اک ایب :   ابب

ایک ایگ، رشبہکیط دنمش اک وخػ دیع ےک دؿ افر رحؾ ںیم ایھتہر ےل رک اجےن یک رکاتہ اک ایبؿ، افر ب ن  یری ےن اہک ہک ولوگں وک دیع ےک دؿ ایھتہر ےل رک اجےن  ے عنم 

 ہن وہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      914    حس

ٟش :  راوی رزْکیا ب٩ یحٌی ، ابوا ہ، سٌیس ب٩ جبی  ی٩ٜ، ٣ح٤س ب٩ سوٗ

 َٗ و ُس ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٔبٔي   ار ٤َُح ِٟ ا ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ یِٔن  َٜ اٟش  ُو  ٌَی أَب َیِح َّاُئ ب٩ُِ  ی َْکٔ ٨ََا َز ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ یِر یسٔ ب٩ِٔ ُجَب ٌٔ َس  ٩ِ ًَ َة 

ٔي  ٔح ف ٣ِ ز  اٟ اُ٪  ٔس٨َ َُط  اب ََػ ٔیَن أ َز ح ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٍَ ُت ٣َ ٨ِ ٤ٔٔىّی ُٛ َٔک ب َذٟ ا َو َض ُت ًِ َ ز ٨َ َٓ ُت  ِٟ َ ز ٨َ َٓ َأب  ک زِّ ٔاٟ ُط ب َس٣ُ َٗ ِت  َٗ ٔ ز ٠َ َٓ  ٔ ط َس٣ٔ َٗ أَِخ٤َٔؽ 

ِتَ  ََػب َِت أ َز أ٧َ ٤َ اب٩ُِ ًُ  ٢َ ا َ٘ َٓ ََک  اب ََػ ٥ُ٠َ ٩ِ٣َ أ ٌِ ِو َن َٟ ُد  ا َححَّ ِٟ ا  ٢َ ا َ٘ َٓ ُُظ  وز ٌُ ١َ َي ٌَ َح َٓ َد  ا َححَّ ِٟ ا  َّ َب٠َ َت َٓ ٠ِ٤َ ٢َ َح ا َٗ  َٕ ِی َٛ ٢َ َو ا َٗ ىٔی 

٦َ اٟشِّ  رَِحَ ِٟ ا یُِسَخ١ُ  ُح  ًَل اٟشِّ  ٩َُِٜ ٥ِ ی َٟ ٦َ َو رَِحَ ِٟ ا ًَلَح  اٟشِّ َِزَخ٠َِت  ٔ َوأ ط یُِح١ُ٤َ ٓٔی  ٩ُِٜ َی  ٥ِ َٟ  ٕ َِو٦ َح فٔي ی  ًَل

، دمحم  ن وسہق، دیعس  ن ریبج رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ا ن رمع ےک اس ھ اھت،  ب اؿ ےک 

 

 

ی ک
س
ل

زرکای  ن ییحی ، اوبا

  یک ونک  ھب یئگ افر اؿ اک اپؤں راکب  ے ٹمچ ایگ، وت ںیم ارتا افر اس زین  وک اکنال، ہی فاہعق ٰینم ںیم وہا اھت۔ اول  ںیم زین



 

 

 ب اجحج وک ربخ یلم وت اؿ یک ایعدت رکےن آای، وت اجحج ےن اہک اکش ںیمہ ولعمؾ وہاجات ہک سک ےن آپ وک ہی فیلکت اچنہپیئ ےہ، ا ن رمع 

یہ ںیمہ ہی فیلکت اچنہپیئ؟ اجحج ےن وپاھچ ویکرکن؟ ا ن رمع ےن وجاب دای ہک وت اےسی دؿ ایھتہر ےل رک آای سج  ےن وجاب دای ہک وت ےن

 دؿ ایھتہر ےل رک ںیہن آای اجات اھت افر وت ےن ایھتہر رحؾ ںیم دالخ ایک احالہکن رحؾ ںیم ایھتہر دالخ ںیہن ایک اجات اھت۔

، دمحم :  رافی

 

 

ی ک
س
ل

   ن وسہق، دیعس  ن ریبجزرکای  ن ییحی ، اوبا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

عنم ایک ایگ، رشبہکیط دنمش اک وخػ  دیع ےک دؿ افر رحؾ ںیم ایھتہر ےل رک اجےن یک رکاتہ اک ایبؿ، افر ب ن  یری ےن اہک ہک ولوگں وک دیع ےک دؿ ایھتہر ےل رک اجےن  ے

 ہن وہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      915    حس

ؾ :  راوی ًا ٤ًزو ب٩ سٌیس ب٩  ٙ ب٩ سٌیس ب٩  ، اسٰح يٌ٘وب  اح٤س ب٩ 

َس  زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ یٔس ب٩ِٔ  ٌٔ َس ُٚ ب٩ُِ  ِٔسَحا ثَىٔی إ ٢َ َحسَّ ا َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ٤َُس ب٩ُِ َي ا أَِح ٨ََ ث اُد َحسَّ َححَّ ِٟ ا َزَخ١َ   ٢َ ا َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ أؾ  ٌَ ِٟ ا یٔس ب٩ِٔ  ٌٔ

 ٔ َز ب َىٔی ٩ِ٣َ أ٣ََ ا٢َ أََػاب َٗ ابََک  ََػ ٢َ ٩ِ٣َ أ ا َ٘ َٓ أْٟح  ٢َ َػ ا َ٘ َٓ َُو  َٕ ص ِی َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ُظ  ٨َِٔس ٤ََُز َوأ٧ََا ً اب٩ِٔ ً لَي  ٕ َِل ًَ یَِو٦ ٔح فٔي  ًَل اٟشِّ  ١ٔ٤ِ َح

َححَّ  ِٟ ا ىٔی  ٌِ ُط َي ٔ َح٠٤ُِ ط  اَد َیٔح١  ٓٔی

ادمح  ن وقعیب، ااحسؼ  ن دیعس  ن رمعف  ن دیعس  ن اعص اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن رفامای ہک اجحج ا ن رمع ےک اپس 

آای افر ںیم اؿ ےک اپس اھت اس ےن وپاھچ ایک احؽ ےہ؟ ا ن رمع ےن وجاب دای ااھچ وہں، اجحج ےن وپاھچ سک ےن آپ وک ہی فیلکت 

ےن اہک ےھجم فیلکت اس صخش ےن اچنہپیئ سج ےن اےسی دؿ ںیم ایھتہر ااھٹےن یک ااجزت دی سج دؿ ایھتہر ااھٹان  اچنہپیئ؟ اوہنں ےن

 اجزئ ہن اھت، اوہنں ےن اس  ے اجحج وک رماد ایل۔

 ادمح  ن وقعیب، اقٰحس  ن دیعس  ن رمعف  ن دیعس  ن اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...دیع یک امنز ےئلیک وسری  اجےن اک ایبؿ، افر دبعاہلل  ن رسب ےن اہک ہک مہ امنز  ے اس

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 )امنز لفن ڑپانھ( اجزئ ےہدیع یک امنز ےئلیک وسری  اجےن اک ایبؿ، افر دبعاہلل  ن رسب ےن اہک ہک مہ امنز  ے اس فتق افرغ وہاجےت ےھت سج فتق حیبست

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      916    حس

ب :  راوی ، طٌيی، بزاء ب٩ ًاز ، زبیس ہ  س٠امی٪ ب٩ ِحب، طٌب

ا َٗ ٔئ  بََرا ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ ٩ِ ُزبَِیٕس  ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ا ُس٠َامِیَ ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا  ٨ََ َلب ٢َ َخ

 َٓ  ٩ِ٤َ َٓ ٨ِرَِحَ  ٨َ َٓ  ٍَ َزِٔج ٧ يَي ث٥َُّ  نَُؼل ا أَِ٪  ٨َا َصَذ ِو٣ٔ َی ٔ فٔي  ٔط ُ ب َِبَسأ ا ٧ ٢َ ٣َ ٢َ إٔ٪َّ أَوَّ ا َٗ رِِحٔ  َّ٨ اٟ ِو٦َ  ََح َی َذب ا َو٩ِ٣َ  ٨ََ ت َّ٨ ُس اَب  ِس أََػ َ٘ َٓ َٔک  َذٟ  ١َ ٌَ

ييَ  ِب١َ أَِ٪ ُيَؼل ا َٗ َ٘ َٓ ٕر  ا ٧َٔی َزَة ب٩ُِ  ُزِ ُو ب ٔي أَب ل ا٦َ َخا َ٘ َٓ ٕئ  َطِی ٔي  ٔک ف ُش  ٨ اٟ َص ٩ِ٣ٔ  ِی َٟ  ٔ ٔط ْٔلَص٠ِ ُط  ٠َ حَّ ًَ ِح٥ْ  َٟ َُو  ا ص ٤ََّ إ٧ٔ َا َٓ ٢َ اهَّللٔ أ٧َ و َا َرُس ٢َ ی

 َ ا أ ٧ََض کَا ا ٣َ َض ٠ِ ٌَ ٢َ اِج ا َٗ ٕة  یِْر ٩ِ٣ٔ ٣ُٔش٨َّ ْة َخ ًَ ی َجَذ يَي َو٨ًِٔٔس َُػل ِب١َ أَِ٪ أ َٗ ُت  ٩ِ أََحٕس َذبَِح ًَ ْة  ًَ َٔی َجَذ ز ٩ِ َتِح َٟ ا َو َض ذِبَِح ا  ٢َ ا َٗ ِو 

 ََ َس ٌِ  َب

امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، زدیب، یبعش، رباء  ن اعزب  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک آرابین ےک دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل 

رکںی فہ ہی ہک امنز ڑپںیھ، رھپ فاسپ وہں افر آرابین  ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ ہبطخ دای وت رفامای ہک بس  ے ےلہپ مہ اس دؿ وج اکؾ

رکںی، وج ااسی رک  وت اس ےن ےریی تنس وک اپ ایل افر سج ےن امنز  ے ےلہپ ذحب ایک وت فہ وگتش ےہ وج اس ےن اےنپ رھگ فاولں ےئلیک 

ؽ اہلل! ںیم ےن امنز  ے ےلہپ ذحب رکایل دلجی ایتر ایک ےہ، آرابین ںیہن ےہ، ےری  امومں اوبربدہ  ن اینر ڑھک  وہےئ افر اہک ای روس

افر ےری  اپس اکی رکبی اک اکی اسؽ اک ہچب ےہ وج دف اسؽ ےک ےچب  ے رتہب ےہ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس وک اس 

 اک اقمؾ انب ےل ای رفامای ہک اس یک ہگج ذحب رک ےل نکیل ریت  دعب یسک ےئلیک اکیف ہن وہاگ۔

 ؿ  ن رحب، ہبعش، زدیب، یبعش، رباء  ن اعزبامیلس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اایؾ رشتقی ںیم لمع یک تلیضف اک ایبؿ افر ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ا

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

افر اایؾ دعمفدات   یک تلیضف اک ایبؿ افر ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک اہلل اعتیل ےک وقؽ اذرکفاہلل یف اایؾ ولعمامت ںیم دس دؿ رماد ںیہ،اایؾ رشتقی ںیم لمع

ے ےھت وت ریبکت ےتہک ےھت، ولگ اؿ یک ریبکت ےک اس ھ ریبکت

 

کلی

 

ن
 ےتہک افر دمحم  ن  یل لفن امنزفں ےک دعب یھب رشتقی ےک دؿ ںیہ، ا ن رمع افر اوبرہریہ اؿ دس دونں ںیم ابزار 

 ریبکت ےتہک ےھت۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      917    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩   ، ر ی ، سٌیس ب٩ جب ین ٟبل ا ش٥٠  ٣ ، س٠امی٪  ہ ، طٌب  ٣ح٤س ب٩ رعرعہ

 َٗ َة  رَعَ ُس ب٩ُِ رَعِ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ یِر َب یٔس ب٩ِٔ ُج ٌٔ َس  ٩ِ ًَ یٔن  ٔل َب ِٟ ا ٩ِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ًَ  ٪َ ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث ٢َ َحسَّ ا

ا َوَِل  اُٟو َٗ  ٔ ا فٔي َصٔذظ ٨َِض ١َ ٣ٔ ـَ ِٓ َ ٕ أ َیَّا٦ ٔي أ ١ُ٤َ ف ٌَ ِٟ ا ا  ا٢َ ٣َ َٗ َّطُ  ٧َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ُ اٟ از حَٔض ِٟ ا َرُج١ْ    زُ إِٔلَّ  حَٔضا ِٟ ا ٢َ َوَِل  ا َٗ

ٍِ بَٔظِیٕئ  زِٔج َی  ٥ِ٠َ َٓ أٟطٔ  ٔ َو٣َ ٔشط ِٔ ٨َٔ أَطُ ب یَُد َد   َْخَ

، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی 

 

 
 
لی ظی

دمحم  ن رعرعہ، ہبعش، امیلسؿ ملسم ا

فملس ےن رفامای ہک وج لمع اس دؿ ںیم ایک اجےئ اس  ے وکیئ لمع الضف ںیہن ےہ، ولوگں ےن  رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

وساؽ ایک ایک اہجد یھب ںیہن؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہجد یھب ںیہن، زجب اس صخش ےک سج ےن اینپ اجؿ فامؽ وک رطخ  

 ںیم ڈاال افر وکیئ زیچ فاسپ ےل رک ہن ولاٹ۔

، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم :  رافی

 

 
 
لی ظی

   ن رعرعہ، ہبعش، امیلسؿ ملسم ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ٰینم ےک دونں ںیم ریبکت ک ےن اک ایبؿ، افر  ب رعہف ےک دؿ حبص ےک فتق اقمؾ رعافت وک

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یہ ںیم ریبکت ےتہک  ب اس وک ٰینم ےک دونں ںیم ریبکت ک ےن اک ایبؿ، افر  ب رعہف ےک دؿ حبص ےک فتق اقمؾ رعافت وک اجےئ، افر ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ھک ہ

 ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ٰینم ںیم اؿ دونں ںیم ریبکت ےتہک افر امتؾ امنزفں ےک دعب اےنپ دجسم فاےل ےتنس وت ریبکت ےتہک، اہیں کت ہک ٰینم یک زنیم ریبکت  ے وگجن اجیت، افر ا

یتہک ںیھت، افر وعرںیت اابؿ  ن امثعؿ افر رتسب رپ اےنپ ھک ہ ںیم، اینپ سلجم ںیم افر راہتس ےنلچ ںیم، اؿ امتؾ دونں ںیم ۔ افر ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ویؾ رحن ںیم ریبکت 

 زعلسی ےک ےھچیپ رشتقی ےک زامہن ںیم دجسم ںیم رمدفں ےک اس ھ ریبکت یتہک ںیھت ۔دبعا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      918    حس

بي بَک ث٘في :  راوی ص، ٣ح٤س ب٩ ا  ابونٌی٥، ٣اٟک ب٩ ا٧

ا٢َ  َٗ ٧ََٕص  أُٟک ب٩ُِ أ ا ٣َ ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ٨ََا أَبُو ن ث ٧َِح٩ُ  َحسَّ ٕٔک َو اٟ ََص ب٩َِ ٣َ ُت أ٧َ ِٟ َ َسأ ا٢َ  َٗ ٔي   ف َ٘ اٟثَّ  ٕ ٔي بََِک ُس ب٩ُِ أَب َّ٤ َىٔی ٣َُح ث َحسَّ

 ٔ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ وَ٪ ٣َ ٌُ َتِؼ٨َ ُت٥ِ  ٨ِ ُٛ  َٕ ِی َٛ ٠ِبَٔیةٔ  تَّ اٟ  ٩ِ ًَ إت  َٓ َي رَعَ ٔل ىّی إ َأ٪ ٩ِ٣ٔ ٣ٔ زٔی ا َُ ِٟ ا ی  يِّ ی٠َُ َاَ٪  ک ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ی َو ٠َ٤ُيِّ

 ٔ ٠َِیط ًَ ٨ََُِکُ  ًَل ی َٓ  ُ ِّر ب َٜ ٤ُ ِٟ ا  ُ ِّر ب َٜ ُ ی ٔ َو ٠َِیط ًَ ٨ََُِکُ  ی  َِل 

اوبمیعن، امکل  ن اسن، دمحم  ن ایب رکب یفقث رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ولگ حبص ےک فتق ٰینم  ے رعافت وک اج رےہ ےھت وت ںیم ےن 

ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ سک رطح رکےت ےھت؟ وت اوہنں ےن اسن  ن امکل  ے ہیبلت ےک قلعتم وپاھچ ہک آپ ولگ یبن یلص اہلل 

  اھت۔وجاب دای ہک کیبل ک ےن فاال کیبل اتہک وت اس رپ وکیئ ارتعاض ہن رکات افر ریبکت ک ےن فاال ریبکت اتہک وت ا ے یھب وکیئ ربا ںیہن اتھجمس

 اوبمیعن، امکل  ن اسن، دمحم  ن ایب رکب یفقث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 یہ ںیم ریبکت ےتہک  ب اس وک ٰینم ےک دونں ںیم ریبکت ک ےن اک ایبؿ، افر  ب رعہف ےک دؿ حبص ےک فتق اقمؾ رعافت وک اجےئ، افر ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ھک ہ

 افر امتؾ امنزفں ےک دعب اےنپ ےتنس وت ریبکت ےتہک، اہیں کت ہک ٰینم یک زنیم ریبکت  ے وگجن اجیت، افر ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ٰینم ںیم اؿ دونں ںیم ریبکت ےتہک دجسم فاےل

ٰیل ہنع ویؾ رحن ںیم ریبکت یتہک ںیھت، افر وعرںیت اابؿ  ن امثعؿ افر رتسب رپ اےنپ ھک ہ ںیم، اینپ سلجم ںیم افر راہتس ےنلچ ںیم، اؿ امتؾ دونں ںیم ۔ افر ومیمہن ریض اہلل اعت

 دبعازعلسی ےک ےھچیپ رشتقی ےک زامہن ںیم دجسم ںیم رمدفں ےک اس ھ ریبکت یتہک ںیھت ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      919    حس



 

 

ہ، ا٦ ًل :  راوی ، ًاػ٥، حٔؼ  یہ٣ح٤س، ٤ًزو ب٩ حٔؽ، حٔؽ

 ُ ٧ُِؤ٣َز ا  َّ٨ ُٛ ِت  َٟ ا َٗ َة  ٔلیَّ ًَ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ َة  َؼ ِٔ ٩ِ َح ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ  ٩ِ ًَ َبٔي  ا أ ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٕؽ  ِٔ ُ ب٩ُِ َح ز ٤َُ ا ً ٨ََ ث َد َحسَّ ٧ُِْخٔ َّی  ً یٔس َح ٌٔ ِٟ ا َِو٦َ  َد ی ٧َِْخُ أَِ٪ 

یُ  َٓ أض  َّ٨ اٟ  َٕ ٩َُّٜ َخ٠ِ َی َٓ َف  ُحیَّ ِٟ ا َد  َّی ٧ُِْخٔ ً ا َح رَٔص بَِٔکَ ٩ِ٣ٔ خِٔس ِٟ َٔک ا ذَٟ َة  َٛ ََز وَ٪ ب زُِج َی ٔض٥ِٔ  ائ ًَ وَ٪ بُٔس یَِسًُ ٔیرٔص٥ِٔ َو ِب َٔتٜ ِّرَِ٪ ب ب َٜ

َزَتطُ  ُِض ٔ َوك ِو٦ َی ِٟ  ا

رمعف  ن صفح، صفح، اعمص، ہصفح، اؾ ہیطع  ے رفاتی رکیت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک ںیمہ مکح دای اجات اھت ہک دیع ےک دؿ رھگ  ے 

رپدہ  ے ابرہ وہںیت افر احہضئ وعرںیت یھب رھگ  ے ابرہ ںیتلکن، سپ فہ رمدفں ےک ںیلکن، اہیں کت ہک ونکاری وعرںیت یھب اےنپ 

ےھچیپ رںیتہ افر رمدفں یک ریبکت ےک اس ھ ریبکت ںیتہک افر اؿ یک داعؤں ےک اس ھ داع ںیتہک، اس دؿ یک ربتک افر اس یک اپیک یک 

 ادیم رںیتھک۔

 دمحم، رمعف  ن صفح، صفح، اعمص، ہصفح، اؾ ہیطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ربیھچ یک آڑ ںیم دیع ےک دؿ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 ربیھچ یک آڑ ںیم دیع ےک دؿ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      920    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  ٍ، اب٩  ، ٧آ اهَّلل  ًبیس   ، ہاب ٟو ا ًبس  ، ر ظا  ٣ح٤س ب٩ ب

 ِ اب  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ  ٔ اهَّلل ا ًُبَِیُس  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ أب  َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕر  ا ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ َىَی ٣َُح ث ُ َحسَّ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َز أَ٪َّ  ٤َ ًُ ٩ٔ 

يي رِِحٔ ث٥َُّ ُيَؼل َّ٨ اٟ ِْطٔ َو ٔٔ ِٟ ا یَِو٦َ  ا٣َطُ  سَّ ُٗ َُة  ب رَِحِ ِٟ ا ُز  َٛ ُزِ َاَ٪ ت ک  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

ےنم دمحم  ن اشبر، دبعاولتاب، دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس



 

 

 ےک دؿ ربیھچ اگڑی اجیت رھپ اس ےک اسےنم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ڑپےتھ۔دیعارطفل افر دیعآرابین 

 دمحم  ن اشبر، دبعاولتاب، دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یھچ اک اامؾ ےک اسےنم دیع ےک دؿ ےل اجےن اک ایبؿزینہ افر رب

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 زینہ افر ربیھچ اک اامؾ ےک اسےنم دیع ےک دؿ ےل اجےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      921    حس

رضی  :  راوی ٍ، اب٩ ٤ًز  ر، وٟیس، ابو٤ًز اوزاعي، ٧آ اہی٥ ب٩ ٨٣ذ ٨ًہابز لٰي  تٌا  اهَّلل 

عٔ  ا اِْلَِوَز زٕو  ٤ِ ًَ ُو  ا أَب ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ َؤٟیُس  ِٟ ا ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٔي   زَام ٔح ِٟ ا  ٔ ٨ِٔذر ٤ُ ِٟ ا اصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔبَِز ٨ََ ث َز َحسَّ اب٩ِٔ ٤ًَُ  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َآ ٧ ٔي  بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ ي  

 ٔ ُسو إ ِِ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َاَ٪  ٢َ ک ا يي َٗ ُیَؼل َٓ  ٔ ِط یََسی َیَِن  َّي ب ٤َُؼل ِٟ ٔا ُب ب ٨َُِؼ ١ُ٤َ َوت ٔ تُِح ِط یََسی َیَِن  زَةُ ب ٨َ ٌَ ِٟ ا َّي َو ٤َُؼل ِٟ ا َي  ل

َضا ِی َٟ ٔ  إ

ہیلع اربامیہ  ن ذنمر، فدیل، اوبرمع افزایع، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک یبن یلص اہلل 

 دیع اگہ یک رطػ حبص وک اجےت افر زینہ اؿ ےک آےگ ےل رک ےتلچ افر دیع اگہ ںیم اؿ ےک اسےنم بصن ایک اجات، رھپ اس ےک فآہل فملس

 اسےنم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ڑپےتھ ےھت۔

 اربامیہ  ن ذنمر، فدیل، اوبرمع افزایع، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وعروتں افر احہضئ وعروتں اک دیعاگہ اجےن اک ایبؿ



 

 

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں افر احہضئ وعروتں اک دیعاگہ اجےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      922    حس

٨ًہا :  ویرا تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ہ  ًلی ا٦   ، ، ٣ح٤س ایوب  ، ز ب٩ زیس ، ح٤ا ٟوہاب ا ًبس اهَّلل ب٩   ًبس 

٩ِ أ٦ُِّ  ًَ ٕس  ٩ِ ٣َُح٤َّ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا ٨ََا َح٤َّ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أب  َوصَّ ِٟ ا ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َّيَحسَّ ا َػل ٨َ ٧َبٔي  َز٧َا  ِت أ٣ََ َٟ ا َٗ َة  ٔلیَّ ًَ   

زَ  ا ٔ َوَز ٨َِٔحؤظ َؼَة ب ِٔ ٩ِ َح ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ رٔ َو ُدُسو ِٟ ا أت  َذَو َٙ َو ٔ ات َو ٌَ ِٟ ا َد  ٧ُِْخٔ ٥َ بٔأَِ٪  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ِت  اهَّللُ  َٟ ا َٗ ا٢َ أَِو  َٗ َة  َؼ ِٔ ٔث َح ٔي َحٔسی ف

َّي ٤َُؼل ِٟ ا ُف  ُحیَّ ِٟ ا  ٩َ ِٟ ٔ ز َت ٌِ ٔ َوَي ُدُسور ِٟ ا أت  ذََو َٙ َو ٔ ات َو ٌَ ِٟ  ا

تاب، امحد  ن زدی، اویب، دمحم، اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اؾ ہیطع ےن رفامای ہک ںیمہ دبع اہلل  ن دبعاول

مکح دای اجات اھت ہک مہ وجاؿ رپد  فایل وعروتں وک ابرہ اکنںیل افر اویب  ے وباہطس ہصفح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایس رطح رفاتی ےہ، 

 یک رفاتی ںیم اس دقر زایدہ ےہ ہک ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک ہک وجاؿ افر رپد  فایل وعرںیت افر ہصفح ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 )اکنیل اجیت ںیھت( افر احہضئ وعرںیت امنز یک ہگج  ے دحیلعہ ریتہ ںیھت۔

 دبع اہلل  ن دبعاولتاب، امحد  ن زدی، اویب، دمحم، اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وچبں ےک دیع اگہ اجےن اک ایبؿ

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 وچبں ےک دیع اگہ اجےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      923    حس



 

 

اٟزح :  راوی ، ًبس اٟزح٩٤ ب٩ ًابص٤ًزو ب٩ ًباض ، ًبس  ٩٤، سٔیا٪

ابٕٔص  ًَ زَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  اٟ ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٩ٔ٤َ َحسَّ زَِّح اٟ ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ إض  بَّ ًَ زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ٨ََا  ث ٕض َحسَّ ا بَّ ًَ اب٩َِ  ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ  

َِو٦َ  ٥َ ی ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٍَ ُت ٣َ ِج ٢َ َْخَ ا ص٩َُّ  َٗ َ
ْکَّ َذ َوُض٩َّ َو ًَ َو َٓ َئ  ا َش ِّ٨ اٟ َي  َب ث٥َُّ أَت َّي ث٥َُّ َخَل َؼل َٓ ي  َه ٕ أَِو أَِؿ ِْٓٔط

ةٔ  َٗ َس ٔاٟؼَّ َزص٩َُّ ب  َوأ٣ََ

رمعف  ن سابس، دبعارلنمح،  نایؿ، دبعارلنمح  ن اعسب رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت ا ن سابس وک ےتہک وہےئ انس ےہ ہک 

ئ ےک دؿ الکن وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن امنز ڑپیھ رھپ ہبطخ دای رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس

ح

 

ض

 ےک اس ھ ںیم دیع ارطفل ای دیعاال

 وعروتں ےک اپس آےئ اںیہن تحیصن یک افر اںیہن دصہق دےنی اک مکح دای۔

 رمعف  ن سابس، دبعارلنمح،  نایؿ، دبعارلنمح  ن اعسب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... دیع ےک ہبطخ ںیم اامؾ اک ولوگں یک رطػ رخ رکےن اک ایبؿ، افر اوبدیعس ےن اہک ہک یبن

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

  فآہل فملس ولوگں ےک اسےنم ہنم رکےک ڑھک  وہےتدیع ےک ہبطخ ںیم اامؾ اک ولوگں یک رطػ رخ رکےن اک ایبؿ، افر اوبدیعس ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      924    حس

ی، بزاء :  راوی ، طٌي ، زبیس ہ  ابونٌی٥، ٣ح٤س ب٩ ك٠ح

ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ ٩ِ ُزبَِیٕس  ًَ ُس ب٩ُِ ك٠ََِحَة  َّ٤ ا ٣َُح ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ن ُو  ا أَب ٨ََ ث ٥َ  َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َد  ٢َ َْخَ ا َٗ ٔئ  بََرا ِٟ ا  ٩ِ ًَ

ا فٔي ٨َ ٜٔ نُُش  ٢َ ٢َ إٔ٪َّ أَوَّ ا َٗ ٔ َو ٔط ض َٔوِج ٨َا ب ٠َِي ًَ َب١َ  ِٗ َ یِٔن ث٥َُّ أ َت ٌَ ِٛ َر َّي  َؼل َٓ  ٍٔ ٘ٔی َب ِٟ ا َي  ٔل ي إ َِؿّه ِو٦َ أ ٔ ث٥َُّ  َی ًَلة َ بٔاٟؼَّ َِبَسأ ٧ ا أَِ٪  ا َصَذ ٨َ ِو٣ٔ َی

َزِجٔ  ٧ َ ٠َطُ ْٔل حَّ ًَ ْئ  َُو َطِی ٤ََّا ص إ٧ٔ َٓ َٔک  ذَٟ ِب١َ  َٗ ََح  َذب ٨ََا َو٩ِ٣َ  ت َّ٨ َٙ ُس َٓ ا ِس َو َ٘ َٓ َٔک  ذَٟ  ١َ ٌَ َٓ  ٩ِ٤َ َٓ ٨ِرَِحَ  ٨َ َٓ ُشٔک فٔي ٍَ   ٨ اٟ ِیَص ٩ِ٣ٔ  َٟ  ٔ ص٠ِٔط



 

 

یِْر ٩ِ٣ٔ  ْة َخ ًَ ی َجَذ ٨ِٔسٔ ُت َوً َذبَِح يي  ٔن ٔ إ اهَّلل و٢َ  ُس َا َر ا٢َ ی َ٘ َٓ َرُج١ْ  ا٦َ  َ٘ َٓ ٕئ  ََ َطِی َس ٌِ ٩ِ أََحٕس َب ًَ فٔي  َضا َوَِل َت ذِبَِح ا  ٢َ ا َٗ ٕة  َّ٨  ٣ُٔش

ئ ےک دؿ عیقب یک رطػ رشتفی ےل 

ح

 

ض

اوبمیعن، دمحم  ن ہحلط، زدیب، یبعش، رباء رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیع اال

امای ہک بس  ے یلہپ سابدت امہری اس دؿ ہی ےئگ افر دف رتعک امنز ڑپیھ، رھپ مہ ولوگں یک رطػ ہنم رکےک ڑھک  وہےئ افر رف

وہین اچےئہ ہک ےلہپ مہ امنز ڑپںیھ، رھپ فاسپ وہں افر آرابین رکںی، سج ےن ہی ایک وت ےریی تنس ےک وماقف ایک افر سج ےن لبق اس 

وہا افر رعض ایک ہک ای روسؽ ےک ذحب ایک وت فہ )وگتش( ےہ، وج اس ےن اےنپ رھگ فاولں ےئلیک ایتر ایک، آرابین ںیہن ےہ، اکی صخش ڑھکا 

 اہلل! ںیم ےن وت امنز  ے ےلہپ ذحب رکایل افر ےری  اپس اکی اسؽ اک ڑیھب اک ہچب ےہ وج دف اسؽ ےک ہچب  ے زایدہ رتہب ےہ، وت آپ یلص اہلل

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ا ے ذحب رک دف افر اہمتر  دعب یسک ےئلیک اکیف ہن وہاگ۔

   ن ہحلط، زدیب، یبعش، رباءاوبمیعن، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیع اگہ ںیم اشنؿ اگلےن اک ایبؿ

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 دیع اگہ ںیم اشنؿ اگلےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      925    حس

اٟزح٩٤ ب٩ ًابص :  راوی ، ًبس ز، یحٌی ، سٔیا٪  ٣شس

 ٔ اب ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ِح زَّ ِبُس اٟ ًَ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث یٕس َحسَّ ٌٔ ٌَی ب٩ُِ َس یَِح ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث اب٩َِ َحسَّ ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ٕص 

ا٨َّٟ   ٍَ یَس ٣َ ٌٔ ِٟ ا ضِٔسَت  ََط ُط أ َٟ ٕض ٗٔی١َ  ا بَّ َّی أَتَي ًَ ً ُُط َح ضِٔست َط ٔ ٣َا  ز َِ اٟؼِّ َانٔي ٩ِ٣ٔ  ک ِوَِل ٣َ َٟ ٥ِ َو ٌَ َن  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ 

ضُ  َو ًَ َو َٓ ُط بًَٔل٢ْ  ٌَ اَئ َو٣َ َش ِّ٨ اٟ َي  َب ث٥َُّ أَت َل َّي ث٥َُّ َخ َؼل َٓ ٠ِٔت  اٟؼَّ ٔ ب٩ِٔ  ٔیر ث َٛ رٔ  َزا ٨َِٔس  ٔذی ً َّٟ ا  ٥َ٠َ ٌَ ِٟ ُ ا ص َ
ْکَّ َذ َزص٩َُّ ٩َّ َو ٩َّ َوأ٣ََ

 َ َي ب ٔل ٢ْ إ َٙ صَُو َوبًَٔل َِل٠َ ٧ ًَٔل٢ٕ ث٥َُّ ا َِؤب ب ٔي ث ُط ف ٨َ ِٓ ٔذ ِ٘ ض٩َّٔ َي ی َیِٔس ٔی٩َ بٔأ و َِض ُض٩َّ ی َیُِت أ ََفَ ٔة  َٗ َس ٔاٟؼَّ ٔ ب ٔط ت  ِي



 

 

یبن یلص اہلل  دسمد، ییحی ،  نایؿ، دبعارلنمح  ن اعسب رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن ا ن سابس  ے انس، اؿ  ے وپاھچ ایگ ہک ایک آپ

ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ دیع یک امنز ںیم رشکی وہےئ ںیہ، وت رفامای تاں ارگ نپچب یک فہج  ے ھجم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

تلص تقفش ہن وہیت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہن دھکی اتکس، اس اشنؿ ےک اپس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آےئ وج ریثک  ن 

ےک رھگ ےک اپس اھت، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ڑپیھ رھپ ہبطخ دای۔ رھپ وعروتں ےک اپس آےئ اس احؽ ںیم ہک آپ یلص 

فآہل فملس ےن اؿ وعروتں وک تحیصن یک افر دصہق اک مکح دای ںیم ےن اؿ  اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ البؽ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع

ہک اےنپ تا ھ اکھجںیت افر البؽ ےک ڑپک  ںیم ڈایتل اجںیت، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر البؽ اےنپ رھگ یک وعروتں وک داھکی 

 رطػ رفاہن وہےئگ۔

 دسمد، ییحی ،  نایؿ، دبعارلنمح  ن اعسب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اامؾ اک دیع ےک دؿ وعروتں وک تحیصن رکےن اک ایبؿ

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ اک دیع ےک دؿ وعروتں وک تحیصن رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      926    حس

ًبس  :  راوی ، جابز ب٩  ء ًلا  ، خ اب٩ جزی اٚ،  ٟزز ا ًبس  ، َّص ہی٥ ب٩ ن ا ابز ٙ ب٩   اهَّللاسٰح

ا٢َ  َٗ ِٕخ  ی َز اب٩ُِ ُج ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔٚ ا زَّ زَّ اٟ ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ َِّص َِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َن ُٚ ب٩ُِ إٔب ا ِٔسَح َىٔی إ ث ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٔز اب ٩ِ َج ًَ اْئ  َل ًَ ٔي  بََرن أَِخ

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ا٦َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ُط َي ُت ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبٔس  َي ًَ َت أ َٓ َز٢ََ  ٧  َْ ََفَ ا  َّ٤ ٠َ َٓ َب  َل ٔ ث٥َُّ َخ ًَلة ٔاٟؼَّ َبَسأَ ب َٓ َّي  َؼل َٓ ِْطٔ  ٔٔ ِٟ ا َِو٦َ  ٥َ ی

 َٗ َس ُئ اٟؼَّ ا َش ِّ٨ اٟ  ٔ ط قٔي ٓٔی َُط ی٠ُِ َِوب ْم ث َأس ٢ْ ب ًَٔل ٢ٕ َوب یَٔس بًَٔل َي  ل ًَ  ُ أ َّٛ یََتَو َُو  ص٩َُّ َوص َ
ْکَّ َذ َٓ َئ  َشا ِّ٨ ااٟ  ٔ َِو٦ َاَة ی ٕئ َزک ا َل ٌَ ٔ ُت ٟ ٠ِ ُٗ ِْطٔ َة  ٔٔ ِٟ

 ٔ َذٟ  ٔ ا٦ ِْل٣َٔ لَي ا ًَ ا  ًّ٘ َُزی َح ٠ُِت أَت ُٗ ٔیَن  ٘ َضا َوی٠ُِ َتَد َٓ ئٕٔذ ت٠ُِقٔي  ٨َ ٩َ حٔي ِٗ ََتَؼسَّ ّة ی َٗ َػَس  ٩ِ ٜٔ ا٢َ َِل َوَل َٗ ٌّٙ َح َٟ َّطُ  ٧ٔ ٢َ إ ا َٗ ص٩َُّ  ُ
ْکِّ یَُذ َک َو

٧َطُ  ٠ُو ٌَ ِٔ ُض٥ِ َِل َي َٟ ا  ض٥ِٔ َو٣َ ٠َِی ًَ  ِٟ ا نٔي  بََر ِٕخ َوأَِخ ی َز اب٩ُِ ُج  ٢َ ا َٗ ٢َ ا َٗ ٤َا  ُض ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َاُوٕض  ٩ِ ك ًَ َحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ 



 

 

ضُ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  اَ٪ َر ٤َ َز َوًُِث ٤َُ ٕ َوً ََِک ٔي ب ٥َ َوأَب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٍَ ِْطَ ٣َ ٔٔ ِٟ ا ضِٔسُت  یُدِ َط ٔة ث٥َُّ  ُدِلَب ِٟ ا ِب١َ  َٗ ٧ََضا  و َلُب ٥ِ ُيَؼ٠ 

َب١َ  ِٗ َ ٔ ث٥َُّ أ ُص بَٔیٔسظ یَُح٠ِّ ٔ حٔیَن  ط ِی َٟ ٔ ُ إ ُِوز ٧َ يي أ َن أ َٛ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َد  ُس َْخَ ٌِ ُط بًَٔل٢ْ  َب ٌَ َئ ٣َ َشا ِّ٨ اٟ اَئ  َّی َج ً ُض٥ِ َح  ٘ َيُظ

٨ََک  ٌِ ٔ اي َُب اُت ی ٤ُِؤ٨َ٣ٔ ِٟ ا ََک  َٔذا َجائ ٔيی  إ َّ٨ اٟ َضا  یَا أَی  ا٢َ  َ٘ احَٔسْة  َٓ َزأَْة َو ا٣ِ ِت  َٟ ا َٗ ٔٔک  ذَٟ لَي  ًَ َُِنَّ  ٧ ا آ ٨َِض ٣ٔ َ ْ ٔیَن ََفَ ا٢َ ح َٗ َة ث٥َُّ  َی اِْل

ا َٗ َِوبَطُ ث٥َُّ  َبَشَم بًَٔل٢ْ ث َٓ  ٩َ ِٗ َتَؼسَّ َٓ  ٢َ ا َٗ رٔی َحَش٩ْ ٩ِ٣َ هَٔي  یَِس ٥ِ َِل  ٌَ َن َیِرَُصا  ُط ُ یُحِٔب  ٥ِ َٟ ُض٩َّ  ٨ِ ٣ٔ ُ َبٔي َوأ ْئ أ ٩َُّٜ َٓٔسا يي ٢َ َص٥ُ٠َّ َل م

٧َِت  َا َوا٦ُ ک ٌٔ ِٟ ا اتٔی٥ُ  َدَو ِٟ ا ُذ  َت َٔ ِٟ ا  ٔٚ ا زَّ زَّ اٟ ِبُس  ًَ  ٢َ ا َٗ ًَٔل٢ٕ  َِؤب ب ٔي ث اتٔی٥َ ف َدَو ِٟ ا َتَذ َو َٔ ِٟ ا ٔیَن  ٘ ُی٠ِ ةٔ َٓ اص٠ٔٔیَّ َح ِٟ ا  فٔي 

وہےئ انس ہک  ااحسؼ  ن اربامیہ  ن رصن، دبعارلزاؼ، ا ن رججی، اطعء، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اؿ وک ےتہک

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیع ارطفل ےک دؿ ڑھک  وہےئ افر امنز ڑپیھ، ےلہپ وت امنز ڑپیھ رھپ ہبطخ اہک۔  ب ہبطخ  ے افرغ وہےئ 

 وہےئ ےھت افر البؽ 

ئ

وت ربنم  ے ےچین ارت  افر وعروتں ےک اپس آےئ افر اںیہن تحیصن یک، اس احؽ ںیم ہک البؽ ےک تا ھ رپ اکیٹ دی 

اےنپ ڑپک  الیھپےئ وہےئ ےھت سج ںیم وعرںیت ریخات ڈاؽ ریہ ںیھت۔ ںیم ےن اطعء  ے وپاھچ ایک دصہق رطف د  ریہ ںیھت؟ وت 

اوہنں ےن اہک ںیہن ہکلب ریخات رک ریہ ںیھت، اس فتق ارگ اکی وعرت اانپ الھچ ڈایتل وت دفےری یھب ڈاںیتل، ںیم ےن اطعء  ے وپاھچ 

ؾ رپ ہی فا ب ےہ ہک فہ وعروتں وک تحیصن رک ؟ اوہنں ےن ےن اہک ہک البہبش ہی فا ب ےہ، اںیہن ایک ہک ایک آپ ےک ایخؽ ںیم اام

وہایگ ےہ ہک ااسی ںیہن رکےت، ا ن رججی ےن اہک ہک ھجم  ے ب ن  ن ملسم ےن ہب دنس اطؤس، سابس ایبؿ ایک ہک ا ن سابس ےن اہک ہک 

ر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع فرمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ف امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ںیم دیعارطفل ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اف

اس ھ رشکی وہا۔ بس ےک بس لبق ہبطخ امنز ڑپےتھ رھپ ہبطخ دےتی، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلکن، وگای ںیم آپ وک دھکی رتا وہں، 

ےھت، رھپ آپ اؿ وفصں وک ریچےت وہےئ آےگ ڑبےھ، اہیں کت ہک  ب آپ ولوگں وک اےنپ تاوھتں ےک ااشرہ  ے یالھٹ رےہ 

وعروتں ےک اپس چنہپ ےئگ افر آپ ےک اس ھ البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھت آپ ےن ای ااہی ایلص  اذااجکئ اخل آرخ کت ڑپیھ رھپ  ب 

رت ےن اہک تاں، افر اس ےک العفہ اس  ے افرغ وہےئ وت آپ ےن رفامای ہک مت اس رپ اقمئ روہ، وت اؿ وعروتں ںیم  ے رصػ اکی وع

یسک وعرت ےن آپ یک ابت اک وجاب ںیہن دای۔ ب ن وک ولعمؾ ںیہن ہک فہ وکؿ وعرت یھت۔ آپ ےن رفامای وت مت ولگ ریخات رکف افر 

 افر اہک مت ولگ الؤ، ےری  امں ابپ مت رپ اثنر وہں، وت فہ وعرںیت

ئ

 اینپ اوگنںایھں البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ ڑپک  الیھپ دی 

  ے رماد ڑبی اوگنںایھں ںیہ نج اک رفاج دہع 

 
  

افر ےلھچ البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ڑپک  ںیم ڈاےنل ںیگل، دبعارلزاؼ ےن اہک ہک ف

 اجتیلہ ںیم اھت۔

 اقٰحس  ن اربامیہ  ن رصن، دبعارلزاؼ، ا ن رججی، اطعء، اجرب  ن دبع اہلل :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...(وعرت ےک اپس دیع ںیم دف ہٹپ ہن وہ )وت ایک رک 

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 (وعرت ےک اپس دیع ںیم دف ہٹپ ہن وہ )وت ایک رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      927    حس

یری٩ ابو :  راوی ت س ؼہ ب٨ ، حٔ ایوب  ، ارث ٟو ا ًبس  ،  ٤ٌ٣ز

ِت  َٟ ا َٗ ٔی٩َ  یر ٔس ٨ِٔٔت  َؼَة ب ِٔ ٩ِ َح ًَ وُب  ٨ََا أَی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ رٔٔث  ا َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ٨ََا أَبُو ٣َ ث ٨ََا أَِ٪ َحسَّ رٔی ا َو ٍُ َج ٨َ ا ٤َِ٧ َّ٨ ُٛ

 َٗ ِت  َٟ َ ز ٨َ َٓ َزأَْة  ا٣ِ َِت  ائ َح َٓ یٔس  ٌٔ ِٟ ا َِو٦َ  ِج٩َ ی ٠َِیطٔ َیِْخُ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ َا ٣َ ا َُز تَٔض َد أُِخ َِت أَ٪َّ َزِو ث َحسَّ َٓ ا  ُتَض أََتِي َٓ  ٕٕ َىٔی َخ٠َ َِّصَ ب

َض  زِ ٤َ ِٟ ا َي  ل ًَ و٦ُ  ُ٘ َن ا  َّ٨ُ ٜ َٓ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ إت  تِّ َُزََو ٔس ٔي  ُط ف ٌَ ا ٣َ َض َِت أُِخُت ٧ َا ک َٓ زَِوّة  َُ َة  رِشَ ًَ ًَِی  ٨ِٔ ٥َ ث َس٠َّ ِٟ َو ا ٔی  او ٧َُس ِت یَا ی َو َٟ ا َ٘ َٓ یَم  ک٠َِ

َتُ  احٔب ا َػ بِٔشَض ُٔت٠ِ ٟ ٢َ ا َ٘ َٓ َد  اْب أَِ٪ َِل َتِْخُ َب َضا ٔج٠ِ َٟ  ٩ُِٜ َی  ٥ِ َٟ ا  ِْض إَٔذ َا بَأ ا٧ َي إِٔحَس ل ًَ َ ٢َ اهَّللٔ أ ُسو َضِسَ٪ َر ٠َِیِظ َٓ َٔضا  اب َب ا ٩ِ٣ٔ ٔج٠ِ َض

 ُ ٔس٣َِت أ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َؼُة  ِٔ ِت َح َٟ ا َٗ ٔیَن  ٤ُِؤ٨٣ٔ ِٟ ا َوَة  ًِ َز یَِر َو َد ِٟ َبٔي ا ٥ِ بٔأ ٌَ ِت َن َٟ ا َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ ٔي  ٔت ف ٌِ ٔ ٤ ََس ُتَضا أ ِٟ َ َشأ َٓ َضا  َة أََتِيُت ٔلیَّ ًَ   ٦

َذَواُت   ُٙ ٔ ات َو ٌَ ِٟ ا ِد  ٢َ َٟٔیِْخُ ا َٗ ٔي  َب ِت بٔأ َٟ ا َٗ ٥َ إِٔلَّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ِت  َْکَ َذ ا  ٤َ َّ٠ َٗ ُٙ َو  َو ٔ ات َو ٌَ ِٟ ا ا٢َ  َٗ رٔ أَِو  ُدُسو ِٟ اُت ا َذَو

ٔیَن  ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا َوَة  ًِ َز یَِر َو َد ِٟ ا َضِسَ٪  َیِظ ِٟ َّي َو ٤َُؼل ِٟ ا ُف  ُحیَّ ِٟ ا  ٢ُٔ َتز ٌِ ُف َوَي ُحیَّ ِٟ ا وُب َو َطکَّ أَی  رٔ  ُدُسو ِٟ ُف  ا ُحیَّ ِٟ ا ا  َض َٟ ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ ِت  َٟ ا َٗ

َذا َٛ َضُس  َتِظ ا َو َذ َٛ َضُس  َتِظ إت َو َٓ َضُس رَعَ َتِظ ائُٔف  َح ِٟ ا َص  ِی َٟ َ ٥ِ أ ٌَ َن ِت  َٟ ا َٗ 

اوبرمعم، دبعاولارث، اویب، ہصفح تنب ریسنی رفاتی رکیت ںیہ ہک مہ ولگ اینپ ڑلویکں وک دیع ےک دؿ ےنلکن  ے رف یت ںیھت، اکی 

وعرت آیئ افر رصق ینب فلخ ںیم ارتی، ںیم اس ےک اپس یچنہپ وت اس ےن ایبؿ ایک ہک اس یک نہب اک وشرہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

ںیم رشکی وہا اھت، وت اس یک نہب ھچک زغفات ںیم اےنپ وشرہ ےک اس ھ یھت، افر اس ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولوگں اک اکؾ  اس ھ ابرہ زغفات

 رموضیں اک العج افر زویمخں یک رممہ  یٹ رکان اھت، وت اس ےن اہک ای روسؽ اہلل! ایک مہ ولوگں ںیم  ے یسک ےئلیک اس ابب ںیم وکیئ اضمہقئ

ہن ےلکن ارگ اس یک اچدر ہن وہ آپ ےن رفامای ہک اس یک مہ وجیل ا ے اینپ اچدر اڑاھد ، افر اچےئہ ہک فہ ولگ ےہ ہک فہ )دیع ےک دؿ( 



 

 

کین اکؾ ںیم رشکی وہں افر ومنینم یک دوعت ںیم احرض وہں، ہصفح ےن اہک ہک  ب اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع آںیئ وت ںیم اؿ 

ق ھچک انس ےہ؟ وت اوہنں ےن اہک تاں آپ رپ ےری  امں ابپ وکا وہں افر ےک اپس یچنہپ افر اؿ  ے وپاھچ ہک آپ ےن ا

لع

 

می

س ےک 

 ب یھبک یھب فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک انؾ ںیتیل وت ہی رضفر ںیتہک ہک ےری  امں ابپ آپ رپ وکا وہں، آپ ےن رفامای ہک 

وجاؿ وعرںیت ںیلکن، اویب وک کش وہا افر احہضئ وعرںیت یھب  رپد  فایل وجاؿ وعرںیت ابرہ ںیلکن ای ہی رفامای ہک رپد  فایل افر

ںیلکن، نکیل فہ امنز یک ہگج  ے دحیلعہ رںیہ افر کین اکؾ افر ومنینم یک داع ںیم رشکی وہں۔ ہصفح اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اؾ ہیطع 

ہضئ رعافت ںیم افر الفں الفں ہگج ںیم ںیہن اجیت ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے اہک ہک ایک احہضئ وعرںیت یھب ںیلکن؟ اوہنں ےن اہک ہک ایک اح

 ےہ۔

 اوبرمعم، دبعاولارث، اویب، ہصفح تنب ریسنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...احہضئ وعروتں اک امنز یک ہگج  ے دحیلعہ رےنہ اک ایبؿ

 اک ایبؿ دیعنی :   ابب

 احہضئ وعروتں اک امنز یک ہگج  ے دحیلعہ رےنہ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      928    حس

ًلیہ :  راوی ا٦   ، ٣ح٤س  ، ًو٪ اب٩  ی،  ًس بي  ا اب٩   ، ثىٰی ٣  ٣ح٤س ب٩ 

ٓیٕ  سٔ ًَ ٔي  َب اب٩ُِ أ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َّی  ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث َد َحسَّ ٧َِْخُ َا أَِ٪  ٧ِ َة أ٣ُٔز ٔلیَّ ًَ ِت أ٦ُ   َٟ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ٕس  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ِوٕ٪  ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ

 ِٟ ا ا  أ٣ََّ َٓ رٔ  ُدُسو ِٟ ا أت  َذَو  َٙ ٔ ات َو ٌَ ِٟ ا ِوٕ٪ أَِو  ًَ اب٩ُِ  ا٢َ  َٗ رٔ  ُدُسو ِٟ ا أت  َذَو َٙ َو ٔ ات َو ٌَ ِٟ ا َف َو ُحیَّ ِٟ ا َد  ٨ُِْخٔ َة َٓ ًَ ا ٤َ َضِسَ٪ َج َیِظ َٓ ُف  ُحیَّ

ٔی ٤ٔ ٤ُِش٠ ِٟ ص٥ُِ ا ًلَّ ٩َ ٣َُؼ ِٟ ٔ َتز ٌِ ُض٥ِ َوَي َوَت ًِ َز  َن َو

دمحم  ن ٰینثم، ا ن ایب دعی، ا ن وعؿ، دمحم، اؾ ہیطع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اؾ ہیطع ےن رفامای ہک ںیمہ مکح دای ایگ ہک ابرہ 

اہک ہک ای وعاقت ذفات ادخلفد ینعی  ںیلکن،انچہچن احہضئ افر ونوجاؿ افر رپد  فایل وعرںیت ابرہ ںیلکن )دیع اگہ ےئلیک( افر ا ن وعؿ ےن



 

 

رپد  فایل ونوجاؿ وعرںیت۔انچہچن احہضئ وعرںیت املسمونں یک امجتع افر اؿ یک دوعت ںیم احرض وہںیت، افر اؿ ےک امنز ڑپےنھ 

 یک وہگجں  ے دحیلعہ رںیتہ۔

 دمحم  ن ٰینثم، ا ن ایب دعی، ا ن وعؿ، دمحم، اؾ ہیطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیعاگہ ںیم رحن افر ذحب رکےن اک ایبؿ

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 دیعاگہ ںیم رحن افر ذحب رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      929    حس

یث،  :  راوی ٨ًہًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ، ٟ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ٍ ، ٧آ ٗس یر ب٩ َف ث ٛ 

 ِ اب  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ٕس  َٗ ََفِ ُ ب٩ُِ  ٔیر ث َٛ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ِیُث  ا٠َّٟ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ُس ُو ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ًَ ٨ََا  ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٤ََز أَ٪َّ  ًُ ٩ٔ

یَ  ی٨َِرَِحُ أَِو  َاَ٪  ک  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َّيًَ ٤َُؼل ِٟ ٔا َُح ب  ِذب

ذحب  دبع اہلل  ن ویفس، ثیل، ریثک  ن رفدق، انعف ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رحن ای

 دیعاگہ ںیم رکےت ےھت۔

 دبع اہلل  ن ویفس، ثیل، ریثک  ن رفدق، انعف ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ہبطخ دیع ںیم اامؾ افر ولوگں ےک الکؾ رکےن اک ایبؿ، افر  ب اامؾ  ے ھچک وپاھچ اجےئ



 

 

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

  وپاھچ اجےئ  ب ہک فہ ہبطخ ڑپھ رتاوہہبطخ دیع ںیم اامؾ افر ولوگں ےک الکؾ رکےن اک ایبؿ، افر  ب اامؾ  ے ھچک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      930    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًازب  ء ب٩  ا ، طٌيی، بز ٣ٌت٤ز ؼور ب٩  ٨٣  ، ِلحوؾ ا ابو  ، ز شس ٣ 

ث٨ََا ٨٣َِ  ا٢َ َحسَّ َٗ َؤؾ  ِْلَِح ا ُو  ث٨ََا أَب ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث َلب٨ََا َحسَّ ٢َ َخ ا َٗ ازٕٔب  ًَ أئ ب٩ِٔ  بََر ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ  ٔ ٤ٔز َت ٌِ ٤ُ ِٟ ا وُر ب٩ُِ  ُؼ

َک  َنَش ا َو ًَلَت٨َ َّي َػ َػل  ٢َ ٩ِ٣َ ا َ٘ َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ َس  ٌِ رِِحٔ َب َّ٨ اٟ ِو٦َ  َی  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  ُشَک َر  ٨ اٟ ََػاَب  ِس أ َ٘ َٓ ا  ٨َ َٜ نُِش

نَ  ِس َو٩ِ٣َ  َ٘ َٟ اهَّللٔ  ٢َ اهَّللٔ َو ُسو َر ا  َی  ٢َ ا َ٘ َٓ ٕر  ا ٧َٔی َِزَة ب٩ُِ  ُو بُز ا٦َ أَب َ٘ َٓ ِح٥ٕ  َٟ َطاةُ  َک  ت٠ِٔ َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ِب١َ  َٗ َک  ٔلَي  َش َد إ ِب١َ أَِ٪ أَِْخُ َٗ ُت  ِٜ َنَش

 ٌَ ِ ُت َوأَك َک٠َِ ٠ُِت َوأ حَّ ٌَ َت َٓ ٕب  ُْشِ َک١ِٕ َو َِو٦ُ أ ِو٦َ ی َی ِٟ ا ُت أَ٪َّ  ِٓ ٔ َورَعَ ًَلة ٠َِیطٔ اٟؼَّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس  ٢َ ا َ٘ َٓ نٔي  یَرا ٤ُِت أَصِلٔي َؤج

 َٗ ِّی  ى ًَ ٔی  ز َض١ِ َتِح َٓ ِح٥ٕ  َٟ َِي  ات َط یِْر ٩ِ٣ٔ  َٔي َخ ٕة ه ًَ َٚ َجَذ ٨َا ًَ ی  ٨ِٔٔس إٔ٪َّ ً َٓ  ٢َ ا َٗ ِح٥ٕ  َٟ اةُ  َط َک  ٥َ ت٠ِٔ َس٠َّ ٩ِ َو ًَ َٔی  ز ٩ِ َتِح َٟ ٥ِ َو ٌَ َن  ٢َ ا

 ََ َس ٌِ  أََحٕس َب

االوحص، وصنمر  ن رمتعم، یبعش، رباء  ن اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک مہ ولوگں دسمد، اوب

وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ےک دعب ویؾ رحن ںیم ہبطخ دای وت آپ ےن رفامای ہک سج ےن ےریی امنز یک رطح امنز ڑپیھ 

رطح اس ےن آرابین یک، وت اس یک آرابین حیحص وہیئ افر سج ےن امنز  ے ےلہپ زحب ایک، وت ہی وگتش رکبی اک ےہ،  افر امہری آرابین یک

اوبربدہ  ن اینز ڑھک  وہےئ افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! ںیم ےن وت دیعاگہ اجےن  ے ےلہپ یہ آرابین رکدی افر ںیم ےن اھجمس ہک آج 

 ںیم ےن دلجی یک افر ںیم وخد اھکای افر اےنپ رھگ فاولں وک افر ڑپویسں وک الھکای، وت روسؽ اہلل یلص اہلل اھکےن افر ےنیپ اک دؿ ےہ، اس ےئل

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہی وت وگتش یک رکبی ےہ، اوبربدہ ےن اہک ہک ےری  اپس اکی اسؽ اک ہچب ےہ وج وگتش یک دفرکبویں  ے 

  وہ اجےئ اگ؟ آپ ےن رفامای تاں نکیل اہمتر  دعب یسک دفےر  ےئلیک اکیف ہن وہاگ۔زایدہ رتہب ےہ ایک فہ ےریی رطػ  ے اکیف

 دسمد، اوباالوحص، وصنمر  ن رمتعم، یبعش، رباء  ن اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نی اک ایبؿدیع :   ابب

 ہبطخ دیع ںیم اامؾ افر ولوگں ےک الکؾ رکےن اک ایبؿ، افر  ب اامؾ  ے ھچک وپاھچ اجےئ  ب ہک فہ ہبطخ ڑپھ رتاوہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      931    حس

، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٣ح٤س :  راوی  حا٣س ب٩ ٤ًز

 ًَ ٤ََُز  ا٣ُٔس ب٩ُِ ً ٨ََا َح ث ٠َ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ٕٔک  اٟ ََص ب٩َِ ٣َ ٕس أَ٪َّ أ٧َ َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ یِٕس  ٔ ب٩ِٔ َز از َّ٤ ِیطٔ ٩ِ َح

َرُج١ْ ٣ٔ  ا٦َ  َ٘ َٓ ُط  َذبَِح یَس  ٌٔ ٔ أَِ٪ ُي ًَلة ِب١َ اٟؼَّ َٗ ََح  َذب َز ٩ِ٣َ  أ٣ََ َٓ َب  َل رِِحٔ ث٥َُّ َخ ا٨َّٟ یَِو٦َ  َّي  َػل  ٥َ َس٠َّ ُسو٢َ َو ا َر َی  ٢َ ا َ٘ َٓ رٔ  ا َِنَؼ ِْل ا  ٩ِ

٨ِٔٔسی ٔ َوً ًَلة اٟؼَّ ِب١َ  َٗ َذبَِحُت  يي  ٔن ِْقْ َوإ َٓ ٔض٥ِٔ  ا٢َ ب َٗ ا  َػْة َوإ٣َّٔ ا ا٢َ بٔض٥ِٔ َخَؼ َٗ ا  اْ٪ لٔي إ٣َّٔ یَر ِح٥ٕ  اهَّللٔ ٔج َٟ اتَِي  َط ٔلَيَّ ٩ِ٣ٔ  لٔي أََحب  إ  ْٚ ا ٨َ ًَ

َضا طُ ٓٔی َٟ َؽ  خَّ  ََفَ

، اویب، دمحم  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اسن  ن امکل ےن رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دیع اٰیحضل ےک احدم  ن رمع، امحد  ن زدی

دؿ امنز ڑپاھیئ، رھپ ہبطخ دای وت اس ہبطخ ںیم آپ ےن مکح دای ہک سج ےن امنز  ے ےلہپ آرابین یک ےہ فہ دفابرہ آرابین رک ، ااصنر ںیم 

م   ے اکی صخش ڑھکا وہا افر رعض

 ھ
ت

م اصخۃص ای 

 ھ
ت

ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےری  ڑپفیس ںیہ افر فہ اتحمج ںیہ، ای وت 

رقف اہک افر ںیم ےن امنز  ے ےلہپ یہ ذحب رک دای ےہ افر ےری  اپس اکی اسؽ اک اجونر ےہ وج وگتش یک دف رکبویں  ے رتہب ےہ، آپ 

 ےن ا ے اس یک ااجزت د  دی۔

   ن رمع، امحد  ن زدی، اویب، دمحماحدم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ دیع ںیم اامؾ افر ولوگں ےک الکؾ رکےن اک ایبؿ، افر  ب اامؾ  ے ھچک وپاھچ اجےئ  ب ہک فہ ہبطخ ڑپھ رتاوہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      932    حس



 

 

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ، ج٨سب  ز اسو  ، ، طٌبہ ش٥٠ ٣ 

 ٔ ط ٠َِی ًَ َّى اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َّى  َػل  ٢َ ا َٗ ٨َِسٕب  ٩ِ ُج ًَ  ٔ ز َِسَو اِْل  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ُط ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ا ٣ُِش٥ْٔ٠  ٨ََ ث رِِحٔ َحسَّ َّ٨ اٟ َِو٦َ  ٥َ ی َس٠َّ َب ث٥َُّ  َو َل ث٥َُّ َخ

 ٔ اهَّلل ِس٥ٔ  ٔا َِح ب ٠َِیِذب َٓ َِح  یَِذب  ٥ِ َٟ ا َو٩ِ٣َ  ٧ََض کَا ى ٣َ َِح أُِْخَ ٠َِیِذب َٓ يَي  ِب١َ أَِ٪ ُيَؼل َٗ َذبََح  ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ ََح   َذب

 اہلل ہیلع فآہل ملسم، ہبعش، اوسد، دنجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک دنجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک یبن یلص

ونر فملس ےن دیع ایحضل ےک دؿ امنز ڑپیھ رھپ ہبطخ دای، رھپ ذحب ایک افر رفامای ہک سج ےن امنز  ے ےلہپ ذحب ایک وت اس یک ہگج رپ دفےرا اج

 ذحب رک  افر سج ےن ذحب ںیہن ایک وت فہ اب اہلل ےک انؾ  ے ذحب رک ۔

 ہنع ملسم، ہبعش، اوسد، دنجب ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیع ےک دؿ راہتس دبؽ رک فاسپ وہےن اک ایبؿ

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 دیع ےک دؿ راہتس دبؽ رک فاسپ وہےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      933    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  رث جابز  ، سٌیس ب٩ حا ، ٠ٓیح ب٩ س٠امی٪ ح اؿ ہ، یحٌی ب٩ و ابوت٤ی٠  ٣ح٤س 

 ٪َ ُس٠َامِیَ ٠َِیٔح ب٩ِٔ  ُٓ  ٩ِ ًَ ٔؿٕح  ا ٌَی ب٩ُِ َو یَِح َة  ٤َُِی٠َ ُو ت َا أَب بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ َسًَل٦ اب٩ُِ  ْس صَُو  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ًَ َحسَّ رٔٔث  ا َح ِٟ ا یٔس ب٩ِٔ  ٌٔ ٩ِ َس ًَ   ٩ِ

َوِ  کَاَ٪ ی َٔذا  ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّى  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ک  ٢َ ا َٗ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب ُُص َج ٧ ُط یُو ٌَ َٙ َتاَب ی ٔ اْٟطَّ  َٕ َٟ ا ٦ُ ًٔیٕس َخ

 ٩ِ ًَ ٕح  ٠َِی ُٓ  ٩ِ ًَ ٠ِٔت  اٟؼَّ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا٢َ ٣َُح َٗ ٕح َو ٠َِی ُٓ  ٩ِ ًَ ٕس  َّ٤ ََػح   ب٩ُِ ٣َُح ٕ أ ٔز اب ُث َج ی َِزَة َوَحٔس َُزی َبٔي ص ٩ِ أ ًَ یٕس  ٌٔ  َس

ح  ن امیلسؿ، دیعس  ن احرث اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

فلی 

ی لۃ، ییحی  ن فاحض، 
م

 

ت
 دمحم اوب

ح، دیعس، ےن اہک ہک  ب دیع اک دؿ وہات وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فایسپ ںیم راہتس

فلی 

 دبؽ رکےت، افر ویسن  ن دمحم ےن وباہطس 



 

 

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ افر اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی زایدہ حیحص ےہ۔

ح  ن امیلسؿ، دیعس  ن احرث اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

فلی 

ی لۃ، ییحی  ن فاحض، 
م

 

ت
 دمحم اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب دیع یک امنز وفت وہاجےئ وت دف رںیتعک ڑپھ ےل، وعرںیت یھب افر وج ولگ رھگفں ںیم ا

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

وج ولگ رھگفں ںیم افر اگؤں ںیم وہں ااسی یہ رکںی، ویکہکن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک   ب دیع یک امنز وفت وہاجےئ وت دف رںیتعک ڑپھ ےل، وعرںیت یھب افر

 ایک ں ےن اؿ ےک رھگفاولں افر وٹیبں وک عمجا  املسمونں ہی امہری دیع اک دؿ ےہ، افر اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ الغؾ ا ن ایب ہبتع وک زافہی ںیم مکح دای وت اوہن

رطح اامؾ رکات ےہ افر اطع ےن اہک افر رہش فاولں یک امنز افر ریبکت یک رطح امنز ڑپیھ افر رکعہم ےن اہک ہک داہیت ےک ولگ دیع ںیم عمج وہں افر دف رتعک امنز ڑپںیھ، سج 

 ہک  ب اس یک دیع یک امنزوفت وہاجےئ وت دف رںیتعک ڑپھ ےل۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      934    حس

٨ًہا :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ظہ  ئ ًا رضت  ، ح ، رعوہ اب٩ طہاب  ، ً٘ی١  ، ٟیث  ، ر ی ٜ  یحٌی ب٩ ب

ائَٔظَة أَ٪َّ  ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ٨ََا  ث ُ َحسَّ اهَّلل ضَٔی  ٕ َر ٨ِطُ  أَبَا بََِک ًَ  

 ٔ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َأ٪ َو ب رِضٔ أ٪ َوَت َٔ ِّٓ ىَی تَُس ٣ٔ ٔ ا٦ َیَّ أ٪ فٔي أ یََت رٔ ا َجا ٨َِٔسَص ا َوً ٠َِیَض ًَ ِوبٔطٔ َزَخ١َ  ٓعٕ بَٔث َِ َت ٥َ ٣ُ َس٠َّ َو

 ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  َٕ ََٜظ َٓ  ٕ ََِک ُو ب ا أَب ٤َُ َزص َض ٧َِت ا ا٦ُ  َٓ َیَّ اِْل َک  ا٦ُ ًٔیٕس َوت٠ِٔ َیَّ ا أ ََّض ٧ٔ إ َٓ  ٕ َا بََِک یَا أَب ا  ٤َ ُض ًِ َز  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ضٔط َوِج

ا ٔلَي  ُ إ ُِوز َُرُنٔي َوأ٧ََا أ٧َ ٥َ َيِش ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َیُِت  َرأ ائَٔظُة  ًَ ِت  َٟ ا َٗ ىّی َو ا٦ُ ٣ٔ َیَّ ٤َ أ ِٟ ا ُوَ٪ فٔي  ب ٌَ ی٠َِ َبَظةٔ َوص٥ُِ  َح ِشحٔٔس ِٟ

 َ ِْل ىٔی ٩ِ٣ٔ ا ٌِ َِرَٓٔسَة َي ا بَىٔی أ ٨ّ ُض٥ِ أ٣َِ ًِ َز  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل ا٨َّٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ُ ٤َز َزص٥ُِ ًُ زََج َٓ ٩ٔ٣ِ 

ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل 

ٰیل ہنع، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس آےئ افر اؿ ےک اپس اایؾ ٰینم ںیم دف ڑلایکں ںیھت وج دػ اجب رک اگ ریہ ںیھت افر یبن اعت

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ دبؿ رپ ڑپکا ڈاھےپن وہےئ ےھت، وت اوبرکب ےن اؿ دفونں وک ڈااٹن، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ



 

 

ڑپکا اٹہای افر رفامای ہک ا  اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع! اؿ دفونں وک وھچڑ دف اس ےئل ہک ہی دیع ےک دؿ ںیہ، افر ہی دؿ ٰینم  رہچ   ے

ےک ںیہ افر رصحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک ہک ںیم ےن داھکی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم اپھچ رےہ ںیہ افر ںیم 

دھکی ریہ وہں ہک فہ دجسم ںیم لیھک رےہ ںیہ اؿ وک رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ڈااٹن وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ںویشبں یک رطػ

 رفامای ہک اںیہن وھچڑ دف، ا  ینب اروکہ مت اانیمطؿ  ے ولیھک۔

 ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیع یک امنز  ے ےلہپ افر اس ےک دعب ڑپےنھ اک ایبؿ افر اوبایلعمل ےن اہک ںیم ےن دیعس

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

ےن اہک ںیم ےن دیعس وک ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک قلعتم ےتہک وہےئ انس ہک اوہنں ےن دیع یک امنز  ے دیع یک امنز  ے ےلہپ افر اس ےک دعب ڑپےنھ اک ایبؿ افر اوبایلعمل 

 ےلہپ امنز وک رکمفہ اھجمس

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      935    حس

رضی اهَّلل :  راوی یر، اب٩ ًباض  ، سٌیس ب٩ جب ہ، ًسی ب٩ ثابت ، طٌب ٟیس ہابواٟو ٨ً لٰي  تٌا   

 ِ ی َب یَس ب٩َِ ُج ٌٔ َس ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ٕٔت  َاب ی  ب٩ُِ ث سٔ ًَ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ُة  َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َؤٟیٔس  ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٕض أَ٪َّ َحسَّ ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ ر

 ِ ی َت ٌَ ِٛ َر َّي  َؼل َٓ ِْطٔ  ٔٔ ِٟ ا یَِو٦َ  َد  ٥َ َْخَ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ ُط بًَٔل٢ْ اٟ ٌَ ا َو٣َ َسَص ٌِ َضا َوَِل َب ِب٠َ َٗ ٥ِ ُيَؼ١ِّ  َٟ  ٔن 

اوباولدیل، ہبعش، دعی  ن اثتب، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ڑپیھ افر ہن اس ےک دعب ڑپیھ افر آپ ےک اس ھ دیع ارطفل ےک دؿ ےلکن افر دف رتعک امنز اس رطح ڑپیھ ہک ہن وت اس  ے ےلہپ امنز 

 البؽ ریض اہلل ہنع اعتٰیل ےھت۔

 اوباولدیل، ہبعش، دعی  ن اثتب، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿفرت اک ایب : ابب

 ...اؿ رفاوتیں اک ایبؿ وج فرت ےک ابر  ںیم وقنمؽ ںیہ

 فرت اک ایبؿ :   ابب

 اؿ رفاوتیں اک ایبؿ وج فرت ےک ابر  ںیم وقنمؽ ںیہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      936    حس

رضی اهَّلل :  راوی ر، اب٩ ٤ًز  ٍ و ًبساهَّلل ب٩ زی٨ا ک، ٧آ ٣اٟ  ،ٕ ہًبس اهَّلل ب٩ یوس لٰي ٨ً تٌا   

زَ  ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ ٕر  ٨َا زٔی اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ ٍٕ َو ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ  ٢َ و َرُس  ٢ََ َسأ ًّل  َرُج  أَ٪َّ 

اهَّللٔ  ٢ُ ُسو ٢َ َر ا َ٘ َٓ ِی١ٔ  ا٠َّٟ  ٔ ًَلة َػ  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ٥ِ َػل ُٛ َٔذا َخٔشَی أََحُس إ َٓ ىَی  ىَی ٣َِث ِی١ٔ ٣َِث ا٠َّٟ ًَلةُ  ًَل٦ َػ اٟشَّ  ٔ ط ٠َِی ًَ  

کَاَ٪ ُيَش٠ِّ  ٤ََُز  ٔ ب٩َِ ً اهَّلل ِبَس  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ َّي َو َػل ِس  َٗ ا  طُ ٣َ َٟ  ُ ٔز ُوت احَٔسّة ت ّة َو ٌَ ِٛ َر َّي  ِبَح َػل یِٔن فٔي اٟؼ  َت ٌَ ِٛ زَّ اٟ ةٔ َو ٌَ ِٛ زَّ اٟ َیَِن  ٥ُ ب

 ٔ و ِٟ ٔ ا تٔط اَج ٔف َح ٌِ َٔب َز ب َیأ٣ُِ َّی  ً ٔ َح ز  ِت

دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف ف دبعاہلل  ن دانیر، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش ےن یبن یلص اہلل 

ای ہک رات یک امنز دف رںیتعک ںیہ ہیلع فآہل فملس  ے رات یک امنز ےک قلعتم درایتف ایک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

 ب مت ںیم  ے یسک صخش وک حبص وہ اجےن اک رطخہ وہ وت اکی رتعک افر ڑپھ ےل وج اس یک ڑپیھ وہیئ امنز وک اطؼ انبد  یگ افر انعف 

ینپ ضعب  ے رفاتی ےہ ہک دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اکی رتعک افر دف روتعکں ےک درایمؿ السؾ ریھپےت ےھت افر ا

 رضفروتں اک مکح دےتی۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف ف دبعاہلل  ن دانیر، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت اک ایبؿ :   ابب

 ںیم وقنمؽ ںیہ اؿ رفاوتیں اک ایبؿ وج فرت ےک ابر 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      937    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩   ، ْکیب  ، ٣ہ ب٩ س٠امی٪ ٣ْخ  ، ک ٣اٟ  ، ش٤٠ہ ٣ اهَّلل ب٩   ًبس 

ُس٠َامِیَ  َة ب٩ِٔ  ٣َ ٩ِ ٣َِْخَ ًَ َٕص  أٟٔک ب٩ِٔ أ٧َ ٩ِ ٣َ ًَ َة  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ا  ٨ََ ث ٨َِٔس َحسَّ َاَت ً َُّط ب ُظ أ٧َ بََر إض أَِخ بَّ ًَ اب٩َِ  ِٕب أَ٪َّ  ی ٩ِ ُْکَ ًَ  ٪َ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو ٍَ َر َلَح اِؿ ٕ َو َزة َٔسا ٔق و ٔي رَعِ ُت ف ٌِ اِؿَلَح َٓ ُتطُ  َٟ ا ََة َوهَٔي َخ و٧ ٤ُ َّی  ٣َِی ا٦َ َحً ٨َ َٓ ا  ُؤَٟض ُُط فٔي ك َوأَص٠ِ

ِی١ُ  ا٠َّٟ  َٕ َِتَؼ ا٦َ  ا٧ َٗ اَ٪ ث٥َُّ  ٤َِٔز ً ٢ٔ آ یَإت ٩ِ٣ٔ  آ رِشَ  ًَ  َ أ ٔ ث٥َُّ َْقَ ٔط ض ٩ِ َوِج ًَ ِو٦َ  َّ٨ اٟ ُح  ی٤ََِش َى  َ٘ ِستَِی ا َٓ ُط  ا ٨ِ٣ٔ ّب ی َْقٔ اهَّللٔ  أَِو   ٢ُ ُسو َر

يي ا٦َ ُيَؼل َٗ وَئ ث٥َُّ  ُوُؿ ِٟ أَِحَش٩َ ا َٓ  َ أ ؿَّ َو َت َٓ ٕة  َ٘ َّ٠ ٌَ ٔلَي َط٩ٕٓ ٣ُ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  یََسُظ  َػل  ٍَ َؿ َو َٓ  ٔ بط ٨ِ ٔلَي َج ٤ُِت إ ُ٘ َٓ ُت ٣ِٔث٠َطُ  ٌِ َؼ٨َ َٓ

یِٔن ث٥َُّ  َت ٌَ ِٛ َر یِٔن ث٥َُّ  َت ٌَ ِٛ َر َتیِٔن ث٥َُّ  ٌَ ِٛ َر َّي  َػل َُضا ث٥َُّ  ت٠ٔ ِٔ ٔي َي ُذُن َرأِٔسی َوأََخَذ بٔأ َي  ل ًَ ىَی  ٤ِ ُی ِٟ یِٔن  ا َت ٌَ ِٛ َر یِٔن ث٥َُّ  َت ٌَ ِٛ َر یِٔن ث٥َُّ  َت ٌَ ِٛ َر

َز ث٥َُّ  ِبَح  ث٥َُّ أَِوَت اٟؼ  َّي  َؼل َٓ َد  یِٔن ث٥َُّ َْخَ َت ٌَ ِٛ َر َّي  َؼل َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ  ٪ُ ذِّ ٤َُؤ ِٟ ا َُط  ائ َّی َج ً ٍَ َح َلَح ِؿ  ا

دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، رخمہم  ن امیلسؿ، رکبی، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ا ن سابس ریض اہلل 

  افر روسؽ اعتٰیل ہنع ےن اینپ اخہل ومیمہن ریض اہلل

 

 
 اعتٰیل اہنع ےک اپس رات ذگاری، افر ایبؿ رکےت ںیہ ںیم رتسب ےک رعض ںیم ی

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اؿ یک ویبی رتسب ےک وطؽ ںیم ےٹیل، اہیں کت ہک آدیھ رات ای اس ےک لثم سگری وہیگ ہک آپ اےنپ 

رہ آؽ رمعاؿ یک دس آںیتی ڑپںیھ دعب ازاں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رہچ   ے دنین اک ارث دفر رکےت وہےئ دیبار وہےئ، رھپ وس

اکی یتکٹل وہیئ کشم ےک اپس ےئگ افر ایھچ رطح فوض ایک رھپ امنز ڑپےنھ وک ڑھک  وہےئ ، ںیم ےن یھب آپ یک رطح ایک افر آپ ےک 

 ےگل رھپ آپ ےن دف رتعک امنز ڑپیھ رھپ دف رتعک ، رھپ ابزف ںیم ڑھکا وہایگ آپ ےن اانپ داایں تا ھ ےری  ےر رپ راھک افر ےریا اکؿ ےنلم

دف رتعک ، رھپ دف رتعک ، رھپ دف رتعک ، رھپ دف رتعک ، رھپ فرت ڑپےھ ۔ رھپ ٹیل ےئگ اہیں کت ہک آپ ےک اپس ومذؿ آای آپ 

 ڑھک  وہےئ دف رںیتعک ڑپںیھ ، رھپ ابرہ ےلکن وت حبص یک امنز ڑپاھیئ ۔



 

 

 ، امکل، رخمہم  ن امیلسؿ، رکبی، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل  ن ہملسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت اک ایبؿ :   ابب

 اؿ رفاوتیں اک ایبؿ وج فرت ےک ابر  ںیم وقنمؽ ںیہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      938    حس

،  :  راوی ٣ح٤س ب٩  ٗاس٥   ، ٗاس٥ ہ ب٩  ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٟزح٩٤  ا ًبس  ، رث ا ٤ًزوب٩ ح  ، ب ہ اهَّلل ب٩ و ًبس  ، ب٩ س٠امی٪ یحٌی 

٨ًہ تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩   ًبس

 َ ب ٢َ أَِخ ا َٗ ٕب  اهَّللٔ ب٩ُِ َوصِ ِبُس  ًَ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٪َ ُس٠َامِیَ َیِحٌَی ب٩ُِ  ا  ٨ََ ث ٔس٥ٔ َحسَّ ا َ٘ ِٟ ا ٩ٔ٤َ ب٩َِ  اٟزَِّح ِبَس  ًَ رٔٔث أَ٪َّ  ا َح ِٟ زُو ب٩ُِ ا ٤ِ ًَ ٔي  َرن

ا٠َّٟ  ٥َ َػًَلةُ  ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ َز  ٤َ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َُط  ث ِزَت أَِ٪ َحسَّ ََر ا أ إَٔذ َٓ ىَی  ىَی ٣َِث ِی١ٔ ٣َِث

ِر  ا َٓ  َٖ ََّصٔ ٨ِ ًَلٕث َوإٔ٪َّ َت ٔزُوَ٪ بَٔث ُوت ا ی ٨َ ِٛ َر َِز ٨ُِذ أ ّسا ٣ُ َا ا أ٧ُ َی٨َِ َرأ أس٥ُ َو َ٘ ِٟ ا ا٢َ  َٗ َت  ِی َػ٠َّ ا  َک ٣َ َٟ  ُ ُوتٔز ّة ت ٌَ ِٛ َر  ٍِ و َٛ َِرُج ٍْ أ ٔس َوا َٟ  ّلَُکًّ 

ُط بَأِْض  ٕئ ٨ِ٣ٔ ُوَ٪ بَٔظِی یَٜ  أَِ٪ َِل 

اعتٰیل ہنع  ن اقمس، اقمس  ن دمحم، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ییحی  ن امیلسؿ، دبعاہلل  ن فبہ، رمعف ن احرث، دبعارلنمح ریض اہلل 

اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رات یک امنز دف، دف رتعک ےہ، رھپ  ب وت امنز  ے 

اگ، افر اقمس ےن اہک ہک  ب  ے ںیم ےن وہش  افرغ وہےن اک ارادہ رک  وت اکی رتعک ڑپھ ےل وج ریتی امتؾ امنز وک فرت انب د 

 اھبنسال ولوگں وک نیت رںیتعک فرت ڑپےتھ داھکی افر دفونں وصرںیت ےری  ایخؽ ںیم اجزئ ںیہ، ےھجم ادیم ےہ ہک وکیئ اضمہقئ ںیہن۔

 ن دمحم، دبعاہلل  ن رمع  ییحی  ن امیلسؿ، دبعاہلل  ن فبہ، رمعف ن احرث، دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن اقمس، اقمس :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فرت اک ایبؿ :   ابب

 اؿ رفاوتیں اک ایبؿ وج فرت ےک ابر  ںیم وقنمؽ ںیہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      939    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ظہ  ئ ًا رضت  ، ح ، رعوہ ی ہز ، ز ، طٌیب ٟامی٪ ا  ابو

بََرتِ  ائَٔظَة أَِخ ًَ ُ أَ٪َّ  َوة َىٔی رُعِ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ُط ٧َا  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢َ  َرُس ُط أَ٪َّ 

َس٠َّ  َٗ َو َٔک  َذٟ ِحَسَة ٩ِ٣ٔ  اٟشَّ َیِشُحُس  َٓ ِی١ٔ  ٔا٠َّٟ ىٔی ب ٌِ َت ُط  ًَلَت ٧َِت ت٠َِٔک َػ کَا ّة  ٌَ ِٛ َر َة  رِشَ ًَ يي إِٔحَسی  َاَ٪ ُيَؼل ُ ٥َ ک أ َر ٣َا َيِْقَ ِس

ٔ ث٥َُّ  ز ِح َٔ ِٟ ا  ٔ ًَلة ِب١َ َػ َٗ یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر  ٍُ َٛ َزِ ُط َوی َِس َرأ  ٍَ َٓ زِ َی ِب١َ أَِ٪  َٗ یَّة  آ یَن  ٤ِٔش ٥ِ َخ ُٛ َیأِتَٔیطُ  أََحُس َّی  ً ٩ٔ٤َِ َح َی ِْل ٔ ا ط ِّ٘ َي ٔط ل ًَ  ٍُ ٔ َلح ـِ َي

 ٔ ًَلة ُ٪ ٠ٟٔؼَّ ذِّ ٤َُؤ ِٟ  ا

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص 

ز آپ یک رات یک امنز یھت، آپ دجسہ رکےت ےھت اینت دری کت ہک مت ںیم اہلل ہیلع فآہل فملس ایگرہ رںیتعک امنز رپےتھ ےھت افر ہی امن

 ے وکیئ صخش اؿ ےک ےر ااھٹےن  ے ےلہپ اچپس آںیتی ڑپھ ےکس افر رجف یک امنز  ے ےلہپ دف رںیتعک ڑپےتھ، رھپ اےنپ داںیئ ابزف رپ 

 ٹیل اجےت، اہیں کت ہک آپ ےک اپس ومذؿ امنز ےئلیک البےن وک آات۔

 اامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فرت یک اسوتعں اک ایبؿ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ھجم وک روسؽ اہلل ص

 فرت اک ایبؿ :   ابب

  فتیص یک اسوتعں اک ایبؿ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ھجم وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن  ے ےلہپ فرت ڑپےنھ یکفرت یک



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      940    حس

ری٩  :  راوی ی ص ب٩ س ا٧  ، ز ب٩ زیس ، ح٤ا ٤ٌ٨ٟا٪ ا  ابو

 َ ٨ََا أ ث ََر َحسَّ ٤ََز أ ٠ُِت ِٔلب٩ِٔ ًُ ُٗ ا٢َ  َٗ ٔی٩َ  یر ٔس َُص ب٩ُِ  ا أ٧َ ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ یِٕس  ُ ب٩ُِ َز از ا َح٤َّ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أ٪  ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ِب١َ بُو  َٗ یِٔن  َت ٌَ ِٛ زَّ اٟ َیَِت  أ

َس  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َاَ٪  ٢َ ک ا َ٘ َٓ ََة  ائ ْٔقَ ِٟ ا ا  ض٤َٔ ٔ أُكٔی١ُ ٓٔی اة َس َِ ِٟ ا  ٔ ًَلة ٕة َػ ٌَ ِٛ َٔز ُ ب ٔز ُوت ی ىَی َو ىَی ٣َِث ِی١ٔ ٣َِث ا٠َّٟ يي ٩ِ٣ٔ  ٥َ ُيَؼل َّ٠

ّة  ًَ ُْسِ َِی ب ْز أ ا َّ٤ ٢َ َح ا َٗ  ٔ ٧َُِیط ُذ اَ٪ بٔأ ََذ اِْل أَ٪َّ  َٛ ٔ َو اة َس َِ ِٟ ا ًَلةٔ  ِب١َ َػ َٗ یِٔن  َت ٌَ ِٛ زَّ اٟ يي   َوُيَؼل

یض اہلل اعتٰیل ہنع  ے وپاھچ ہک اتبےیئ ایک ںیم رجف یک امنز اوباامعنلؿ، امحد  ن زدی، اسن  ن ریسنی ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن ا ن رمع ر

یک یلہپ دف روتعکں ںیم وطلی آرات رکفں؟ وت اوہنں ےن وجاب دای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک دف رتعک امنز ڑپےتھ ےھت 

ز ڑپےتھ، وگای اذاؿ آپ ےک اکؿ ںیم وہ ریہ ےہ، افر اکی رتعک ےک ذرہعی اس وک اطؼ انب ےتیل، افر رجف یک امنز  ے ےلہپ دف رںیتعک امن

 (امحد ےن اہک ینعی دلجی )ڑپھ ےتیل ےھت

 اوباامعنلؿ، امحد  ن زدی، اسن  ن ریسنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت اک ایبؿ :   ابب

 ؿ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ھجم وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن  ے ےلہپ فرت ڑپےنھ یک فتیص یکفرت یک اسوتعں اک ایب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      941    حس

٨ً :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ئظ ًا رضت  ٣ْسوٚ ح  ، ش٥٠ ٣  ، ٤ًع ا  ، ، حٔؽ ٔؽ  ہا٤ًزو ب٩ ح

 ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ َىٔی ٣ُِش٥ْٔ٠  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُع  ًِ َ اِْل ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕؽ  ِٔ ُ ب٩ُِ َح ٤َز ٨ََا ًُ ث ک١َُّ َحسَّ ِت  َٟ ا َٗ ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ

رَِحٔ  اٟشَّ َي  ٔل ُُظ إ ز ي ؤِت ََ َِت ا٧ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َز َر ِی١ٔ أَِوَت  ا٠َّٟ

رمعف  ن صفح، صفح، اشمع، ملسم، رسمفؼ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل 



 

 

 اہنع ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فرت رات ےک امتؾ وصحں ںیم ڑپاھ ےہ افر اؿ اک فرت حبص کت متخ وہات اھت۔

 صفح، صفح، اشمع، ملسم، رسمفؼ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعرمعف  ن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اےنپ رھگ فاولں وک فرت ےئلیک اگجےن اک ایبؿ

 فرت اک ایبؿ :   ابب

  ہیلع فآہل فملس اک اےنپ رھگ فاولں وک فرت ےئلیک اگجےن اک ایبؿیبن یلص اہلل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      942    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ہ رضی  ظ ئ ًا  ، ، رعوہ ظا٦ ب٩ رعوہ ہ  ، ، یحٌی  ز شس ٣ 

 ٔ ٨ََا ص ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٌَی  َیِح ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َاَ٪  ِت ک َٟ ا َٗ ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ َىٔی أَبٔي  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ا٦ْ  َظ

زُِت  أَِوَت َٓ ىٔی  َو َ٘ َٔز أَِي اَز أَِ٪ یُوت َٔذا أََر إ َٓ  ٔ ٔطط ا لَي َٔفَ ًَ َٔؿّة  ََر ٌِ اَٗٔسْة ٣ُ َر ٧ََا  يي َوأ  ُيَؼل

اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اعہشئ ےن رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز  دسمد، ییحی ، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، اعہشئ ریض

 ڑپےتھ افر ںیم آپ ےک رتسب رپ رعض ںیم یٹیل ریتہ،  ب فرت ڑپےنھ اک ارادہ رکےت وت ےھجم اگج دےتی، رھپ ںیم یھب فرت ڑپیتھ یھت۔

  اہلل اعتٰیل اہنعدسمد، ییحی ، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، اعہشئ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فرت وک آرخی امنز انبان اچےئہ

 فرت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 فرت وک آرخی امنز انبان اچےئہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      943    حس

ز، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبیس اهَّلل ، ٧آٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  یراو  ٣شس

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َآ ٧ َىٔی  ث ٩ِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ َحسَّ ًَ یٕس  ٌٔ ٌَی ب٩ُِ َس َیِح ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٔيیِّ َحسَّ َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ا  ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َ ًُ

ٔ َو  ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  اَػل ّز ِی١ٔ ؤِت ٔا٠َّٟ ٥ُِٜٔ ب ًَلت َػ آْٔخَ  ا  ٠ُو ٌَ ا٢َ اِج َٗ  ٥َ  َس٠َّ

یک  دسمد، ییحی  ن دیعس، دیبع اہلل ، انعف، دبعاہلل  ن رمع یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک فرت وک رات

 آرخی امنز انبؤ

 اہلل  ن رمعدسمد، ییحی  ن دیعس، دیبع اہلل ، انعف، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وساری رپ فرت ڑپےنھ اک ایبؿ

 فرت اک ایبؿ :   ابب

 وساری رپ فرت ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      944    حس

، :  راوی ر اس٤ٌٰی١ شا ي ہ، سٌیس ب٩  ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز ب٩ خلاب  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ٟزح٩٤ ا ًبس ٤ًز ب٩  ابوبَک ب٩  ک،  ٟ  ٣ا

 ِ ٔ ب اهَّلل ِبٔس  ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ َز ب٩ِٔ  ٤َُ ٔي بََِکٔ ب٩ِٔ ً ٩ِ أَب ًَ ْٔک  اٟ َىٔی ٣َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث یسٔ َحسَّ ٌٔ َس  ٩ِ ًَ أب  لَّ اَٟد ٤ََز ب٩ِٔ  ًُ ٩ٔ

ا َخٔظیُت  َّ٤ ٠َ َٓ یْس  ٌٔ َس ا٢َ  َ٘ َٓ َة  َّٜ ٣َ ٔٙ ی َز بَْٔطٔ ٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٍَ ٣َ ُ یر َٔس ٨ُِت أ ُٛ ا٢َ  َٗ َُّط  إر أ٧َ زُِت ث٥َُّ ب٩ِٔ َيَش أَِوَت َٓ ُت  ِٟ َ َز ٧ َح  ِب اٟؼ 

 َ ز ٨َ َٓ ِبَح  اٟؼ  ٠ُِت َخٔظیُت  ُ٘ َٓ ٨َِت  ُٛ َی٩َِ  ٤ََُز أ ٔ ب٩ُِ ً اهَّلل ِبُس  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ُتطُ  ِ٘ ٔح اهَّللٔ َٟ و٢ٔ  ُس َک فٔي َر َٟ َص  ِی َٟ َ ٔ أ اهَّلل ِبُس  ًَ  ٢َ ا َ٘ َٓ زُِت  أَِوَت َٓ ُت  ِٟ



 

 

 َ٠ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس إٔ٪َّ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ اهَّلل ٠ُِت بَلَي َو ُ٘ َٓ ٨َْة  ِسَوْة َحَش ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل یر ٌٔ َب ِٟ ا َي  ل ًَ  ُ ُوتٔز ی َاَ٪  ک  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط  ِی

کل، اوبرکب  ن رمع  ن دبعارلنمح، دبعاہلل  ن رمع  ن اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع، دیعس  ن اسیر  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اامسلیع، ام

ںیم ارتا اوہنں ےن رفامای ہک ںیم دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اس ھ ہکم ےک راہتس رپ اج رتا اھت  ب ےھجم حبص وہےن اک رطخہ وہا وت 

رک اؿ  ے الم، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وپاھچ اہکں رہ ےئگ ےھت؟ ںیم ےن اہک ہک ےھجم رجف اک رطخہ وہ رتا اھتانچہچن  افر فرت ڑپھ

تاں ف ںیم ارتا افر فرت ڑپھ ایل، دبعاہلل ےن اہک ایک اہمتر  ےیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ااھچ ومنہن ںیہن ےہ؟ ںیم ےن اہک 

 ہلل! وت اوہنں ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افٹن رپ فرت ڑپھ ےتیل ےھت۔ا

 الیعٰمس، امکل، اوبرکب  ن رمع  ن دبعارلنمح، دبعاہلل  ن رمع  ن اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع، دیعس  ن اسیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفس ںیم فرت ڑپےنھ اک ایبؿ

 فرت اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم فرت ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      945    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ،ٍ ، ٧آ ء اس٤ا ہ ب٩  ، جویزی اس٤ٌی١ سٰی ب٩   ٣و

وَسی  ٨ََا ٣ُ ث اَحسَّ َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َاَ٪  ا٢َ ک َٗ َز  ٤َُ اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ٤َاَئ  َِس ٔیَُة ب٩ُِ أ ِز ی َو ٨ََا ُج ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١َ  ِٔس٤َ ٥َ ب٩ُِ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ هَّلل

ِی١ٔ إِٔلَّ  ا٠َّٟ َػًَلَة  ّئ  ا ٔی٤َ ُو٣ُٔئ إ ٔ ی ِت بٔط َض َوجَّ ٔ َحِیُث َت ٔط َراح٠َٔت لَي  ًَ ََفٔ  اٟشَّ يي فٔي  ٔ ُيَؼل تٔط اح٠َٔ َر َي  ل ًَ  ُ ٔز ُوت ی ائَٔف َو ََفَ ِٟ ا   

ومیس  ن اامسلیع، وجریہی  ن اامسء، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفس ںیم 

 ے ڑپےتھ افر فرت وساری رپ  وساری رپ امنز ڑپےتھ ےھت، وساری اک رخ دجرھ یھب وہات، افر رات یک امنز وساےئ رفاضئ ےک ااشر 

 ڑپےتھ ےھت۔



 

 

 ومٰیس  ن الیعمس، وجریہی  ن اامسء، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...روکع  ے ےلہپ افر اس ےک دعب داعےئ ونقت ڑپےنھ اک ایبؿ

 فرت اک ایبؿ :   ابب

 روکع  ے ےلہپ افر اس ےک دعب داعےئ ونقت ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      946    حس

ری٩  :  راوی ی ٣ح٤س ب٩ س  ، ایوب  ، ز ب٩ زیس ، ح٤ا ز شس ٣ 

وَب  َی  ٩ِ أ ًَ یِٕس  ُ ب٩ُِ َز از َّ٤ ٨ََا َح ث ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث َّي َحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٨ََت  َٗ َ أٟٕک أ َُص ب٩ُِ ٣َ ُسئ١َٔ أ٧َ ا٢َ  َٗ ٔی٩َ  یر ٔس ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ

ی َٔ َئش و ُٛ
ز  اٟ َس  ٌِ ٢َ َب ا َٗ  َٔ و ُٛ

ز  اٟ ِب١َ  َٗ َت  ٨َ َٗ طُ أََو َٟ ٘ٔی١َ  َٓ  ٥ِ ٌَ َن  ٢َ ا َٗ ِبٔح  اٟؼ  ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ّرااهَّللُ 

 ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اسن  ن امکل  ے وپاھچ ایگ ہک ایک یبن یلص اہلل  دسمد، امحد  ن زدی، اویب، دمحم  ن ریسنی

ہیلع فآہل فملس ےن رجف یک امنز ںیم داعےئ ونقت ڑپیھ ےہ؟ اوہنں ےن وجاب دای ہک تاں! وپاھچ ایگ ہک ایک روکع  ے ےلہپ داعےئ ونقت 

 ۔ڑپیھ ےہ؟ رفامای ہک ھچک دونں کت روکع ےک دعب ڑپیھ ےہ

 دسمد، امحد  ن زدی، اویب، دمحم  ن ریسنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت اک ایبؿ :   ابب

 روکع  ے ےلہپ افر اس ےک دعب داعےئ ونقت ڑپےنھ اک ایبؿ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      947    حس

اٟواحس، ًاػ٥ :  راوی ز، ًبس  ٣شس

 ٔ اٟ ََص ب٩َِ ٣َ ُت أ٧َ ِٟ َ َسأ  ٢َ ا َٗ ٔػ٥ْ  ا ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ ز ٔیَا احٔٔس ب٩ُِ ز َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ِس َحسَّ َٗ  ٢َ ا َ٘ َٓ ُؤت  ٨ ُ٘ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٕک 

َس  ٌِ َٔ أَِو َب و ُٛ
ز  اٟ ِب١َ  َٗ ٠ُِت  ُٗ ُوُت  ٨ ُ٘ ِٟ ا َاَ٪  ا ک ٤ََّ ٧ٔ َذَب إ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ  َٔ و ُٛ

ز  اٟ َس  ٌِ َت َب ٠ِ ُٗ ََّک  َک أ٧َ ٨ِ ًَ ٔي  بََرن ّا أَِخ ًَل٧ ُٓ إٔ٪َّ  َٓ ا٢َ  َٗ ِب٠َطُ  َٗ ا٢َ  َٗ ُظ 

ُض٥ِ  َٟ  ٢ُ ا َ٘ ا يُ ِو٣ّ َٗ َث  ٌَ َاَ٪ َب ک ُظ  َُرا ا أ ّز ِض َٔ َط و ُٛ
ز  اٟ َس  ٌِ ٥َ َب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َت َر ٨َ ُئ َٗ ا ُْقَّ ِٟ ا َرُجًّل    یَن  ٌٔ َسِب َئ  ا ُزَص

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َر ُض٥ِ َوبَیَِن  َاَ٪ بَِي٨َ َٔک َوک ئ َٟ زُوَ٪ أُو ٔیَن  ٛ رِشٔ ٤ُ ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ ٕ ِو٦ َٗ َي  ٔل َّي إ ٔ َػل اهَّلل  ٢ُ َرُسو َت  ٨َ َ٘ َٓ ِضْس  ًَ  

ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ یَِسًُو  ا  ّز َطِض  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

اولادح، اعمص ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے داعےئ ونقت ےک قلعتم وپاھچ وت اوہنں دسمد، دبع

ےن اہک ہک داعےئ ونقت ڑپیھ اجیت یھت، ںیم ےن وپاھچ روکع  ے ےلہپ ای اس ےک دعب؟ اوہنں ےن اہک روکع  ے ےلہپ، اعمص ےن اہک ہک 

ایک ہک آپ دعب روکع ےک رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن اہک فہ وھجاٹ ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل  الفں ےن ھجم  ے آپ ےک قلعتم ایبؿ

ہیلع فآہل فملس ےن روکع ےک دعب اکی ہنیہم کت داع ونقت ڑپیھ افر ںیم اتھجمس وہں ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رقتةی 

ػ اجیھب اھت ہی ولگ اؿ ےک وسا ےھت نج رپ آپ ےن دبداع رفامیئ یھت افر اؿ ےک رتس آدویمں وک ںیہنج آرّاء اہک اجات اھت رشموکں یک رط

ےن  درایمؿ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک درایمؿ اعمدہہ اھت رھپ )دہع ینکش یک انبء رپ( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اکی ہنیہم کت داعےئ ونقت ڑپیھ افر اؿ رپ دبداع یک۔

 دسمد، دبعاولادح، اعمص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت اک ایبؿ :   ابب

 روکع  ے ےلہپ افر اس ےک دعب داعےئ ونقت ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      948    حس



 

 

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٟ ٣ا ص ب٩  ا٧  ، ٣ح٠ز ابو  ، ، تییم ائسة ، ز ص  اح٤س ب٩ یو٧

 َٗ ٕٔک  اٟ ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ  ٕ ز ٔي ٣ِٔح٠َ ٩ِ أَب ًَ یٔمِّ  َِّی اٟت  ٩ِ ًَ ائَٔسةُ  ا َز ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َُص  ُو٧ ٤َُس ب٩ُِ ی ا أَِح ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َت  ٨َ َٗ  ٢َ ا

ا ّز َطِض  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی اَ٪  ًَ َو ِٛ َذ ١ٕ َو ًِ رٔ َي  ل ًَ  یَِسًُو 

 ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک یبن

 

ر
خ ل
م

 ادمح  ن ویسن، زادئۃ، یمیت، اوب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رلع افر ذوکاؿ رپ دبداع رکےت وہےئ اکی ہنیہم کت داعےئ ونقت ڑپیھ۔

 ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ر
خ ل
م

 ادمح  ن ویسن، زادئۃ، یمیت، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت اک ایبؿ :   ابب

 روکع  ے ےلہپ افر اس ےک دعب داعےئ ونقت ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      949    حس

ہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی  ٣شسز، اس٤اًی١، خاٟس، ابوًٗلب

ا َٗ أٟٕک  َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ ًَٔلبََة  َبٔي ٗ ٩ِ أ ًَ أْٟس  ٨ََا َخ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١ُ  ٤َ ِٔس ٨ََا إ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث زٔٔب َحسَّ ِِ ٤َ ِٟ ا ٔي  ُوُت ف ٨ ُ٘ ِٟ ا َاَ٪  ک  ٢َ

 َٔ ِٟ ا ٔ َو ز  ِح

دسمد، اامسلیع، اخدل، اوبالقہب، اسن  ن امکل  ے رفاتی ےہ ہک رضحت اسن ےن اہک ہک داعےئ ونقت رغمب افر رجف ںیم ڑپیھ اجیت 

 یھت۔

 دسمد، اامسلیع، اخدل، اوبالقہب، اسن  ن امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز ااقستسء : ابب

 ...ااقستسء افر ااقستسء ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےنلکن اک ایبؿ

 امنز ااقستسء :   ابب

 ااقستسء افر ااقستسء ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےنلکن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      950    حس

، ًباز ب٩ ت٤ی٥ :  یراو بي بَک  ابو نٌی٥، سٔیا٪، ًبساهَّلل ب٩ ا

 ًَ  ٩ِ ًَ ٔ ب٩ِٔ َت٤ٔی٥ٕ  از بَّ ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ ٔ ب٩ِٔ أَبٔي بََِک اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ٨ََا أَبُو ن ث َّي اهَّللُ َحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َد  ا٢َ َْخَ َٗ  ٔ ط ِّ٤

قٔي  َتِش ٥َ َيِش َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ائَطُ ًَ َٔز ٢َ ر  َوَحوَّ

یک داع  اوب میعن،  نایؿ، دبعاہلل  ن ایب رکب، سابد  ن میمت اےنپ اچچ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اپین

 رکےن وک ابرہ ےلکن افر اینپ اچدر اٹل دی۔

 اوب میعن،  نایؿ، دبعاہلل  ن ایب رکب، سابد  ن میمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی داع رکان ہک اس وک ویفس)ہیلع االسلؾ( ےک طحق ےک

 امنز ااقستسء :   ابب

 ؾ( ےک طحق ےک اسؽ یک رطح اؿ ےک )یافر آرشی ےک( ےئل انب دےئجییبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی داع رکان ہک اس وک ویفس)ہیلع االسل



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      951    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ، ابو ارعد ز،  ٟز٧ا ا ابو  ، ٟزح٩٤ ا ًبس رة ب٩  ی ِ٣ ہ،  يب  ٗت

ِبسٔ  ًَ ٔیَرةُ ب٩ُِ  ٨ََا ٣ُِ ث ُة َحسَّ َب تَِي ُٗ ٨ََا  ث ٥َ  َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َِزَة أَ٪َّ  ی َُز ٩ِ أَبٔي ص ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ٩ِ ا ًَ  ٔ ز ٧َِّا ز ٩ِ أَبٔي اٟ ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ

 َ ُض٥َّ أ ا٠َّٟ َة  ٌَ َربٔی َبٔي  اَغ ب٩َِ أ یَّ ًَ ِٔخ  ُض٥َّ أ٧َ ا٠َّٟ و٢ُ  ُ٘ ٔ َي ة اِْلْٔخَ ٔة  ٌَ ِٛ اٟزَّ ُط ٩ِ٣ٔ  َرأَِس  ٍَ َٓ َر َٔذا  َاَ٪ إ َس ک ٧َِٔخ ٧ِٔخ  ُض٥َّ أ ا٠َّٟ  ٕ ا٦ ٤ََة ب٩َِ صَٔظ ٠َ

رَضَ  َي ٣ُ ل ًَ ِز َوكِأََتَک  ِطُس ا ُض٥َّ  ا٠َّٟ ٔیَن  ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا یَن ٩ِ٣ٔ  ٔٔ ٌَ ـِ َت ٤ُِش ِٟ ا ِٔخ  ُض٥َّ أ٧َ ا٠َّٟ َؤٟیسٔ  ِٟ ا َؤٟیَس ب٩َِ  ِٟ ىٔی ا ٔش َٛ ٔیَن  ٨ ا ٔس ٠َِض ٌَ اِج ُض٥َّ  ا٠َّٟ  

ٔ َو  ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َٕ َوأَ٪َّ  ُوُس ٔ َصَذا ک٠ُ  ی ٩ِ أَبٔیط ًَ  ٔ ٧َِّاز اٟز اب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ  َٗ  ُ اهَّلل ٤ََضا  َٟ ا َس َضا َوأَِس٥ُ٠َ  َٟ اهَّللُ  اُر َََُفَ  َٔ ٔ ا٢َ ُ َٗ  ٥َ طُ َس٠َّ

ِبٔح  اٟؼ  ٔي   ف

فآہل فملس  ب ہبیتق، ریغمۃ  ن دبعارلنمح، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

اانپ ےر آرخی رتعک  ے ااھٹےت وت ےتہک ہک ا  اہلل ایعش  ن رہعیب وک اجنت د ۔ ا  اہلل ۃملس  ن اشہؾ وک اجنت د ۔ ا  اہلل 

فدیل وک اجنت د ، ا  اہلل زمکفر املسمونں وک اجنت د ، اہلل یافر رضم رپاینپ رگتف وک وبضمط رک، ا  اہلل اؿ ےلیک اسولں وک 

 اسؽ انبد ، افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک افغر یک اہلل ےن رفغمت رکدی افر ہلیبق املس وک اہلل ےن ویفس ےک طحق اک

 ظوفحظ راھک۔ افر ا ن ایب ازلاند ےن اےنپ فادل  ے ہی امتؾ داعںیئ امنز حبص ےک قلعتم یھب لقن یک ںیہ۔

 ج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق، ریغمۃ  ن دبعارلنمح، اوبازلاند، ارع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ااقستسء :   ابب

  انب دےئجییبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی داع رکان ہک اس وک ویفس)ہیلع االسلؾ( ےک طحق ےک اسؽ یک رطح اؿ ےک )یافر آرشی ےک( ےئل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      952    حس

، :  راوی ٟـهٰي ابوا  ، ؼور ٨٣  ، ، جزیز يبہ بي ط ا ث٤ا٪ ب٩  ً  ، اهَّلل  ، ًبس ٣ْسوٚ  ، ٟـهي ا ابو  ، ع ا٤ً ٔیا٪،  ، س ی  ح٤یس



 

 

 َ٨َ ث ح َحسَّ اهَّلل  بس  ْسوٚ ٩ً ً اٟـهي ٩ً ٣ ي  ع ٩ً أب ْل٤ً ا٪ ٩ً ا سٔی ٨ا  ٢ حسث ٤یسی ٗا اٟح ا ٨ اُ٪ ب٩ُِ أَبٔي حسث ا ًُِث٤َ

 ٢َ ا َ٘ َٓ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ٨َِٔس  ا ً َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ َهي  ـ  اٟ ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٕر  و ٨ُِؼ ٩ِ ٣َ ًَ ْز  ٔی ز ا َج ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َة  َب طٔ َطِي ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ  إٔ٪َّ 

ُض٥َّ  ا٠َّٟ  ٢َ ا َٗ ا  َاّر ِٔزب أض إ ا٨َّٟ َی ٩ِ٣ٔ  َرأ ا  َّ٤ َٟ  ٥َ َس٠َّ ُح٠ُوَز َو ِٟ ا ا  ُو َک٠َ َّی أ ً َطِیٕئ َح ک١َُّ  ِت  ْة َحؼَّ َس٨َ ُض٥ِ  أََخَذِت َٓ  َٕ ُوُس ٍٔ ی ِب َش َٛ  ٍْ ِب َس

 َٓ اَ٪  َی ِٔ ُس ُو  أََتاُظ أَب َٓ  َٔ و حُ ِٟ ا اَ٪ ٩ِ٣ٔ  َخ یََری اٟس  َٓ ٤َأئ  اٟشَّ ٔلَي  ُوَز أََحُسص٥ُِ إ ی٨َِ َٕ َو حَٔی ِٟ ا َتَة َو ٤َِي ِٟ ا ُ َو ز ََّک َتأ٣ُِ ٧ٔ ُس إ َّ٤ ا٢َ یَا ٣َُح َ٘ 

 ٔ ٘ َت اِر َٓ َي  ال ٌَ َت اهَّللُ  ا٢َ  َٗ ُض٥ِ  َٟ َُ اهَّلَل  اِز َٓ ُوا  ِس َص٠َٜ َٗ َک  ِو٣َ َٗ ح٥ٔٔ َوإٔ٪َّ  زَّ اٟ ٔة  اهَّللٔ َوبٔٔؼ٠َ ٔة  ًَ ا َٔل ٔیٕن ب إ٪ ٣ُب اُئ بُٔسَخ ٤َ اٟشَّ ٔي  ِت یَِو٦َ َتأ ِب 

َّا ٣ُ  ی إ٧ٔ ُبَِر اِلٜ َة  ِلَظ َب ِٟ ا ُع  َِبٔل ٧ یَِو٦َ  ائُٔسوَ٪  ًَ  ٥ُِ َّٜ ٧ٔ ٔ إ ٔط ِوٟ َٗ َي  ٔل ِلَظُة إ َب ِٟ ا اُ٪ َو َخ اٟس  ِت  ـَ ِس ٣َ َٗ ٕر َو َِو٦َ بَِس ِلَظُة ی َب ِٟ ا َٓ وَ٪  َت٤ُٔ٘ ٨ِ

 ٔ و٦ ز  اٟ یَُة  آ َا٦ُ َو ز ا٠ِّٟ  َو

دیمحی،  نایؿ، اشمع، اوبایحضل، رسمفؼ، دبعاہلل ، امثعؿ  ن ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اوباٰیحضل، رسمفؼ رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ولگ 

 وت اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ب ولوگں )یافر آرشی( یک دب یتخب افر دبعاہلل  ن وعسمد ےک اپس ےھت

رفرگداین وک داھکی وت آپ ےن رفامای ہک ا  اہلل اؿ وک ویفس ےک است اسؽ ےک طحق یک رطح طحق ںیم التبم رکد انچہچن فہ طحق ںیم 

ہک اھکؽ افر رمدار کت اھک ےئگ افر وکیئ آامسؿ یک رطػ داتھکی وت وھبک ےک ببس رگاتفر وہےئگ، امتؾ زیچںی ابتہ وہںیئگ اہیں کت 

  ے اںیہن دوھاں رظن آات اوب نایؿ آپ ےک اپس آای افر ک ےن اگل ا  دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مت اہلل یک ااطتع افر ہلص ریمح اک مکح

 داع رکف، اہلل اعتٰیل ےن رفامای ااظتنر رکف اس دؿ اک  ب آامسؿ الھک افر دےتی وہ افر اہمتری وقؾ الہک وہیئگ اس ےیل اہلل  ے اؿ ےئلیک

ۃ  ے رماد ویؾ دبر ےہ 
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ۃ افر زلاؾ، دوھاں، رگتف، دیق افر آتی رفؾ بس فوقع ںیم 

 

ش
ن ط
 ےکچ۔داخؿ، 

 دیمحی،  نایؿ، اشمع، اوبایحضل، رسمفؼ، دبعاہلل ، امثعؿ  ن ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اوباٰیحضل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...طحق ںیم التبم ہ ولوگں اک اامؾ  ے ابرش یک داع ےئلیک دروخاتس رکےن اک ایبؿ  ب ہک فہ

 امنز ااقستسء :   ابب



 

 

 اک ایبؿ  ب ہک فہ طحق ںیم التبم وہں ولوگں اک اامؾ  ے ابرش یک داع ےئلیک دروخاتس رکےن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      953    حس

اٟزح٩٤ ب٩ ًبساهَّلل زی٨ار :  راوی ، ًبس ہ تيب  ٤ًزوب٩ ًلي، ابوٗ

 ًَ ا  ٨ََ ث ًَ َحسَّ ٕر  ا ٔی٨َ ز ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبسٔ  ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ُِ  زَِّح اٟ ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َة  َب تَِي ُٗ ا أَبُو  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٓٔيٕ  ل ًَ زُو ب٩ُِ  ٩َِ ٤ِ اب ُت  ٌِ ٔ ٢َ َس٤ ا َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی

يَ  ِٟ ا ٤َٔا٢ُ  ٔ ث َٔوِجضٔط ا٦ُ ب ٤َ َِ ِٟ ا َتِشَقي  ٕٔب َوأَبَِیَف يُِش َاٟ ٔي ك ٔ أَب ز ٌِ ١ُ بٔٔظ ٤َثَّ یََت َز  ٤َ ٤ِزََة ًُ ُ ب٩ُِ َح ز ا٢َ ٤ًَُ َٗ ا١ٔ٣ٔ َو َر ْة ِْٟٔلَ ٤َ امَي ًِٔؼ َت

 ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٔ َي َوِجط ٔل ُ إ ز ُِو ٧ََا أ٧َ ارٔعٔ َوأ اٟظَّ ِو٢َ  َٗ ُت  َْکِ َذ ا  ٤ََّ ُرب  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ا٥ْٟٔ  َس ا  ٨ََ ث َّی َحسَّ ً ز٢ُٔ َح ٨َِ ٤َا ی َٓ قٔي  َتِش ٥َ َيِش َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی

 َ ک١ُ  ٣ٔیز َع  َأٟٕب َیحٔی ٔي ك ِو٢ُ أَب َٗ َُو  ا١ٔ٣ٔ َوص َر ٤َْة ِْٟٔلَ مَي ًِٔؼ َتا َي ِٟ ا  ٢ُ ٤َٔا ٔ ث ضٔط ٤َا٦ُ بَٔوِج َِ ِٟ ا ي  َتِشَق  إب َوأَبَِیَف ُيِش

رمعف ن  یل، اوبہبیتق، دبعارلنمح  ن دبعاہلل دانیر، اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ںیم ےن ا ن رمع ریض اہلل 

 اطبل اک ہی رعش رپےتھ وہےئ انس افر وگرا رگن ہک اؿ ےک رہچ  ےک فاےطس  ے دبیل  ے ابرش یک داع یک اجیت ےہ، فہ اعتٰیل ہنع وک اوب

 ومیتیں ےک احیم افر ویباؤں یک انپہ اگہ ںیہ۔ افر رمعف ن زمحہ اک ایبؿ ےہ ہک ھجم  ے اسمل ےن افر اوہنں ےن اےنپ فادل ا ن رمع ریض اہلل

 ہک  ب ںیم ےن اشرع اک وقؽ اید ایک افر ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچ  یک رطػ داتھکی ہک آپ اپین اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ایک
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 رمعف ن  یل، اوبہبیتق، دبعارلنمح  ن دبعاہلل دانیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ااقستسء :   ابب

 ؿ  ب ہک فہ طحق ںیم التبم وہںولوگں اک اامؾ  ے ابرش یک داع ےئلیک دروخاتس رکےن اک ایب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      954    حس

رضی  :  راوی ک  ٟ ا٧ص ب٩ ٣ا ص،  ا٧ اهَّلل ب٩  ًبس ٣تہ ب٩  ثىٰی، ث٤ا ٣ اهَّلل ب٩  ی، ًبس ؼار ان اهَّلل  ًبس ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩  ش٩ ب٩  ح



 

 

٨ًہ لٰي  تٌا  اهَّلل 

ا٢َ حَ  َٗ ٕس  َّ٤ َحَش٩ُ ب٩ُِ ٣َُح ِٟ ا ٨ََا  ث ا٣ََة َحسَّ ٤َُ ٩ِ ث ًَ َّی  ى ٤َُث ِٟ ا ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ َبٔي  َىٔی أ ث ا٢َ َحسَّ َٗ رٔی   ا َِنَؼ ِْل ٔ ا اهَّلل ِبٔس  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ث٨ََ سَّ

حَ  َٗ ا  َاَ٪ إَٔذ ُط ک ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  أب َر لَّ َد ِٟ ا َز ب٩َِ  ٤َُ ٕٔک أَ٪َّ ً اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٧َ ٩ِ أ ًَ َٕص  ٧َ اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ِبٔس  ًَ ا ب٩ِٔ  و ٔض ب٩ِٔ ُل ا بَّ ٌَ ِٟ ٔا َقي ب َتِش ِس ا

 َٟ ٔ ١ُ إ سَّ ََتَو َّا ٧ ٧ٔ ا َوإ ٘ٔي٨َ َتِش َٓ ا  ٨َ ٨َٔبٔيِّ َک ب ِی َٟ ٔ ١ُ إ سَّ َو ٧ََت ا  َّ٨ ُٛ َّا  ُض٥َّ إ٧ٔ ا٠َّٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔٔب  ٠ لَّ ٤ُ ِٟ ا ِبٔس  ِوَ٪ ًَ َ٘ یُِش َٓ  ٢َ ا َٗ ٨َٔا  ِس٘ ا َٓ ا  ٨َ ٧َبٔيِّ  ِّ٥ ٌَ ٔ َک ب  ِی

ٰینثم، امثہتم  ن دبعاہلل  ن اسن، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت  ب ن  ن دمحم، دمحم  ن دبعاہلل ااصنری، دبعاہلل  ن

ںیہ ہک  ب ولگ طحق ںیم التبم وہےت وت رمع  ن اطخب، سابس  ن دبعابلطمل ےک فہلیس  ے داع رکےت افر رفامےت ہک ا  اہلل مہ 

ےھت وت وت ںیمہ ریساب رکات اھت اب مہ ولگ اےنپ یبن ےک اچچ  ریت  اپس ریت  یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک فہلیس ےل رک آای رکےت

)سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع( اک فہلیس ےل رک آےئ ںیہ ںیمہ ریساب رک، رافی اک ایبؿ ےہ ہک ولگ ریساب ےیک اجےت ینعی ابرش 

 وہاجیت۔

   ن اسن، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعب ن  ن دمحم، دمحم  ن دبعاہلل ااصنری، دبعاہلل  ن ٰینثم، امثہتم  ن دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااقستسء ںیم اچدر اےنٹل اک ایبؿ

 امنز ااقستسء :   ابب

 ااقستسء ںیم اچدر اےنٹل اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      955    حس

ابي بَک، ًباز ب٩ ت٤ی٥ ًبساهَّلل ب٩ زیس :  راوی ہ، ٣ح٤س ب٩   اسحٙ، وہب ب٩ جزیز، طٌب

 ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ ََِک ٔي ب ٔس ب٩ِٔ أَب َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ُة  َب ٌِ ُط ٧َا  بََر ا٢َ أَِخ َٗ  ٕ ز ٔی ز ُب ب٩ُِ َج ٨ََا َوصِ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ُٚ ا ِٔسَح ٨ََا إ ث بِ َحسَّ ًَ  ٩ِ ًَ ٤ٔی٥ٕ  ٔ ب٩ِٔ َت از ٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ بَّ

ائَطُ  َٔز ٠ََب ر َ٘ َٓ ي  َتِشَق اِس  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ یِٕس أَ٪َّ   َز



 

 

ااحسؼ ، فبہ  ن رجری، ہبعش، دمحم  ن ایب رکب، سابد  ن میمت دبعاہلل  ن زدی  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اینپ اچدر اٹل دی۔ابرش ےئلیک داع یک، وت آپ ےن 

 اقحس، فبہ  ن رجری، ہبعش، دمحم  ن ایب رکب، سابد  ن میمت دبعاہلل  ن زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ااقستسء :   ابب

 ااقستسء ںیم اچدر اےنٹل اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      956    حس

، ًباز ب٩ ت٤ی٥ :  راوی بي بَک  ًلي ب٩ ًبساهَّلل سٔیا٪، ًبساهَّلل ب٩ ا

ا بَّ ًَ  ٍَ ٔ ٤ َُّط َس ٕ أ٧َ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَبٔي بََِک ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث ُث َحسَّ یَُحسِّ ٤ٔی٥ٕ  ِبٔس  َز ب٩َِ َت ًَ  ٔ ط ِّ٤ ًَ  ٩ِ ًَ َاُظ  أَب

 ِٟ ا َب١َ  ِ٘ َت اِس َٓ َقي  ِسَتِش ا َٓ َّي  ٤َُؼل ِٟ ا َي  ٔل َد إ ٥َ َْخَ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ یِٕس أَ٪َّ  َّي اهَّللٔ ب٩ِٔ َز َػل َُط َو ائ َٔز َب ر ٠َ َٗ َة َو ِٔب٠َ ٘

َة يَ  ٨َ اب٩ُِ ًَُيِي َاَ٪  ک  ٔ اهَّلل ِبس  ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ یِٔن  َت ٌَ ِٛ ٔػ٥ٕ َر ا ًَ یِٔس ب٩ِٔ  اهَّللٔ ب٩ُِ َز ِبُس  ًَ ا  ْٔلَ٪َّ َصَذ ُط َوص٥ِْ  َّ٨ ٜٔ أ٪ َوَل ِْلََذ ُٔب ا اح َػ ٢ُ صَُو  و ُ٘

 ٔ َِنَؼار ِْل ازُٔ٪ ا ٔنٔي  ٣َ از ٤َ ِٟ  ا

ہک یبن  یل  ن دبعاہلل  نایؿ، دبعاہلل  ن ایب رکب، سابد  ن میمت اےنپ فادل  ے، افر فہ اےنپ اچچ دبعاہلل  ن زدی  ے رفاتی رکےت ںیہ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیعاگہ یک رطػ رشتفی ےل ےئگ افر ابرش یک داع یک، رھپ ہلبق یک رطػ ہنم ایک افر اینپ اچدر اٹل دی افر دف 

رتعک امنز ڑپیھ، اامؾ اخبری اک ایبؿ ےہ ہک ا ن ہنییع ےتہک ےھت ہک ہی فیہ دبعاہلل  ن زدی اذاؿ فاےل ںیہ ینعی وہنجں ےن وخاب ںیم 

دیھکی یھت، نکیل اںیہن فمہ وہا ےہ، اس ےیل ہک ہی دبعاہلل  ن زدی  ن اعمص امزین ںیہ وج ااصنر ےک امزین ہلیبق  ے قلعت رےتھک  اذاؿ

 ےھت۔

  یل  ن دبعاہلل  نایؿ، دبعاہلل  ن ایب رکب، سابد  ن میمت :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتیل اک اےنپ دنبفں  ے طحق ےک ذرہعی ااقتنؾ ےنیل اک ایبؿ  ب ہک دحفد ایہٰل اک

 امنز ااقستسء :   ابب

 ش یک داع رکےن اک ایبؿ ابراہلل اعتیل اک اےنپ دنبفں  ے طحق ےک ذرہعی ااقتنؾ ےنیل اک ایبؿ  ب ہک دحفد ایہٰل اک ایخؽ ولوگں ےک دولں  ے اجات رےہ ، اجعم دجسم ںیم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      957    حس

ابي ٤٧ز :  راوی ک ب٩ ًبساهَّلل ب٩  ، ْشی ص ب٩ ًیاق  ٣ح٤س، ابوؿ٤زہ ا٧

ِبسٔ  ًَ ُک ب٩ُِ  ی ٨ََا َْشٔ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ إق  َُص ب٩ُِ ًَٔی َزَة أ٧َ ٤ِ ُو َؿ َا أَب بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ ْس  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٧َََص ب٩َِ  َحسَّ ٍَ أ ٔ ٤ َُّط َس ٕ أ٧َ ٤َٔز ٧ ٔي  اهَّللٔ ب٩ِٔ أَب

اهَّللُ َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  و َرُس ٔ َو بَر ٨ِٔ ٤ ِٟ ا َظ  ا َاَ٪ ؤَج َإب ک ٔة ٩ِ٣ٔ ب ٌَ ٤ُ حُ ِٟ ا ِو٦َ  َی ًّل َزَخ١َ  َرُج ُْکُ أَ٪َّ  یَِذ ٕٔک  اٟ ُلُب ٣َ َیِد ائ٥ْٔ  َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  

اهَّللُ َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس َب١َ  ِ٘ ِسَت ا َُ اهَّللَ َٓ ِز ا َٓ ب١ُُ  اٟش  ِت  ٌَ َل َ٘ ِن أشی َوا ٤ََو ِٟ ا ِت  َٜ ٔ َص٠َ اهَّلل  ٢َ ُسو َر َا  ٢َ ی ا َ٘ َٓ ٤ّٔا  ائ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  

ا ُض٥َّ  ا٠َّٟ ٨َٔ٘ا  اِس ُض٥َّ  ا٠َّٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ِط ی ٥َ یََس َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ُسو٢ُ اهَّللٔ  ٍَ َر َٓ ََفَ ا٢َ  َٗ ٨َا  ٨َٔ٘ا ُئِیُث ٢َ أ٧ََُص َوَِل ِس ا َٗ ٨َٔ٘ا  اِس ُض٥َّ  ا٠َّٟ

ٕت َوَِل  ٍٕ ٩ِ٣ٔ بَِی َس٠ِ َیَِن  ا َوب ٨َ٨َ ا بَِي ا َو٣َ ّئ َطِی ّة َوَِل  ًَ َ ز َٗ إب َوَِل  َسَح ٔئ ٩ِ٣ٔ  ا ٤َ اٟشَّ ٔي  ی ف ٧ََز ا  اهَّللٔ ٣َ ٔطٔ َو ائ َر ِت ٩ِ٣ٔ َو ٌَ َل٠َ َٓ  ٢َ ا َٗ ٕر  ا َز  

اٟشَّ  ِت  َل سَّ َو ا َت َّ٤ ٠َ َٓ ِٔض  َ ر اٟ َْة ٣ِٔث١ُ  اب َزَخ١َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َسَح ا ث٥َُّ  ٔستًّ َص  ٤ِ اٟظَّ ٨َِا  َرأَی ٢َ َواهَّللٔ ٣َا  ا َٗ ِت  ِت ث٥َُّ أ٣ََِْطَ رَشَ َِت ا٧ َئ  ٤َا

بَ  ِ٘ اِسَت َٓ ُب  َیِدُل ائ٥ْٔ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو ٔة َوَر ب٠َٔ ِ٘ ٤ُ ِٟ ا ٔة  ٌَ ٤ُ ُح ِٟ ا ٔي  أب ف َب ِٟ ا َٔک  ٢َ َذٟ ا َ٘ َٓ ا  ائ٤ّٔ َٗ ُط  اهَّللٔ ٠َ و٢َ  َرُس ا  َی

٠َیِ  ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو  ٍَ َٓ ََفَ  ٢َ ا َٗ ا  َِض ٤ُِٔشٜ اهَّلَل ی  َُ ِز ا َٓ ب١ُُ  اٟش  ِت  ٌَ َل َ٘ ِن ٢ُ َوا َوا ِْل٣َِ ا ِت  َٜ ُض٥َّ َص٠َ ا٠َّٟ  ٢َ ا َٗ ٔ ث٥َُّ  ِط یََسی  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط

ٔبَ  ح ِٟ ا ٔ َو َا٦ اِْلک َي  ل ًَ ُض٥َّ  ا٠َّٟ ا  ٨َ ٠َِي ًَ ا َوَِل  ِي٨َ َٟ ا َو ٨َا َح ِج ِت َوَْخَ ٌَ َل َ٘ اِن َٓ  ٢َ ا َٗ  ٔ ز َح اٟظَّ ٔٔت  ٨َاب َٔة َو٣َ زٔی ِْلَِو أب َوا َز وِّ اٟ ٔ َو اِْلَجا٦ ٢ٔ َو ا

رٔی ٢َ َِل أَِز ا َٗ  ٢ُ ِْلَوَّ ا ُج١ُ  زَّ اٟ َُو  أٟٕک أَص ٧َََص ب٩َِ ٣َ ُت أ ِٟ َ َشأ َٓ ْک  ی َْشٔ  ٢َ ا َٗ ٤ِٔص  اٟظَّ ٤َِٔشی فٔي  ٧ 

 ایب رمن رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ےتہک دمحم، اوبیرمہ اسن  ن ایعض، رشکی  ن دبعاہلل  ن

وہےئ انس ہک اکی صخش ہعمج ےک دؿ اس درفازہ  ے دجسم ںیم دالخ وہا وج ربنم ےک اسےنم اھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 فآہل فملس یک رطػ ہنم ایک افر اہک ہک ای روسؽ اہلل ڑھک  ہبطخ د  رےہ ےھت، اس ےن ڑھک  ڑھک  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع



 

 

ولوگں وک امؽ ابتہ وہایگ، راےتس دنب وہےئگ اس ےیل آپ اہلل  ے داع رکںی ہک ابرش رباسےئ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک روسؽ 

 ںیمہ ریساب رک، ا  ےری  اہلل ںیمہ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ دفونں تا ھ ااھٹےئ افر رفامای ہک ا  ےری  اہلل

ریساب رک، ا  ےری  اہلل ںیمہ ریساب رک، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک دخبا اس فتق آامسؿ رپ ہن وت وکیئ ابدؽ افر ہن 

 ےک ےھچیپ  ے ڈاھؽ ےک ربارب ابدؽ اک وکیئ ڑکٹا افر ہن وکیئ زیچ رظن یت یھت افر ہن امہر  افر علس ےک درایمؿ وکیئ رھگ ای اکمؿ اھت، علس

کت اکی ارب اک ڑکٹا ومندار وہا،  ب فہ آامسؿ ےک چیب ںیم آای وت فہ دبیل لیھپ یئگ، رھپ ابرش وہےن یگل، دخبا رھپ مہ ولوگں ےن اکی ہتفہ 

 ہیلع فآہل فملس آاتفب ںیہن داھکی، رھپ اکی صخش ایس درفاز   ے دفےر  ہعمج ےک دؿ دجسم ںیم دالخ وہا افر روسؽ اہلل یلص اہلل

ڑھک  ہبطخ د  رےہ ےھت فہ صخش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ ہنم رکےک ڑھکا وہا افر اہک ہک ای روسؽ اہلل ولوگں اک امؽ ابتہ 

اےنپ دفونں وہایگ افر راےتس دنب وہےئگ، اس ےئل اہلل اعتٰیل  ے داع ےئجیک ہک ابرش دنب رکد ، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

تا ھ ااھٹےئ رھپ رفامای ا  اہلل امہر  اردرگد رباس، مہ رپ ہن رباس ا  ےری  اہلل اہپڑفں، ولیٹں افر فادویں افر دروتخں ےک اےنگ 

یک وہگجں رپ رباس، رافی اک ایبؿ ےہ ہک ابرش مھت یئگ افر مہ دوھپ ںیم ےتلچ وہےئ ابرہ ےلکن، رشکی اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اسن ریض 

  اعتٰیل ہنع  ے وپاھچ فہ  الہ یہ آدیم اھت؟ اسن ےن اہک ہک ںیم ںیہن اجاتن۔اہلل

 دمحم، اوبیرمہ اسن  ن ایعض، رشکی  ن دبعاہلل  ن ایب رمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےیک ریغب ابرش یک داع رکےن اک ایبؿ ہعمج ےک ہبطخ ںیم ہلبق یک رطػ ہنم

 امنز ااقستسء :   ابب

 ہعمج ےک ہبطخ ںیم ہلبق یک رطػ ہنم ےیک ریغب ابرش یک داع رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      958    حس

٣اٟک :  راوی ک ا٧ص ب٩  ، ْشی ہ ب٩ سٌیس، اس٤ٌی١ ب٩ جٌَف  ٗتيب

 ُٗ ا  ٨ََ ث َزَخ١َ َحسَّ َرُجًّل  ٕٔک أَ٪َّ  اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ ٕک  ی َْشٔ  ٩ِ ًَ ََفٕ  ٌِ أًی١ُ ب٩ُِ َج ٤َ ا إِٔس ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ یٕس  ٌٔ َس ُة ب٩ُِ  َب ِو٦َ تَِي َی ٤َِشحَٔس  ِٟ ا



 

 

یَ  ائ٥ْٔ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل  ٢ُ َرُسو أئ َو ـَ َ٘ ِٟ ا رٔ  َزا ٧َِحَو  َاَ٪  ک َإب  ٕة ٩ِ٣ٔ ب ٌَ ٤ُ اهَّللُ ُج َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  َر َب١َ  ِ٘ َت اِس َٓ ُلُب  ِد

 ٔ اهَّلَل ُيِ  َُ اِز َٓ ب١ُُ  اٟش  ٔت  ٌِ َل َ٘ اِن ٢ُ َو ِْل٣ََِوا ا ِت  َٜ اهَّللٔ َص٠َ  ٢َ و َرُس َا  ٢َ ی ا َٗ ا ث٥َُّ  ٤ّٔ ائ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی اهَّللُ ًَ َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو ٍَ َر َٓ ََفَ ٨َا  یُث

 ُ ٔ ث یِط یََس  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ائٔ ًَ ٤َ اٟشَّ ٔي  ی ف ٧ََز ٧ََْص َوَِل َواهَّللٔ ٣َا  ٢َ أ ا َٗ ٨َا  ُض٥َّ أَُِٔث ا٠َّٟ ٨َا  ُض٥َّ أَُِٔث ا٠َّٟ ٨َا  ُض٥َّ أَُِٔث ا٠َّٟ ا٢َ  َٗ إب َوَِل ٥َّ  َسَح  ٩ِ٣ٔ 

َْة ٣ٔثِ  اب َسَح  ٔ ٔط ائ َر ِت ٩ِ٣ٔ َو ٌَ َل٠َ َٓ  ٢َ ا َٗ إر  َز ٕت َوَِل  ٍٕ ٩ِ٣ٔ بَِی َس٠ِ َیَِن  ٨َا َوب ا بَِي٨َ ّة َو٣َ ًَ َ ز اَئ َٗ ٤َ اٟشَّ َلِت  سَّ ا َتَو َّ٤٠َ َٓ َ رِٔض  اٟ  ١ُ

حُ  ِٟ ا أب فٔي  َب ِٟ ا َذَٟٔک  ا ث٥َُّ َزَخ١َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  تًّ ٤َِص ٔس اٟظَّ َی٨َِا  َرأ ًَل َواهَّللٔ ٣َا  َٓ ِت  ِت ث٥َُّ أ٣ََِْطَ رَشَ َِت اهَّللُ ا٧ َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ةٔ َو ٌَ ٤ُ

 ِ٘ َت ِس ا َٓ ُلُب  َیِد ائ٥ْٔ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ا ًَ َّ٨ ًَ ا  َِٜض َ ی٤ُِٔش اهَّلل  َُ اِز َٓ ب١ُُ  اٟش  ِت  ٌَ َل َ٘ ا٢ُ َواِن ِْل٣ََِو ا ِت  َٜ ٔ َص٠َ اهَّلل و٢َ  َرُس یَا   ٢َ ا َ٘ َٓ ا  ائ٤ّٔ َٗ َب٠َطُ 

ا ٠َِي٨َ ًَ ا َوَِل  ِي٨َ َٟ ا َو ُض٥َّ َح ا٠َّٟ ا٢َ  َٗ ٔ ث٥َُّ  یِط یََس  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  ٍَ َر َٓ ََفَ ا٢َ  ؤ٪ ا٠َّٟ  َٗ ُُل زَأب َوب وِّ اٟ ٔ َو َا٦ اِْلک لَي  ًَ ُض٥َّ 

٧َََص ب٩َِ ٣َ  ُت أ ِٟ َ َسأ ْک  ی َْشٔ  ٢َ ا َٗ ٤ِٔص  اٟظَّ ٔي  ٔشی ف ٤َِ ِج٨َا ٧ ِت َوَْخَ ٌَ ٠َ ِٗ َ أ َٓ  ٢َ ا َٗ  ٔ ز َح اٟظَّ ابٔٔت  ٨َ َٔة َو٣َ زٔی ِْلَِو ٢ُ ا ِْلَوَّ ا زَُّج١ُ  اٟ أٟٕک أَصَُو 

َِزرٔی ا أ ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ 

، رشکی اسن  ن امکل رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش دجسم ںیم ہعمج ےک دؿ اس درفازہ  ے دالخ ہبیتق  ن دیعس، اامسلیع  ن رفعج

وہا وج دارااضقلء یک رطػ اھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھک  ہبطخ د  رےہ ےھت، فہ آدیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ای روسؽ اہلل ولوگں اک امؽ ابتہ وہایگ، افر راےتس دنب وہےئگ، اس ےیل آپ اہلل رطػ اانپ ہنم رکےک ڑھکا وہا افر رعض ایک ہک فملس یک

 ے داع رفامےیئ ہک ابرش انزؽ رفامےئ، ےری  اہلل مہ رپ ابرش رباس، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک اس فتق آامسؿ رپ ہن وت 

ر علس ےک درایمؿ وکیئ اکمؿ ای رھگ اھت، علس ےک ےھچیپ  ے ڈاھؽ ےک ربارب دبیل اک ابدؽ افر ہن ابدؽ اک وکیئ ڑکٹا رظن آات اھت افر ہن امہر  اف

اکی ڑکٹا ومندار وہا،  ب فہ دبیل چیب ںیم آیئ وت لیھپ یئگ، رھپ وت دخبا ںیمہ آاتفب اکی ہتفہ کت رظن ہن آای، رھپ ایس درفازہ  ے 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ د  رےہ ےھت، فہ ڑھک  ڑھک  دفےر  ہعمج ےک دؿ اکی صخش دجسم ںیم دالخ وہا افر روسؽ اہلل یلص

ہ یہ آپ یک رطػ وتمہج وہا افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل ولوگں اک امؽ ابتہ وہایگ افر راےتس دنب وہےئگ، اس ےئل اہلل  ے داع ےئجیک ہک ف

فونں تا ھ ااھٹےئ رھپ رفامای ا  ےری  اہلل ابرش رفک د ، رافی ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ د

امہر  اردرگد رباس افر مہ رپ ہن رباس۔ ا  ےری  اہلل اہپڑفں، ولیٹں افر فادویں افر دروتخں ےک اےنگ یک وہگجں رپ رباس،انچہچن 

اہلل اعتٰیل ہنع  ے  ابرش مھت یئگ افر مہ اس احؽ ںیم ےلکن ہک دوھپ ںیم لچ رےہ ےھت۔ رشکی ےن اہک ہک ںیم ےن اسن  ن امکل ریض

 وپاھچ ایک ہی فیہ  الہ آدیم اھت؟ اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم ںیہن اجاتن۔



 

 

 ہبیتق  ن دیعس، الیعمس  ن رفعج، رشکی اسن  ن امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یک داع رکےن اک ایبؿ ربنم رپ ابرش

 امنز ااقستسء :   ابب

 ربنم رپ ابرش یک داع رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      959    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ک  ٣اٟ ص ب٩  ا٧  ، زہ ، ٗتا ہ ا٧ ًو ابو  ، ز شس ٣ 

َةَ  ا٧ َو ًَ ُو  ٨ََا أَب ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث َیِدُلُب  َحسَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  ُس ٤َا َر ٢َ بَِي٨َ ا َٗ ٕٔک  اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ َزَة  َتا َٗ  ٩ِ ًَ

ا  ًَ َس َٓ ا  َ٘ٔي٨َ اهَّلَل أَِ٪ َيِش  َُ ِز ا َٓ ٤ََْطُ  ِٟ ا َم  َح َٗ اهَّللٔ   ٢َ و َرُس ا  َی  ٢َ ا َ٘ َٓ َرُج١ْ  َُط  ٔذِ َجائ ٔة إ ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا ِو٦َ  ٤َ َی َٓ َا  ٧ ٤ُْٔطِ ٔلَي َٓ َنٔؼ١َ إ ٧َا أَِ٪  ا ِٛٔس

ا  َی ا٢َ  َ٘ َٓ َیِرُُظ  ُج١ُ أَِو ُ زَّ اٟ َذَٟٔک  ا٦َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ب٠َٔةٔ  ِ٘ ٤ُ ِٟ ا ةٔ  ٌَ ٤ُ ُح ِٟ ٔلَي ا ٤َُِْطُ إ ٨َا ٧ ِٟ ٔ ٤َا ز َٓ از٨َٟٔٔا  ٨َ ا ٣َ َّ٨ ًَ ُط  َٓ َِّصٔ َ أَِ٪ َي اهَّلل  َُ اِز و٢َ اهَّللٔ  َرُس

ٔ َو  ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس ا٢َ  َ٘ اِّل َٓ ٤َ ا َؤط ٨ّ ی٤َٔي  ٍُ لَّ َ٘ یََت اَب  َح اٟشَّ ُِت  َی َرأ ِس  َ٘ ٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ا  ٠َِي٨َ ًَ ا َوَِل  ٨َ ِي َٟ َوا ُض٥َّ َح ا٠َّٟ  ٥َ َس٠َّ

٨َةٔ  ی ٤َسٔ ِٟ ا ٤َُِْطُ أَص١ُِ  وَ٪ َوَِل ی ٤َُِْطُ  ی

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ  دسمد، اوبوعاہن، اتقدہ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ہعمج ےک دؿ روسؽ اہلل

د  رےہ ےھت ہک اس اانثء ںیم اکی صخش آای افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل ابرش رک یئگ ےہ اس ےئل اہلل  ے داع ےئجیک ہک مہ ولوگں 

 وک ریساب رکد ،انچہچن آپ ےن داع یک وت ابرش وہےن یگل افر مہ اےنپ رھگفں وک ڑبی لکشم  ے فاسپ وہےئ، دفےر  ہعمج کت

ابرش وہیت ریہ، رافی اک ایبؿ ےہ ہک فیہ صخش ای وکیئ دےرا آدیم ڑھکا وہا افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! اہلل  ے داع ےئجیک ہک ابرش 

رفک د ،انچہچن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ا  اہلل امہر  اردرگد رباس مہ رپ ہن رباس۔ اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ہک ںیم ےن داھکی ہک ابرش ڑکٹ  ڑکٹ  وہیئگ افر داںیئ ابںیئ رطػ وہیئگ ہک اس رطػ ابرش وہ ریہ یھت افر الہ دمہنی رپ ےن اہک 

 ابرش ںیہن وہ ریہ یھت۔



 

 

 دسمد، اوبوعاہن، اتقدہ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ابرش یک داع رکےن ںیم ہعمج یک امنز وک اکیف ےنھجمس اک ایبؿ

 امنز ااقستسء :   ابب

 ابرش یک داع رکےن ںیم ہعمج یک امنز وک اکیف ےنھجمس اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      960    حس

٣ش٤٠ہ، ٣ا :  راوی ٨ًہًبس اهَّلل ب٩  لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧  ، اهَّلل  ًبس ک ب٩  ، ْشی ک ٟ 

َئ  ا٢َ َجا َٗ ٕٔک  اٟ ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ یٔک ب٩ِٔ  َْشٔ  ٩ِ ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ َة  اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َي  ٔل َرُج١ْ إ

اشٔ  َو ٤َ ِٟ ِت ا َٜ ٢َ َص٠َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ِت ًَ ٣َ َضسَّ ا٢َ َت َ٘ َٓ َئ  ةٔ ث٥َُّ َجا ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا ٔلَي  ةٔ إ ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا ٧َا ٩ِ٣ٔ  ٤ُْٔطِ َٓ ا  ًَ َس َٓ ب١ُُ  اٟش  ِت  ٌَ لَّ َ٘ ی َوَت

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ا٦َ  َ٘ َٓ َِضا  ٤ُِٔشٜ َُ اهَّلَل ی ِز ا َٓ أشی  ٤ََو ِٟ ا ِت  َٜ ب١ُُ َوَص٠َ اٟش  ِت  ٌَ لَّ َ٘ وُت َوَت بُُی ِٟ ضُ ا ا٠َّٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َا٦ٔ ٥َ  ک اِْل لَي  ًَ  َّ٥

ِؤب  اٟثَّ اَب  ٧ِحَٔی ا ٔة  ٨َ ی ٤َٔس ِٟ ا  ٩ِ ًَ ابَِت  ٧َِح ا َٓ  ٔ َحز اٟظَّ ٔٔت  اب ٔة َو٨َ٣َ َٔی ِْلَِوز ا أب َو َز وِّ اٟ  َو

دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، رشکی  ن دبعاہلل ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ولوگں ےک اجونر  فل وہےئگ افر راےتس دنب وہےئگ افر ولوگں ےک اجونر ابتہ وہےئگ، فملس یک ادتم

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھک  وہےئ اررفامای ہک ای اہلل اہپڑفں، ولیٹں افر انولں افر دروتخں ےک اےنگ یک ہگج رپ رباس،انچہچن 

 ڑپکا ٹھپ اجات ےہ۔ دمہنی  ے ابدؽ ٹھپ ایگ سج رطح

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، رشکی  ن دبعاہلل ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ابرش یک زایدیت ےک ببس  ے  ب راےتس دنب وہاجںیئ وت داع رکےن اک ایبؿ

 امنز ااقستسء :   ابب

 ابرش یک زایدیت ےک ببس  ے  ب راےتس دنب وہاجںیئ وت داع رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      961    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٣اٟ ص ب٩  ا٧  ، بي ٤٧ز ا اهَّلل ب٩  ًبس ک ب٩  ک، ْشی ٟ ٣ا  ،  اس٤ٌٰی١

ا٢َ  َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ٨ََا إ ث و َحسَّ َرُس َي  ٔل َرُج١ْ إ ا٢َ َجاَئ  َٗ أٟٕک  ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ  ٕ ٤َٔز ٔ ب٩ِٔ أَبٔي ٧ اهَّلل ِبٔس  ًَ یٔک ب٩ِٔ  َْشٔ  ٩ِ ًَ أْٟک  َىٔی ٣َ ث ٢ٔ َحسَّ

َُ اهَّلَل ِز ا َٓ ب١ُُ  اٟش  ِت  ٌَ َل َ٘ ِن أشی َوا َو ٤َ ِٟ ٔ َص٠ََِٜت ا اهَّلل ُسو٢َ  یَا َر ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّللُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ا  ًَ َس َٓ  

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس َي  ٔل َرُج١ْ إ اَئ  َح َٓ ٕة  ٌَ ٤ُ ٔلَي ُج ٕة إ ٌَ ٤ُ وا ٩ِ٣ٔ ُج ٤ُْٔطُ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ِت ًَ ٣َ َضسَّ ٔ َت اهَّلل  ٢َ َرُسو یَا  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ

 َٜ ب١ُُ َوَص٠َ اٟش  ِت  ٌَ لَّ َ٘ وُت َوَت بُُی ِٟ َا٦ٔ ا اِْلک ٢ٔ َو حَٔبا ِٟ ا ٔض  ُرُؤ لَي  ًَ ُض٥َّ  ا٠َّٟ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس ا٢َ  َ٘ َٓ أشی  َو ٤َ ِٟ ا ِت 

ِؤب  اٟثَّ اَب  ٧ِحَٔی ٔة ا ی٨َ ٤َٔس ِٟ ا  ٩ِ ًَ َِت  اب ٧َِح ا َٓ  ٔ ز َح اٟظَّ ٔٔت  اب َٔة َو٨َ٣َ زٔی ِْلَِو ؤ٪ ا ُُل  َوب

 رمن، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل اامسلیع، امکل، رشکی  ن دبعاہلل  ن ایب

ہیلع فآہل فملس یک ادتم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل ولوگں ےک ومیشی رم ےئگ، راےتس دنب وہیئگ اس ےیل آپ اہلل 

آہل فملس ےن داع رفامیئ وت اکی ہعمج  ے دفےر  ہعمج کت ابرش وہیت ریہ، اکی اعتٰیل  ے داع رفامںیئ،انچہچن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل ولوگں ےک رھگ دہنمؾ وہےئگ، راےتس دنب وہےئگ، 

امای ہک ای اہلل اہپڑفں یک وچویٹں افر ولیٹں افر ےچین ےک انولں افر ولوگں ےک اجونر رم ےئگ، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

 دروتخں ےک اےنگ یک ہگج ابرش رباس،انچہچن دبیل دمہنی  ے ٹھپ یئگ سج رطح ڑپکا ٹھپ اجات ےہ۔

 الیعٰمس، امکل، رشکی  ن دبعاہلل  ن ایب رمن، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ... اس رفاتی اک ایبؿ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ہعمج ےک دؿ ابرش یک داع ںیم اینپ اچدر

 امنز ااقستسء :   ابب

 دےتی ےھتاس رفاتی اک ایبؿ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ہعمج ےک دؿ ابرش یک داع ںیم اینپ اچدر اٹل 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      962    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧  ، ك٠حہ بي  ا اهَّلل ب٩  ًبس اسحاٚ ب٩   ، اعي اوز  ، ا٪ ٤ًز ٣ٌافي ب٩   ، ش٩ ب٩ برش  ح

ِْلَِوَز  ا  ٩ِ ًَ اَ٪  َز افَي ب٩ُِ ٤ًِٔ ٌَ ٨ََا ٣ُ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ َحَش٩ُ ب٩ُِ برِٔش ِٟ ا ٨ََا  ث ٩ِ أ٧ََٔص َحسَّ ًَ َبٔي ك٠ََِحَة  ٔ ب٩ِٔ أ اهَّلل ِبسٔ  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ا ِٔسَح ٩ِ إ ًَ اعٔيِّ 

َس  َٓ  ٢ٔ َیا ٌٔ ِٟ ا ِضَس  ٢ٔ َوَج ٤َا ِٟ ا  ََ ًَل ٥َ َص َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔلَي  َا إ ًّل َطک َرُج ٕٔک أَ٪َّ  اٟ َّطُ ب٩ِٔ ٣َ ُْکِ أ٧َ یَِذ  ٥ِ َٟ قٔي َو ا اهَّلَل َيِشَتِش ًَ

 ٢َ وَّ ِٔب٠َةَ َح ٘ ِٟ ا َب١َ  ِ٘ ِسَت ائَطُ َوَِل ا َٔز  ر

ب ن  ن رشب، اعمیف  ن رمعاؿ، افزایع، ااحسؼ  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش ےن 

ابرش یک داع رفامیئ  روسؽ اہلل یک ادتم ںیم امؽ ابتہ وہےن افر وچبں یک تبیصم یک اکشتی یک،انچہچن آپ ےن دراگہ ذفاالجلؽ ںیم

 نکیل ہی ںیہن ایبؿ ایک ہک آپ ےن اچدر ایٹل یھت افر ہن اس اک ذرک ایک ہک ہلبق یک رطػ ہنم ایک اھت۔

 ب ن  ن رشب، اعمیف  ن رمعاؿ، افزایع، ااحسؼ  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب ولگ اامؾ  ے ابرش یک داع ےئلیک افسرش رکںی وت فہ ا ے رد ہن رک 

 امنز ااقستسء :   ابب

  ب ولگ اامؾ  ے ابرش یک داع ےئلیک افسرش رکںی وت فہ ا ے رد ہن رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      963    حس



 

 

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ک  ٣اٟ ا٧ص ب٩   ، بي ٤٧ز ا اهَّلل ب٩  ًبس ک ب٩  ک، ْشی ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

 َ ٧َ ٩ِ أ ًَ  ٕ ٤َٔز ٧ ٔي  ٔ ب٩ِٔ أَب اهَّلل ِبسٔ  ًَ یٔک ب٩ِٔ  َْشٔ  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اَئ َحسَّ ٢َ َج ا َٗ َُّط  أٟٕک أ٧َ ٔص ب٩ِٔ ٣َ

ِت  ٌَ لَّ َ٘ َت أشی َو ٤ََو ِٟ ا ِت  َٜ ٔ َص٠َ اهَّلل و٢َ  ُس یَا َر ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل و٢ٔ اهَّللٔ  َرُس َي  ٔل اهَّللَ  َرُج١ْ إ ا  ًَ َس َٓ  َ اهَّلل  َُ ِز ا َٓ ب١ُُ  اٟش 

اهَّللُ َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ َي  ٔل اَئ َرُج١ْ إ َح َٓ ةٔ  ٌَ ٤ُ ُح ِٟ ا ٔلَي  ةٔ إ ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا ٧َا ٩ِ٣ٔ  ٤ُْٔطِ وُت َٓ بُُی ِٟ ا ِت  ٣َ َضسَّ ٔ َت اهَّلل و٢َ  َرُس َا  ا٢َ ی َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  

ضُ  َي ُه ل ًَ ُض٥َّ  ا٠َّٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ و٢ُ اهَّلل َرُس ا٢َ  َ٘ َٓ أشی  ٤ََو ِٟ ا ِت  َٜ ب١ُُ َوَص٠َ اٟش  ِت  ٌَ لَّ َ٘ َت ؤ٪ َو ُُل ٔ َوب َا٦ اِْلک ا٢ٔ َو حَٔب ِٟ ا  ٔ ور

َٔة َو٣َ  زٔی ِْلَِو ِؤب ا اٟثَّ ٧ِحَٔیاَب  ا ٔة  ی٨َ ٤َٔس ِٟ ا  ٩ِ ًَ ابَِت  ٧َِح ا َٓ  ٔ ز َح اٟظَّ ٔٔت  اب ٨َ 

دبع اہلل  ن ویفس، امکل، رشکی  ن دبعاہلل  ن ایب رمن، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ 

وہا افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! ولوگں ےک اجونر رم ےئگ ایک ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتم ںیم احرض 

،انچہچن آپ ےن داع رفامیئ وت اکی ہعمج  ے دفےر  ہعمج کت ابرش وہیت ریہ، رھپ 

ئ

افر راےتس عطقنم وہےئگ آپ اہلل  ے داع رفامی 

ں ےک اکمانت دہنمؾ وہےئگ افر راےتس اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! ولوگ

 دسمفد وہےئگ افر ولوگں ےک اجونر رم ےئگ، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ا  اہلل! اہپڑفں یک تشپ رپ، ولیٹں رپ افر

 رطح ڑپکا ٹھپ اجات ےچین ےک انولں رپ افر دروتخں ےک اےنگ یک وہگجں رپ ابرش رباس،انچہچن دبیل دمہنی  ے اس رطح ٹھپ یئگ سج

 ےہ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، رشکی  ن دبعاہلل  ن ایب رمن، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ایبؿطحق ےک فتق رشموکں اک املسمونں  ے داع رکےن وک ک ےن اک

 امنز ااقستسء :   ابب

 طحق ےک فتق رشموکں اک املسمونں  ے داع رکےن وک ک ےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      964    حس



 

 

٣ْسوٚ :  راوی ٟـٰهي  ا ابو  ، ع ٤ً ا ر،  ؼو ٨٣  ، ، سٔیا٪ یر ث ٛ  ٣ح٤س ب٩ 

اَ٪  َی ِٔ ُس  ٩ِ ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٕٚ  َحسَّ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ ي  َه ـ  اٟ ٔي  ٩ِ أَب ًَ ُع  ٤َ ًِ َ وْر َواِْل ٨ُِؼ ا ٣َ ث٨ََ ا٢َ  َحسَّ َ٘ َٓ  ٕ ز و ٌُ اب٩َِ ٣َِش ٢َ أََتِیُت  ا َٗ

َس  أََخَذِتُض٥ِ  َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ ا  ًَ َس َٓ  ٔ ًَل٦ ِْلِٔس ٩ِ ا ًَ ُوا  َِلئ ا أَب ِيّظ ُْقَ ُوإٔ٪َّ  َّی َص٠َٜ ً ْة َح َتَة ٨َ ٤َِي ِٟ ا وا  ا َوأَک٠َُ ا ٓٔیَض

ا َٓ ا  ُو ٜ َک َص٠َ ِو٣َ َٗ ح٥ٔٔ َوإٔ٪َّ  زَّ اٟ ٔة  ُ بٔٔؼ٠َ ز َِت َتأ٣ُِ ُس ٔجئ َّ٤ َا ٣َُح ٢َ ی ا َ٘ َٓ اَ٪  َی ِٔ ُس ائَطُ أَبُو  َح َٓ َوا٦َ  ٌٔ ِٟ ا ِتٔي َو ِو٦َ َتأ َی ِٔب  ِرَت٘ ا َٓ  َ أ َْقَ َٓ اهَّلَل   َُ ِز

 ُٛ َي  ٔل زُوا إ ا ًَ ٔیٕن ث٥َُّ  ب إ٪ ٣ُ ُئ بُٔسَخ ٤َا ٢َ اٟشَّ ا َٗ ٕر  ِو٦َ بَِس َی وَ٪  ٤ُٔ َت٘ َّا ٨ِ٣ُ ٧ٔ ی إ ُبَِر ٜ اِل َة  ِلَظ َب ِٟ ا ُع  ٔل ٧َِب َِو٦َ  َي ی ال ٌَ َت ُُط  ِوٟ َٗ َٔک  َذٟ َٓ ص٥ِٔ  َِفٔ

 َِ ِٟ ا ا  و ُ٘ ُش َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو ا َر ًَ َس َٓ ٕر  و ٨ُِؼ ٩ِ ٣َ ًَ ْن  ا َِسَب اَز أ ِبس اهَّللٔ َوَز ًَ ُو  َ٘ أَب أَكَِب َٓ َث  ا ِی ٌّ َسِب ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ ِت 

 َٓ  ٔ ط ِٔس ٩ِ َرأ ًَ َُة  اب َح اٟشَّ َرِت  ٧َِحَس ا َٓ ا  ٠َِي٨َ ًَ ٨َا َوَِل  ِي َٟ ا ُض٥َّ َحَو ا٠َّٟ  ٢َ ا َٗ ٤ََْطٔ  ِٟ ا ثَِرَة  َٛ ُض  ا َّ٨ اٟ کَا  َط ُض٥ِ َو َٟ ِو ُض َح ا َّ٨ اٟ وا  ُ٘  ُش

ٰئ رسمفؼ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک رسمفؼ ےن اہک

ح

 

لص

 ہک ںیم ا ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم  ن ریثک،  نایؿ، وصنمر، اشمع، اوبا

ےک اپس آای وت اوہنں ےن اہک ہک یافر آرشی ےن اامیؿ الےن ںیم اتریخ یک، وت اؿ ےک قح ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

وت آپ ےک اپس  دبداعرفامیئ، وت فہ طحق ںیم رگاتفر وہےئگ اہیں کت ہک فہ اس ںیم الہک وہےئگ افر رمدار افر ڈہایں اھکےن ےگل

 ے اوب نایؿ آای افر اہک ہک ا  دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مت ہلص ریمح اک مکح دےتی وہ افر اہمتری وقؾ الہک وہ ریہ ےہ اس ےئل اہلل 

ػ داع رکف، وت آپ ےن ہی آتی آرخکت ڑپیھ، اس دؿ اک ااظتنر رکف  ب ہک آامسؿ الھک دوھاں ےل رک آےئ اگ رھپ فہ اےنپ رفک یک رط

ۃ  ے رماد دبر اک دؿ ےہ، افر اابسط ےن ربفاتی وصنمر 

 

ش
ن ط
ولٹ ےئگ، اہلل اعتٰیل ےک وقؽ سج دؿ مہ اؿ یک تخس رگتف رکںی ےگ 

اس زایدیت ےک اس ھ رفاتی ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داع رفامیئ وت ابرش وہیئ، افر وتمارت است دؿ کت ابرش وہیت 

ابرش یک زایدیت یک اکشتی یک، وت آپ ےن رفامای ہک ا  اہلل امہر  اردرگد رباس افر مہ رپ ہن رباس،انچہچن دبیل آپ ریہ افر ولوگں ےن 

 ےک ےر  ے ٹہ یئگ افر اؿ ےک اردرگد ابرش وہیت ےہ۔

ٰئ رسمفؼ :  رافی

ح

 

لص

 دمحم  ن ریثک،  نایؿ، وصنمر، اشمع، اوبا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ابرش یک زایدیت ےک فتق ہی داع رکےن اک ایبؿ ہک امہر  اردرگد رب ے افر مہ رپ ہن رب ے



 

 

 امنز ااقستسء :   ابب

 ابرش یک زایدیت ےک فتق ہی داع رکےن اک ایبؿ ہک امہر  اردرگد رب ے افر مہ رپ ہن رب ے

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      965    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧  ، ت ، ثاب اهَّلل  ًبیس   ، ، ٣ٌت٤ز بي بَک ا  ٣ح٤س ب٩ 

ا٢َ  َٗ ٕٔک  اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ َابٕٔت  ٩ِ ث ًَ ٩ِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  ًَ ٤ْٔز  َت ٌِ ا ٣ُ ٨ََ ث ٕ َحسَّ ََِک ٔي ب ُس ب٩ُِ أَب َّ٤ َىی ٣َُح ث َّ  َحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ٠َِیطٔ ک ًَ اهَّللُ  ي 

اٟظَّ  ِت  زَّ ٤َ ٤ََْطُ َواِح ِٟ ا َم  َح َٗ اهَّللٔ   ٢َ و َرُس َا  ا ی اُٟو َ٘ َٓ ا  ُو اح َؼ َٓ ُض  ا َّ٨ اٟ ا٦َ  َ٘ َٓ ٕة  ٌَ ٤ُ َِو٦َ ُج ُب ی ُل َیِد  ٥َ َس٠َّ َُ َو اِز َٓ ائ٥ُٔ  َبَض ِٟ ا ِت  َٜ ُ َوَص٠َ ز َح

اهَّللٔ ی٥ُِ  ا یِٔن َو َت زَّ ا ٣َ ٨َٔ٘ ِس ُض٥َّ ا ا٠َّٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ٨َا  ٘ٔي َز٢ََ اهَّلَل َيِش ٧ ِت َو َْة َوأ٣ََِْطَ اب َسَح ٨ََظأَِت  َٓ إب  ّة ٩ِ٣ٔ َسَح ًَ َ ز َٗ أئ  ٤َ اٟشَّ ی فٔي  ٧ََز ا  ٣َ 

ٔيی   ا٨َّٟ ا٦َ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ًٔی َت٠ٔیَضا  َّٟ ا ةٔ  ٌَ ح٤ُُ ِٟ ا ٔلَي  ٤ُِْٔطُ إ ز٢َِ ت ٥ِ َت َٟ  َٖ ََّصَ اِن ا  َّ٤٠َ َٓ َّي  َؼل َٓ  ٔ بَر ٨ِٔ ٤ ِٟ ا  ٩ِ یَ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ا   َػاحُو ُب  ُل ِد

 ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٥َ ََبشَّ ت َٓ ا  َّ٨ ًَ ا  بِٔشَض َُ اهَّلَل یَِح ِز ا َٓ ب١ُُ  اٟش  ِت  ٌَ َل َ٘ اِن وُت َو بُُی ِٟ ا ِت  ٣َ َضسَّ ٔ َت ط ِی َٟ ٔ ُض٥َّ إ ا٠َّٟ ا٢َ  َٗ ٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  

٤ُِْطُ  ٠َِت َت ٌَ َح َٓ ٨َُة  ٤َٔسی ِٟ ا َلِت  َظ َٜ َٓ ا  ٨َ ٠َِي ًَ ا َوَِل  ِي٨َ َٟ ا َو ٔي ٣ِٔث١ٔ َح ف َٟ ا  ََّض ٧ٔ ٨َةٔ َوإ ٤َٔسی ِٟ ا َي  ٔل زُِت إ َو ٨َ َٓ ْة  ِْطَ َٗ ٔة  ٨َ ٤َٔسی ِٟ ٔا ٤ُِْطُ ب ا َوَِل َت َض َٟ ِو  َح

ٔک٠ِٔی١ٔ  ِْل  ا

وسؽ دمحم  ن ایب رکب، رمتعم، دیبع اہلل ، اثتب، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ر

 اہلل ہیلع فآہل فملس ہعمج ےک دؿ ہبطخ د  رےہ ےھت، وت ولگ ڑھک  وہےئ افر وشر اچمےن ےگل افر اہک ہک ای روسؽ اہلل ابرش اہلل یلص

رک یئگ ےہ، درتخ ےرخ وہےئگ، اجونر ابتہ وہےئگ، اس ےئل آپ اہلل اعتٰیل  ے داع رفامںیئ ہک ابرش رباسےئ، آپ ےن دفابر رفامای ہک 

وک ریساب رک، دخبا اس فتق آامسؿ رپ ارب اک اکی ڑکٹا یھب رظن ںیہن رتا اھت، دبیل اک اکی ڑکٹا ومندار وہا افر ا  ےری  اہلل مہ ولوگں 

ابرش وہےن یگل، آپ ربنم  ے ارت  رھپ امنز ڑپیھ،  ب افرغ وہےئ وت اس ےک دعب دفےر  ہعمج کت ابرش وہیت ریہ،  ب یبن یلص 

وت ولوگں ےن وشر اچمای افر اہک ہک ولوگں ےک رھگ رگےئگ افر راےتس دسمفد وہےئگ، آپ داع اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ دےنی ڑھک  وہےئ 

 رفامںیئ ہک اہلل اعتٰیل ابرش وک رفک د ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مسبت رفامای افر اہک ہک ا  ےری  اہلل مہ ولوگں ےک ارد رگد

اس ےک اردرگد ابرش وہ ریہ یھت، نکیل دمہنی ںیم اکی رطقہ یھب ںیہن ربس رتا اھت،  رباس افر مہ رپ ہن رباس، دمہنی  ے دبیل ٹہ یئگ افر

 ںیم ےن دمہنی وک داھکی ہک فہ اتج یک رطح )رفنش( اھت۔



 

 

 دمحم  ن ایب رکب، رمتعم، دیبع اہلل ، اثتب، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ااقستسء :   ابب

 ابرش یک زایدیت ےک فتق ہی داع رکےن اک ایبؿ ہک امہر  اردرگد رب ے افر مہ رپ ہن رب ے

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      966    حس

ری ، ب :  راوی ء ب٩ ًازبابونٌی٥ ، زہیر، اسحاٚ، ًبساهَّلل ب٩ یزیس انؼا  زا

َد ٣َ  ی  َوَْخَ رٔ َِنَؼا ِْل ٔیَس ا ز َی اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ َد  َٚ َْخَ ا ِٔسَح ٔي إ َب ٩ِ أ ًَ  ٕ ٩ِ ُزصَیِر ًَ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ن ُو  ا أَب ٨َ َٟ  ٢َ ا َٗ ٩ُِ َو یُِس ب ازٕٔب َوَز ًَ ُئ ب٩ُِ  بََرا ِٟ ا ُط  ٌَ

رِٔج٠َیِ  َي  ل ًَ ٔض٥ِٔ  ا٦َ ب َ٘ َٓ ي  َق اِسَتِش َٓ ُض٥ِ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٥َ َٗ َِر ٥ِ أ َٟ َٔة َو ائ ْٔقَ ِٟ ٔا ُ ب َضز َیِح یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر َّي  َػل ََفَ ث٥َُّ  ِِ َت ِس ا َٓ  ٕ بَر ٨ِ ٣ٔ ٔ یِر َُ لَي  ًَ  ٔ ط

 ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ رٔی   ا َِنَؼ ِْل ا ٔیَس  َز ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ًَ َی  َرأ َٚ َو ا ِٔسَح ُو إ ٢َ أَب ا َٗ  ٥ِٔ٘ ٥ِ ُي َٟ ِ٪ َو ذِّ ٥َ یَُؤ َس٠َّ ٔ َو ط  ٠َِی

وباہطس زریہ، اوبااحسؼ ایبؿ ایک ہک دبعاہلل  ن سیدی ااصنری ےلکن افر اؿ ےک اس ھ رباء  ن اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع مہ  ے اوبمیعن ےن 

افر زدی  ن ار م یھب ےلکن افر ابرش یک داع یک وت اےنپ دفونں اپؤں رپ ریغب ربنم ڑھک  وہےئ افر داع یک، رھپ دف رتعک رہج ےک اس ھ 

یئگ افر ہن ااقتم یہک یئگ افر اوبااحسؼ اک ایبؿ ےہ ہک دبعاہلل  ن سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن سیدی ےن یبن  ڑپںیھ، افر ہن وت اذاؿ دی

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی اھت

 اوبمیعن ، زریہ، ااحسؼ، دبعاہلل  ن سیدی ااصنری ، رباء  ن اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااقستسء ںیم ڑھک  وہ رکداع رکےن اک ایبؿ افر مہ  ے اوبمیعن ےن وباہطس زریہ، اوبااحس

 امنز ااقستسء :   ابب



 

 

 ااصنری ےلکن افر اؿ ےک اس ھ رباء  ن اعزب ریض اہلل ااقستسء ںیم ڑھک  وہ رکداع رکےن اک ایبؿ افر مہ  ے اوبمیعن ےن وباہطس زریہ، اوبااحسؼ ایبؿ ایک ہک دبعاہلل  ن سیدی

ےک اس ھ ڑپںیھ، افر ہن وت اذاؿ دی یئگ افر اعتٰیل ہنع افر زدی  ن ار م یھب ےلکن افر ابرش یک داع یک وت اےنپ دفونں اپؤں رپ ریغب ربنم ڑھک  وہےئ افر داع یک، رھپ دف رتعک رہج 

  ہک دبعاہلل  ن سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن سیدی ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی اھتہن ااقتم یہک یئگ افر اوبااحسؼ اک ایبؿ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      967    حس

یس :  راوی ی، ًباز ب٩ ت٤ی٥، اپ٨ے ذرا ًبساهَّلل ب٩ یز اٟامی٪، طٌیب، زہز  ابو

ا٢َ  َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا اأَبُو  ٨ََ ث ٔيیِّ  َحسَّ ا٨َّٟ أب  َِػَح َاَ٪ ٩ِ٣ٔ أ ک ُط َو َّ٤ ًَ ٤ٔی٥ٕ أَ٪َّ  زُ ب٩ُِ َت ا بَّ ًَ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ َا ُط بََر٧ اهَّللُ  أَِخ َّي  َػل

 َٟ َتِشقٔي  ٔض َيِش ا ٔا٨َّٟ َد ب ٥َ َْخَ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ بََرُظ أَ٪َّ  ٥َ أَِخ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َٔب١َ ًَ َط ٗ َوجَّ ٤ّٔا ث٥َُّ َت ائ َٗ  َ اهَّلل ا  ًَ َس َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ ُض٥ِ 

ا و ُ٘ أُِس َٓ َُط  ائ َٔز ٢َ ر ٔة َوَحوَّ ِ٘ٔب٠َ ِٟ  ا

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، سابد  ن میمت، اےنپ اچچ دبعاہلل  ن سیدی  ے وج احصیب ےھت رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص 

 رک ااقستسء یک امنز ےئلیک ےلکن آپ ڑھک  وہےئ افر ڑھک  یہ ڑھک  اہلل  ے داع رفامیئ، رھپ ہلبق یک اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں وک ےل

 رطػ وتمہج وہےئ افر اینپ اچدر اٹل دی وت ابرش وہیئ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، سابد  ن میمت، اےنپ اچچ دبعاہلل  ن سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااقستسء ںیم رہج  ے آرات رکےن اک ایبؿ

 امنز ااقستسء :   ابب

 ااقستسء ںیم رہج  ے آرات رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      968    حس

ب، زہزی، ًباز ب٩ ت٤ی٥ :  راوی ابي ذئ  ابونٌی٥، اب٩ 



 

 

َد  ٢َ َْخَ ا َٗ  ٔ ط ِّ٤ ًَ  ٩ِ ًَ ٤ٔی٥ٕ  ٔ ب٩ِٔ َت ز ا بَّ ًَ  ٩ِ ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ِٕب  ذٔئ ٔي  َب اب٩ُِ أ ا  ث٨ََ ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ُو ن ا أَب ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  

َر  َّي  َػل َُط ث٥َُّ  َزائ رٔ  ٢َ یَِسًُو َوَحوَّ ِ٘ٔب٠َةٔ  ِٟ ا َي  ٔل َط إ َوجَّ َت َٓ ٔي  َتِشق َةٔ َيِش ائ ْٔقَ ِٟ ٔا ا ب ض٤َٔ َضَز ٓٔی یِٔن َج َت ٌَ ِٛ 

، اوبمیعن، ا ن ایب ذبئ، زرہی، سابد  ن میمت اےنپ اچچ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااقستسء یک امنز ےئلیک ےلکن

 ں ںیم دنلب آفاز  ے آرات یک۔ہلبق رف وہ رک داع رکےن ےگل افر اینپ اچدر اٹل دی رھپ دف رتعک امنز ڑپیھ افر اؿ دفونں روتعک

 اوبمیعن، ا ن ایب ذبئ، زرہی، سابد  ن میمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سک رطح اینپ ھٹیپ ولوگں یک رطػ ریھپی

 ءامنز ااقستس :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سک رطح اینپ ھٹیپ ولوگں یک رطػ ریھپی

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      969    حس

ی، ًباز ب٩ ت٤ی٥ :  راوی ئب، زہز ابي ذ  آ ز٦ اب٩ 

بَّ  ًَ  ٩ِ ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ِٕب  ذٔئ ٔي  َب اب٩ُِ أ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ َز٦ُ  ا آ ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُِت  َرأَی  ٢َ ا َٗ  ٔ ط ِّ٤ ًَ  ٩ِ ًَ ٤ٔی٥ٕ  ٔ ب٩ِٔ َت ز ا

 ُ ائَطُ ث رَٔز  ٢َ یَِسًُو ث٥َُّ َحوَّ ِٔب٠ََة  ٘ ِٟ ا َب١َ  ِ٘ ِسَت َزُظ َوا ِض أض َه ا٨َّٟ َي  ٔل ٢َ إ وَّ َح َٓ ا٢َ  َٗ َتِشقٔي  َد َيِش ِو٦َ َْخَ ٔ َی َز ٓ َض یِٔن َج َت ٌَ ِٛ َر ٨َا  َٟ َّي  َػل ٤َٔا ٥َّ  یض

ائَةٔ  ْٔقَ ِٟ ٔا  ب

آدؾ ا ن ایب ذبئ، زرہی، سابد  ن میمت اےنپ اچچ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

در اٹل دی رھپ اس دؿ داھکی ب فہ ااقستس ےئلیک ےلکن، وت ولوگں یک رطػ اینپ ھٹیپ ریھپی افر ہلبق رف وہ رک داع رکےن ےگل، رھپ اینپ اچ

 مہ ولوگں وک دف رتعک امنز ڑپاھیئ افر دفونں روتعکں ںیم دنلب آفاز  ے آرات یک



 

 

 آ دؾ ا ن ایب ذبئ، زرہی، سابد  ن میمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااقستسء یک دف رںیتعک ڑپےنھ اک ایبؿ

 امنز ااقستسء :   ابب

 ااقستسء یک دف رںیتعک ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      970    حس

٥ :  راوی بي بَک، ًباز ب٩ ت٤ی ہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ًبساهَّلل ب٩ ا  ٗتيب

بِ  ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ یٕس  ٌٔ ُة ب٩ُِ َس َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٔ أَ٪َّ  ط ِّ٤ ًَ  ٩ِ ًَ ٤ٔی٥ٕ  َز ب٩َِ َت ا بَّ ًَ  ٍَ ٔ ٤ ٕ َس ََِک ٔي ب اهَّللٔ ب٩ِٔ أَب ٔس 

ائَطُ  رَٔز ٠ََب  َٗ یِٔن َو َت ٌَ ِٛ َر َّي  َؼل َٓ ي  َتِشَق اِس  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااقستسء یک ہبیتق  ن دیعس،  نایؿ، دبعاہلل  ن ایب رکب، سابد  ن میمت اےنپ اچچ  ے رفاتی رکےت ںیہ 

 امنز ڑپیھ وت دف رںیتعک ڑپںیھ افر رھپ اینپ اچدر اٹل دی۔

 ہبیتق  ن دیعس،  نایؿ، دبعاہلل  ن ایب رکب، سابد  ن میمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہ ںیم ااقستسء یک امنز ڑپےنھ اک ایبؿدیعاگ

 امنز ااقستسء :   ابب

 دیعاگہ ںیم ااقستسء یک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      971    حس

٥ :  راوی بي بَک، ًباز ب٩ ت٤ی  ًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، سٔیا٪، ًبساهَّلل ب٩ ا

ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا  ٨ََ ث اَحسَّ َٗ  ٔ ط ِّ٤ ًَ  ٩ِ ًَ ٤ٔی٥ٕ  َز ب٩َِ َت ا بَّ ًَ  ٍَ ٔ ٤ َس  ٕ ََِک َبٔي ب اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕس  َّ٤ ٔيی  ب٩ُِ ٣َُح َّ٨ اٟ َد  ٢َ َْخَ

یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر َّي  َؼل َٓ ِٔب٠ََة  ٘ ِٟ ا َب١َ  ِ٘ ِسَت قٔي َوا َّي َيِشَتِش ٤َُؼل ِٟ ٔلَي ا ٥َ إ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  نٔي  َػل بََر أَِخ َٓ اُ٪  َی ِٔ ُس ا٢َ  َٗ َُط  ائ َٔز َب ر ٠َ َٗ َو

٤َا٢ٔ  اٟظِّ َي  ل ًَ ٔیَن  َی٤ ِٟ ا  ١َ ٌَ ٢َ َج ا َٗ  ٕ ََِک ٔي ب ٩ِ أَب ًَ ٔی   وز ٌُ ٤َِش  اٟ

رطػ  دبع اہلل  ن دمحم،  نایؿ، دبعاہلل  ن ایب رکب، سابد  ن میمت اےنپ اچچ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیعاگہ یک

اقستسء یک امنز ےئلیک ےلکن افر ہلبق رف وہ رک دف رتعک امنز ڑپیھ افر اینپ اچدر اٹل دی۔  نایؿ ےن اہک ہک ھجم  ے وعسمدی ےن وباہطس ا

 اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ ایک ہک آپ ےن داںیئ وکےن وک اےنپ ابںیئ دنکےھ رپ ڈاال۔

 رکب، سابد  ن میمت دبع اہلل  ن دمحم،  نایؿ، دبعاہلل  ن ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااقستسء ںیم ہلبق رف وہےن اک ایبؿ

 امنز ااقستسء :   ابب

 ااقستسء ںیم ہلبق رف وہےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      972    حس

ؼاری :  راوی ، ًبساٟوہاب، یحٌی ب٩ سٌیس، ابوبَک ب٩ ٣ح٤س، ًباز ب٩ ت٤ی٥، ًبساهَّلل ب٩ زیس ان  ٣ح٤س

ََِکٔ  ٔي أَبُو ب بََرن ا٢َ أَِخ َٗ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩ُِ  ٨ََا یَِح ث ا٢َ َحسَّ َٗ أب  َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ َا  ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ُس  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث َز ب٩َِ َحسَّ ا بَّ ًَ ٕس أَ٪َّ  َّ٤ ٤ٔی٥ٕ   ب٩ُِ ٣َُح َت

٥َ َْخَ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ بََرُظ أَ٪َّ  رٔیَّ أَِخ ا َِنَؼ ِْل ا یِٕس  اهَّللٔ ب٩َِ َز ِبَس  ًَ ُظ أَ٪َّ  بََر ا أَِو أَِخ ًَ َز ا  َّ٤ َٟ َُّط  يي َوأ٧َ َّي ُيَؼل ٤َُؼل ِٟ ا َي  ٔل َد إ



 

 

 َ ائ رَٔز  ٢َ وَّ َة َوَح ِ٘ٔب٠َ ِٟ ا َب١َ  ِ٘ َت اِس َو  یَِسًُ اَز أَِ٪  ََر ٔیَس أ َز اب٩ُِ ی ٔيٌّ صَُو  وف ُٛ  ٢ُ ِْلَوَّ ٔنٔيٌّ َوا از ا ٣َ یِٕس صََذ اهَّللٔ ب٩ُِ َز ِبُس  ًَ اهَّللٔ  ِبس  ًَ ٢َ أَبُو  ا َٗ  طُ 

 دمحم، دبعاولتاب، ییحی  ن دیعس، اوبرکب  ن دمحم، سابد  ن میمت، دبعاہلل  ن زدی ااصنری  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن

ہل فملس دیعاگہ یک رطػ امنز ڑپےنھ وک ےلکن افر  ب داع یک، ای داع رکےن اک ارادہ ایک وت ہلبق رف وہےئگ افر اینپ اچدر اٹل یلص اہلل ہیلع فآ

 اہلل دی افر اوبدبع اہلل )اامؾ اخبری( ےن اہک ہک ہی دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن زدی امزین ںیہ افر ےلہپ وکیف ںیہ افر فہ دبعاہلل ریض

   ن سیدی ںیہ۔اعتٰیل ہنع

 دمحم، دبعاولتاب، ییحی  ن دیعس، اوبرکب  ن دمحم، سابد  ن میمت، دبعاہلل  ن زدی ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااقستسء ںیم اامؾ ےک تا ھ ااھٹےن ےک ایبؿ

 ءامنز ااقستس :   ابب

 ااقستسء ںیم اامؾ ےک تا ھ ااھٹےن ےک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      973    حس

٣اٟک :  راوی ص ب٩  ی، سٌیس، ٗتازہ ا٧ ر، یحٌی اور اب٩ ًس  ٣ح٤س ب٩ بظا

ی ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ٓیٕ  سٔ ًَ ٔي  اب٩ُِ أَب ٌَی َو یَِح ا  ٨ََ ث ٕر َحسَّ ا ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ٢َ ک ا َٗ أٟٕک  ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ اَزَة  َت َٗ  ٩ِ ًَ ٕس 

 َّ ً ٍُ َح َٓ زِ َی َّطُ  ٧ٔ أئ َوإ َ٘ تِٔش ِس ٔ إِٔلَّ فٔي أِل ائٔط ًَ زُ َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ  ٔ فٔي  ِط یََسی  ٍُ َٓ زِ َی ٥َ َِل  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ٔ اهَّللُ  َِلِیط ی بََیاُق إٔب َُز ی  ی 

، دیعس، اتقدہ اسن  ن امکل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم  ن اشبر، ییحی افر ا ن دعی

وساےئ ااقستسء ےک یسک افر داع ںیم اےنپ تا ھ زایدہ اف ےچ ںیہن ااھٹےت ےھت افر ااقستسء ںیم اےنت تا ھ ااھٹےت ےھت ہک آپ یک ولغبں 

 یک دیفسی رظن اجیت۔



 

 

 ، ییحی افر ا ن دعی، دیعس، اتقدہ اسن  ن امکلدمحم  ن اشبر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے ی ب 
 ... ب ابرش وہاجےئ وت ایک اہک اجےئ افر ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ط

 امنز ااقستسء :   ابب

ی ب   ے رماد )آرؿ ںیم( ابرش ےہ، افر اؿ ےک العفہ دفےرفں ےن اہک ہک اص ب ابرش وہاجےئ وت 
ط
ب ااصب ایک اہک اجےئ افر ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک 

وب  ے اموخذ ےہ
 
 ی

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      974    حس

ٍ، ٗاس٥ ب :  راوی ا٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساهَّلل ، ٧آ ٨ًہ لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ظہ  ئ ًا رضت  ، ح ٣ح٤س  ٩ 

َا ًُ  ٧ ٢َ أَِخبََر ا َٗ اهَّللٔ  ِبُس  ًَ َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ ٔی   زَِوز ٤َ ِٟ ا َحَش٩ٔ  ِٟ ا ُو  ات١ٕٔ أَب َ٘ اب٩ُِ ٣ُ َُو  ْس ص َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٔس٥ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ا َ٘ ِٟ ٩ِ ا ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ  ٔ اهَّلل بَِیُس 

 ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو ائَٔظَة أَ٪َّ َر ًَ  ٩ِ ًَ ٕس  َّ٤ ِ ٣َُح ٔس٥ُ ب ا َ٘ ِٟ ا طُ  ٌَ اَب ا َت ٌّ ٔ َآ ٧ ا  ّب َػيِّ ُض٥َّ  ا٢َ ا٠َّٟ َٗ ٤ََْطَ  ِٟ ا َرأَی  َٔذا  َاَ٪ إ ک  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل   ٩ُ

 ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ِی١ْ  َ٘ ُ ٔي  َوً اع ِْلَِوَز ُظ ا َرَوا ٔ َو اهَّلل ٩ِ ًُبَِیسٔ  ًَ ٌَی   َیِح

ت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم  ن اقم ل، دبعاہلل ، انعف، اقمس  ن دمحم، رضح

فملس  ب ابرش دےتھکی وت رفامےت ا  اہلل عفن اچنہپےن فایل ابرش رباس، افر اقمس  ن ییحی ےن دیبع اہلل  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی 

 ۔یک ےہ افر اس وک افزایع افر لیقع ےن انعف  ے رفاتی ایک ےہ

 دمحم  ن اقم ل، دبعاہلل ، انعف، اقمس  ن دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ وج ابرش ںیم رہھٹ  اہیں کت ہک اس یک داڑیھ رت وہاجےئ

 
  

 ...اس ش



 

 

 ز ااقستسءامن :   ابب

 اک ایبؿ وج ابرش ںیم رہھٹ  اہیں کت ہک اس یک داڑیھ رت وہاجےئ

 
  

 اس ش

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      975    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٣اٟ ص ب٩  ا٧  ، ی ؼار ان ك٠حہ  بي  ا اهَّلل ب٩  ًبس اسحاٚ ب٩  اعي،  اوز  ، اهَّلل  ، ًبس ٣٘ات١  ٣ح٤س ب٩ 

 َ ث ا٢َ َحسَّ َحسَّ َٗ ٔي   ِْلَِوَزاع ا َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٔ َر ا ٤َُب ِٟ ا ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ بََر٧َا  ا٢َ أَِخ َٗ ات١ٕٔ  َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ َّ٤ ٔ ب٩ِٔ ٨َا ٣َُح اهَّلل ِبٔس  ًَ ُٚ ب٩ُِ  ا ِٔسَح ٨ََا إ ث

ا ا٨َّٟ َِت  اب ا٢َ أََػ َٗ أٟٕک  َُص ب٩ُِ ٣َ َىٔی أ٧َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٔی   ار َِنَؼ اِْل َة  َبٔي ك٠ََِح طٔ أ ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو ِضٔس َر ًَ َي  ل ًَ ْة  ٨َ َض َس

ا٦َ أرَِعَ  َٗ ٔة  ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا ِو٦َ  َی  ٔ بَر ٨ِٔ ٤ ِٟ ا َي  ل ًَ ُلُب  َیِد  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  اهَّللٔ َػل  ٢ُ ُسو ا َر ٨َ بَِي َٓ  ٥َ َس٠َّ ٢َ اهَّللٔ َص٠ََک َو ُسو ا َر َی  ٢َ ا َ٘ َٓ ٔيٌّ  اب

یَ  ٌٔ ِٟ ا  ََ ا ٤َا٢ُ َوَج ِٟ ٔ ا ٔ َو٣َا ف یََسیِط  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس  ٍَ َٓ ا٢َ ََفَ َٗ ا  َ٘ٔي٨َ ٨َا أَِ٪ َيِش َٟ اهَّلَل   َُ اِز َٓ ْة ا٢ُ  ًَ َ ز َٗ أئ  ٤َ اٟشَّ ي 

َتَ  ٤ََْطَ ی ِٟ ا ُِت  َرأَی َّی  ً ٔ َح ٔظ بَر ٨ِ ٩ِ ٣ٔ ًَ  ٢ِٔ ز ٨َِ ٥ِ ی َٟ ا٢ٔ ث٥َُّ  َٔب ح ِٟ ا٢ُ ا اْب أ٣ََِث َسَح َر  َثا َٓ  ٢َ ا َذَٟٔک َٗ ا  ٨َ َا یَِو٣َ ٧ ٤ُْٔطِ َٓ  ٢َ ا َٗ  ٔ تٔط َي ِٟٔحَي ل ًَ ُر  َز َحا

َرُج١ْ  بٔي  أَِو  ا ِْلرَِعَ َذَٟٔک ا ا٦َ  َ٘ َٓ ی  اِْلُِْخَ ةٔ  ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا َي  ٔل ٔ إ ط ی ی٠َٔی ٔذ َّٟ ا سٔ َو َِ ِٟ ا ٔس  ٌِ ٔس َو٩ِ٣ٔ َب َِ ِٟ ا ٔي  ٦َ  َوف َضسَّ ٢َ اهَّللٔ َت َرُسو َا  ٢َ ی ا َ٘ َٓ ُُظ  یِر َُ

 ِٟ ا  َٚ ٨َٔاُئ َوَُغٔ ب ِٟ ِي٨َ ا َٟ ا ُض٥َّ َحَو ا٠َّٟ ا٢َ  َٗ ٔ َو یََسیِط  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  و٢ُ اهَّللٔ َػل َرُس  ٍَ َٓ ََفَ ٨َا  َٟ اهَّلَل   َُ ِز ا َٓ  ٢ُ ٤َا ٤َا َٓ ا٢َ  َٗ ا  ٠َِي٨َ ًَ ا َوَِل 

اٟشَّ  ٕة ٩ِ٣ٔ  ٧َاحَٔی ٔلَي  ٔ إ ظ ُ بَٔیٔس یر ٥َ ئُظ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس  ١َ ٌَ ١ٔ َج ُة فٔي ٣ِٔث ٨َ ٤َٔسی ِٟ ا َرِت  َػا َّی  ً ِت َح َج ٔئ إِٔلَّ َتََفَّ ٤َا

 ٔ ِوز َح ِٟ ٔا َث ب َاحَٔیٕة إِٔلَّ َحسَّ ِٔئ أََحْس ٩ِ٣ٔ ٧ یَح  ٥ِ٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ا  ِضّز َط اَة  ٨َ َٗ زٔی  ا ٔی َو از َو ِٟ ا ا٢َ  َّی َس ً َٔة َح ِوب َح ِٟ  ا

ری، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ دمحم  ن اقم ل، دبعاہلل ، افزایع، ااحسؼ  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط ااصن

اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اکی اسؽ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع ںیم ولگ طحق ںیم التبم وہےئگ اس اانثء ںیم ہک روسؽ اہلل 

فر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل امؽ ابتہ وہایگ افر ےچب یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہعمج ےک دؿ ہبطخ ڑپھ رےہ ےھت ہک اکی ارعایب ڑھکا وہا ا

وھبےک ںیہ، اس ےئل آپ اہلل  ے امہر  ےیل ابرش یک داع ےئجیک، اسن ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ 

ہنع ےن اہک ہک ابدؽ اہپڑفں یک رطػ  دفونں تا ھ ااھٹےئ افر اس فتق آامسؿ رپ دبیل اک اکی ڑکٹا یھب ںیہن اھت، اسن ریض اہلل اعتٰیل

 ے ومندار وہےئ، رھپ آپ ربنم  ے ارت  یھب ہن ےھت ہک ںیم ےن داھکی ہک ابرش ےک رطق  آپ یک داڑیھ رپ کپٹ رےہ ںیہ، اسن 

  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک اس دؿ مہ رپ ابرش وہیت ریہ افر اس ےک دعب ےک دفےر  دؿ افر رسیت  دؿ ہکلب دفےر



 

 

ؽ ہعمج کت ابرش وہیت ریہ، فہ ارعایب ڑھکا وہا ای اس ےک العفہ وکیئ دفےرا صخش ڑھکا وہا افر وبال ای روسؽ اہلل اکمانت دہنمؾ وہےئگ، ام

ا ہچن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ دفونں تا ھ ااھٹےئ افر رفامای ا  

 

ڈفب ایگ، آپ اہلل  ے امہر  ےیل داع رکت ںح ی

 امہر  اردرگد رباس افر مہ رپ ہن رباس، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک  ب آپ آامسؿ یک رطػ اےنپ تاوھتں  ے ےری  اہلل

ااشرہ رفامےت اس رطػ یک دبیل ٹہ اجیت اہیں کت ہک دمہنی اکی وحض یک رطح وہایگ افر فادی انقۃ اکی ہنیہم کت اتہب رتا افر وج 

 یک وخیب اک ذترکہ رکات۔صخش یھب اس رطػ  ے آات ابرش 

 دمحم  ن اقم ل، دبعاہلل ، افزایع، ااحسؼ  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط ااصنری، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آدنیھ ےک ےنلچ اک ایبؿ

 امنز ااقستسء :   ابب

 آدنیھ ےک ےنلچ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      976    حس

٣اٟک :  راوی ص ب٩  ، ح٤یس، ا٧ ابي ٣زی٥، ٣ح٤س ب٩ جٌَف  سٌیس ب٩ 

نٔي حُ  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج َّ٤ ٧َا ٣َُح بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ی٥ََ  زِ ٔي ٣َ یُس ب٩ُِ أَب ٌٔ َس ا  ٨ََ ث ُح َحسَّ ی زِّ اٟ ٧َِت  َا ٢ُ ک و ُ٘ ٕٔک َي اٟ ََص ب٩َِ ٣َ ٧َ ٍَ أ ٔ ٤ َّطُ َس ٧َ ٤َِیْس أ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ طٔ  َٔک فٔي َوِج َٖ ذَٟ ِت رُعٔ بَّ ا َص یَسةُ إَٔذ ٔس  اٟظَّ

ہک  ب وہا زفر  ے یتلچ وت  دیعس  ن ایب رمص ، دمحم  ن رفعج، دیمح، اسن  ن امکل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اسن ےن ایبؿ ایک

 اس اک ارث یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچ   ے اظرہ وہات اھت

 دیعس  ن ایب رمص ، دمحم  ن رفعج، دیمح، اسن  ن امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ... ےک اس اراشد اک ایبؿ ہک ابد ابص ےک ذرےعی ےریی دمد یک یئگ ہیبن یلص اہلل ہیلع فملس

 امنز ااقستسء :   ابب

 ےک اس اراشد اک ایبؿ ہک ابد ابص ےک ذرےعی ےریی دمد یک یئگ ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      977    حس

 ٣حاہس ، اب٩ ًباض ،٣ش٥٠، طٌبہ ، ح٥ٜ ،  :  راوی

 ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ إض أَ٪َّ  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٩ِ ٣َُحاصٕٔس  ًَ  ٥َٜٔ َح ِٟ ا  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ُط ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٨ََا ٣ُِش٥ْٔ٠  ث ُت َحسَّ َُّٔصِ ن  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  

 ٔ ُور ب ٔاٟسَّ اْز ب ًَ ِت  َٜ ٔ َبا َوأُص٠ِ ٔاٟؼَّ  ب

س  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ابد ابص ےک ذرہعی ےریی دمد یک یئگ ےہ ملسم، ہبعش ، مکح ، اجمدہ ، ا ن ساب

 افر وقؾ اعد وھچپا وہا ےک ذرہعی الہک یک یئگ

 ملسم، ہبعش ، مکح ، اجمدہ ، ا ن سابس ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ززلولں افر ایقتم یک اشنوینں ےک قلعتم رفاوتیں اک ایبؿ

 امنز ااقستسء :   ابب

 ززلولں افر ایقتم یک اشنوینں ےک قلعتم رفاوتیں اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      978    حس

ٟزح٩٤ :  راوی ، ًبسا اٟز٧از ، طٌیب، ابو اٟامی٪ ٨ًہابو لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، 



 

 

دٔ  ِْلرَِعَ ٩ٔ٤َ ا زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ز ٧َِّا اٟز ُو  َا أَب ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ْب  ِی ٌَ ُط َا  بََر٧ ا٢َ أَِخ َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث َّي  َحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ َِزَة  ی ٔي صَُز ٩ِ أَب ًَ

 ًَ ا اٟشَّ و٦ُ  ُ٘ ٥َ َِل َت َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ُوَ اهَّللُ  زُِد َوص َض ِٟ ا ِثَُر  یَٜ ََُن َو ٔٔ ِٟ ا َضَز  اُ٪ َوَتِو ٣ََّ اٟز َرَب  ا َ٘ ََت ََِّلز٢ُٔ َوی ز اٟ ثَُر  ِٜ ٥ُ٠ِ َوَت ٌٔ ِٟ ا َبَف  ِ٘ َّی يُ ً  ُة َح

یَف  ٔٔ َی َٓ ا٢ُ  ٤َ ِٟ ا ِثَُر ٓٔی٥ُِٜ  یَٜ َّی  ً ِت١ُ َح َ٘ ِٟ ا ِت١ُ  َ٘ ِٟ  ا

 رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ایقتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ  ب کت ملع ااھٹ ہن ایل اجےئ اگ، افر ززلےل رثکت  ے وہں ےگ، افر زامہن اکی دفےر  ےک 

ں کت ہک مت ںیم امؽ تہب زایدہ آربی وہاگ، افر ہنتف فاسفد اظرہ وہاگ، افر رہج یک رثکت وہیگ، رہج  ے رماد لتق ےہ لتق، اہی

 وہاجےئ اگ اس رطح ہک اتہب رھپ  اگ، افر ےنیل فاال وکیئ ہن وہاگ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ااقستسء :   ابب

 ززلولں افر ایقتم یک اشنوینں ےک قلعتم رفاوتیں اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      979    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ، ٍ ، ٧آ ًو٪ اب٩   ، ش٩ ین ب٩ ح ش ، ح ثىٰی ٣  ٣ح٤س ب٩ 

ا َٗ َّی  ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ُض٥َّ َحسَّ ا٠َّٟ  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ٤ََز  اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ِوٕ٪  ًَ اب٩ُِ  ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ َحَش٩ٔ  ِٟ ا یُِن ب٩ُِ  ا حَُش ث٨ََ ٢َ َحسَّ

ا َو  ا٨َ٣ٔ َط ٔي  ا ف ٨َ َٟ  َِ ٔ َار ُض٥َّ ب ا٠َّٟ  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ َا  ٧ ٧َِحسٔ ٔي  ُوا َوف اٟ َٗ  ٢َ ا َٗ ا  ٨َٔ ی٨٤ََ ا َوفٔي  ٨َ ا٣ٔ َط ا فٔي  ٨َ َٟ  َِ رٔ َا ٔ ب ٨٤ََ ٔي ی َا ف ٧َِحٔس٧ ٔي  اُٟوا َوف َٗ  ٢َ ا َٗ ا  ٨َ

ا٪ٔ  ِیَل اٟظَّ  ٪ُ َْقِ  ٍُ ِل٠ُ َی َٔضا  ََُن َوب ٔٔ ِٟ ا ٢ُٔ َو ََِّلز ز اٟ  ََ ا ٨َُ ا٢َ ص َٗ  ٢َ ا َٗ 

دمحم  ن ٰینثم، نیسح  ن ب ن، ا ن وعؿ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ا  اہلل ںیمہ امہر  اشؾ ںیم افر امہر  نمی 

ام، ولوگں ےن اہک افر امہر  دجن ںیم، وت اوہنں ےن اہک ہک فتاں ززلےل افر ےنتف وہں ےگ افر فںیہ  ے اطیشؿ اک ںیم ربتک اطع رف



 

 

 رگفہ یھب ےلکن اگ۔

 دمحم  ن ٰینثم، نیسح  ن ب ن، ا ن وعؿ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اہلل اعتٰیل ےک اس اراشد اک ایبؿ ہک مت الٹھجےن وک اانپ رزؼ انبےت وہ، ا ن سابس ےن

 امنز ااقستسء :   ابب

 اہلل اعتٰیل ےک اس اراشد اک ایبؿ ہک مت الٹھجےن وک اانپ رزؼ انبےت وہ، ا ن سابس ےن رفامای ہک رزؼ  ے رماد رکش ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      980    حس

خ جہىی :  راوی ٟ ، زیسب٩ خا شٌوز ٣ ہ ب٩  تب ً اهَّلل ب٩  ًبس اهَّلل ب٩  ًبس  ، شا٪ ٛی ح ب٩  ٟ ک، ػا ٟ ٣ا  ،  اس٤ٌٰی١

ِبٔس اهَّللٔ ًَ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ اَ٪  ِیَش َٛ أٟٔح ب٩ِٔ  َػ  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َىٔی ٣َ ث أًی١ُ َحسَّ ٤َ ا إِٔس ٨ََ ث یِٔس ب٩ِٔ  َحسَّ ٩ِ َز ًَ  ٕ ز و ٌُ َة ب٩ِٔ ٣َِش َِب ب٩ِٔ ًُت

ُحَس  ِٟ ٔا ٔح ب ِب اٟؼ  َػًَلَة   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َر ا  ٨َ َٟ َّي  ٢َ َػل ا َٗ َّطُ  ٧َ ىٔیِّ أ َض حُ ِٟ ا أٟٕس  ٧َِت ٩ِ٣ٔ َخ َا ٕئ ک ا َس٤َ  ٔ ِز َي إٔث ل ًَ ٔة  یِبَٔی

ٔيی   ا٨َّٟ  َٖ ََّصَ اِن ا  َّ٤٠َ َٓ ِی٠َةٔ  اهَّللُ  ا٠َّٟ ُوا  اٟ َٗ  ٥ُِ  ٜ َرب ا٢َ  َٗ اذَا  ُروَ٪ ٣َ ا٢َ ص١َِ َتِس َ٘ َٓ أض  َّ٨ اٟ لَي  ًَ َب١َ  ِٗ َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل

َرحِ  اهَّللٔ َو  ١ٔ ـِ َٔ ٔ َا ب ٧ ٢َ ٣ُْٔطِ ا َٗ ا ٩ِ٣َ  أ٣ََّ َٓ َٔفْ  ٔي َوکَا ب ٔی ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ  از َٔب َح ٩ِ٣ٔ ً َب ٢َ أَِػ ا َٗ  ٥ُ٠َ ًِ َ ُط أ وُٟ ُس َر َٓ َو  ٔ ٔط ت کَأَفْ ٤َ ٔي  ب َٔک ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ  َذٟ

ٔب  َٛ ِو َٜ ٔي ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ بٔاِل َٔفْ ب کَا َذَٟٔک  َٓ ا  َذ َٛ َذا َو َٛ ٔئ  ِو ٢َ ب٨َٔ ا َٗ ا ٩ِ٣َ  ٔب َوأ٣ََّ َٛ ِو َٜ ٔاِل  ب

اامسلیع، امکل، اصحل  ن شیکؿ، دبعاہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع  ن وعسمد، زدی ن اخجل ینہج  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن اہک ہک 

 ی ۃ ںیم ڑپاھیئ، رات وک ابرش وہیئ  ب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روسؽ اہلل
 ی ی
ی
 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ولوگں وک حبص یک امنز دح

امنز  ے افرغ وہےئ، وت ولوگں یک رطػ وتمہج وہےئ افر رفامای ہک ایک مت اجےتن وہ ہک اہمتر  رب ےن ایک رفامای، ولوگں ےن وجاب دای 

 روسؽ زایدہ اجےنن فاےل ںیہ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتٰیل ےن اہک ہک ےری  دنبفں ںیم ھجم رپ اہلل افر اس ےک

اامیؿ رےنھک فاےل افر ےریا ااکنر رکےن فاےل )ینعی اکرف( ےن حبص یک، سج ےن اہک ہک ھجم رپ اہلل ےک لضف افر اس یک رتمح  ے ابرش 

ےنھک فاال ےہ، افر اتسرہ اک رکنم ےہ افر سج ےن اہک ہک الفں الفں اتسرہ رتھچن یک فہج  ے ابرش وہیئ وت فہ ےریا رکنم وہیئ، وت فہ ھجم رپ اامیؿ ر



 

 

 ےہ افر اتسرہ رپ اامیؿ رےنھک فاال ےہ۔

 الیعٰمس، امکل، اصحل  ن شیکؿ، دبعاہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع  ن وعسمد، زدی ن اخجل ینہج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگ فربرت ےک وساوکیئ ںیہن اجاتن ہک ابرش بک وہیگ افر اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل

 

 ر
ب ہ 
لل

 ...ا

 امنز ااقستسء :   ابب

 رگ فربرت ےک وساوکیئ ںیہن اجاتن ہک ابرش بک وہیگ افر اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

 

 ر
ب ہ 
لل

ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایک ہک اپچن زیچںی ایسی ںیہ ںیہنج ادا  ا

 ےک وسا وکیئ ںیہن اجاتن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      981    حس

ٕ، سٔیا٪، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ار اب٩ ٤ًز :  راوی  ٣ح٤س ب٩ یوس

 َٕ ُوُس ُس ب٩ُِ ی َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٠َ َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢ُ اهَّللٔ  َرُسو ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ َز  اب٩ِٔ ٤ًَُ  ٩ِ ًَ ٕر  ٨َا زٔی ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا ِیطٔ َٗ

 َ ٥ُ٠َ أ ٌِ ُوُ٪ فٔي َُٕس َوَِل َي َٜ ا ی ٥ُ٠َ أََحْس ٣َ ٌِ اهَّللُ َِل َي َضا إِٔلَّ  ٤ُ٠َ ٌِ ْص َِل َي ِیٔب َخ٤ِ َِ ِٟ ا اُح  َت ِٔ ٥َ ٣ٔ َس٠َّ ٥ُ٠َ َو ٌِ َت ٔ َوَِل  ا٦ َِرَح اِْل ٔي  ُوُ٪ ف یَٜ َحْس ٣َا 

٤ََْطُ  ِٟ ا ُئ  ًَی یَحٔی ٔی أََحْس ٣َ یَِسر وُت َو٣َا  ٤ُ ْص بٔأَیِّ أَِرٕق َت ِٔ َن رٔی  ا َتِس ا َو٣َ ُب َُّس ِٜٔش ا َت اَذ ْص ٣َ ِٔ  َن

ہنع ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم  ن ویفس،  نایؿ، دبعاہلل  ن دانیر ا ن رمع  ے رفاتی رکےت ںیہ ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل 

، افر ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بیغ یک ایجنکں اپچن ںیہ ہک اںیہن ادا ےک وسا وکیئ ںیہن اجاتن، وکیئ ںیہن اجاتن ہک لک ایک وہےن فاال ےہ

اگ، افر ہن یسک وک ہی ربخ ےہ ہک فہ سک کلم ںیم ہن ہی اجاتن ےہ ہک رک  امدہ ںیم ایک زیچ ےہ، افر ہن یسک وک ہی ولعمؾ ےہ ہک فہ لک ایک رک  

 رم  اگ، افر ہن وکیئ ہی اجاتن ےہ ہک ابرش بک وہیگ۔

 دمحم  ن ویفس،  نایؿ، دبعاہلل  ن دانیر ا ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ایبؿامنز وسکػ اک  : ابب

 ...وسکػ اک ایبؿ وسرج نہگ ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

 وسکػ اک ایبؿ وسرج نہگ ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      982    حس

ص، حش٩ ابوبَکة :  راوی  ٤ًزو ب٩ ًو٪، خاٟس، یو٧

 ًَ زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ٨ََا  ث ُ َحسَّ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ ُسو ٨َِٔس َر ا ً َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ َة  ََِکَ َبٔي ب ٩ِ أ ًَ َحَش٩ٔ  ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٧َُص  یُو  ٩ِ ًَ أْٟس  ٨ََا َخ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٠َِیطٔ ِوٕ٪  ًَ  

َزَخ١َ  َّی  ً َُط َح ائ رَٔز ز   َیُح  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٦َ  َ٘ َٓ ٤ُِص  اٟظَّ ِت  َٔ َش َٜ ِ ا٧ َٓ  ٥َ َس٠َّ ا  َو ٨َٔ َّي ب َؼل َٓ ٨َا  َسَخ٠ِ َٓ ٤َِشحَٔس  ِٟ ا

ا َٔ ٔش َٜ ٨َِ َز َِل ی ٤َ َ٘ ِٟ ا َص َو ٤ِ اٟظَّ ٥َ إٔ٪َّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ُص  ٤ِ اٟظَّ ٧َِح٠َِت  َّی ا یِٔن َحً َت ٌَ ِٛ ٤َُا َر وص ُِت٤ُ َی ا َرأ إَٔذ َٓ ِؤت أََحٕس  ٤َٔ ٟ ٪ٔ

 ٥ُِٜٔ ا ب ٣َ َٕ َُِٜظ ی َّی  ً ا َح ِزًُو ا َوا و َؼ٠  َٓ 

رمعف  ن وعؿ، اخدل، ویسن، ب ن اوبرکبۃ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوبرکبہ ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ 

ےھت وت وسرج ںیم نہگ اگل، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ اچدر ےتچنیھک وہےئ ڑھک  وہےئ، اہیں کت ہک دجسم ںیم دالخ 

یھب دالخ وہےئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک آاتفب ف اماتہب یسک یک ومت ےک ببس  ے نہگ وہےئ افر مہ ولگ 

 ںیم ںیہن آےئ،  ب مت نہگ دوت و وت امنز ڑپوھ افر داع رکف اہیں کت ہک نہگ متخ وہاجےئ۔

 رمعف  ن وعؿ، اخدل، ویسن، ب ن اوبرکبۃ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...وسرج نہگ ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

 وسرج نہگ ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      983    حس

اس٤ٰ  :  راوی  ، ہی٥ ب٩ ح٤یس ابزا  ، ز ًبا  ٌی١، ٗیصطہاب ب٩ 

 َ ُت أَب ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ٕص  ِی َٗ  ٩ِ ًَ أًی١َ  ٤َ ِٔس ٩ِ إ ًَ ٤َُِیٕس  اصٔی٥ُ ب٩ُِ ح َِز ا إٔب ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ ز ا بَّ ًَ اُب ب٩ُِ  َض ا ٔط ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ و٢ُ  ُ٘ ٕ َي ز و ٌُ ا ٣َِش

 َ٤ٔ أ٪ ٟ َٔ َٜٔش ٨َِ ٤ََز َِل ی َ٘ ِٟ ا َص َو ٤ِ اٟظَّ ٥َ إٔ٪َّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ َٔذا اٟ إ َٓ  ٔ اهَّلل آیَأت  أ٪ ٩ِ٣ٔ  ََت آی ُض٤َا  َّ٨ ٜٔ ٔض َوَل ا َّ٨ اٟ ِؤت أََحٕس ٩ِ٣ٔ 

وا َؼ٠  َٓ وا  و٣ُ ُ٘ َٓ ٤َُا  وص ٤ُ َیُِت  َرأ

اہشب  ن سابد، اربامیہ  ن دیمح، اامسلیع، سیق  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اوبوعسمد وک رفامےت وہےئ 

فآہل فملس ےن رفامای ہک آاتفب ف اماتہب یسک آدیم یک ومت ےک ببس  ے نہگ ںیم ںیہن آےت ہکلب فہ ادا یک  انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع

 اشنوینں  ے اکی اشنین ےہ وت  ب مت نہگ دوت و وت ڑھک  وہ اجؤ افر امنز ڑپوھ۔

 اہشب  ن سابد، اربامیہ  ن دیمح، الیعٰمس، سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

 وسرج نہگ ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      984    حس

اٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥ :  راوی ، ًبس ہب، ٤ًزو  اػبّ، اب٩ و



 

 

بَرَ  ا٢َ أَِخ َٗ  ُّ َب ٨ََا أَِػ ث َر َحسَّ َز  ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ ثَطُ  أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ا ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  زَِّح اٟ ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ْزو  ٤ِ ًَ نٔي  بََر ا٢َ أَِخ َٗ ٕب  ٔي اب٩ُِ َوصِ ضَٔی ن

یَ  ٤ََز َِل  َ٘ ِٟ ا ٤َِص َو اٟظَّ ٥َ إٔ٪َّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ  ُ بٔر یُِد َاَ٪  ک َّطُ  ٧َ ٤َا أ ٨ُِض ًَ ا اهَّللُ  ُض٤َ َّ٨ ٜٔ ٔ َوَل ٔط ات ِؤت أََحٕس َوَِل َٟٔحَی ٤َٔ أ٪ ٟ َٔ ِدٔش

وا َؼ٠  َٓ ا  وَص ٤ُ َیُِت َرأ َٔذا  إ َٓ  ٔ اهَّلل أت  َی آ أ٪ ٩ِ٣ٔ  یََت  آ

 ے اغبص، ا ن فبہ، رمعف، دبعارلنمح  ن اقمس اےنپ فادل  ے افر فہ ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے افر فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آاتفب فاماتہب یسک یک ومت ای ایحت ےک ببس  ے نہگ ںیم ںیہن آےت ہکلب رفاتی رک

 اؿ دفونں اک نہگ ںیم آان ادا یک اشنوینں ںیم  ے اکی اشنین ےہ وت  ب مت اس وک دوت و وت امنز ڑپوھ۔

 اغبص، ا ن فبہ، رمعف، دبعارلنمح  ن اقمس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

 وسرج نہگ ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      985    حس

ہًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، ہاط٥ ب٩ ٗاس٥، طيبا٪ ابو٣ٌا :  راوی ٣ِیرہ ب٩ طٌب ہ  ، زیاز ب٩ ًًلٗ ہ  وی

َةَ  اؤی ٌَ ُو ٣ُ َباُ٪ أَب َطِي ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ٔط٥ُ ب٩ُِ ا ا ا َص ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕس  اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ َة  َٗ ًَٔل ٔ ب٩ِٔ ً ز ٔیَا ٩ِ ز ًَ  

ِضسٔ  ًَ لَي  ًَ ٤ُِص  اٟظَّ ِت  َٔ َش َٛ ا٢َ  َٗ َبَة  ٌِ ُط ٔ ب٩ِٔ  ٔیَرة ِ٤ُ ِٟ اُض  ا َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ اصٔی٥ُ  َِز اَت إٔب َِو٦َ ٣َ ٥َ ی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ٔ  َر

٤َزَ  َ٘ ِٟ ا َص َو ٤ِ اٟظَّ ٥َ إٔ٪َّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ٢َ َر ا َ٘ َٓ َِزاصٔی٥َ  ِؤت إٔب ٤َٔ ُص ٟ ٤ِ اٟظَّ ِت  َٔ َش ٤َِٔؤت أََحٕس َٛ أ٪ ٟ َٔ ٔش َٜ ٨َِ َوَِل  َِل ی

 َ اهَّلل ا  ُو ِزً ا َٓ وا  َؼ٠  َٓ ُِت٥ِ  َرأَی َٔذا  إ َٓ  ٔ ٔط ات  َٟٔحَی

دبع اہلل  ن دمحم، تامش  ن اقمس، ابیشؿ اوباعمفہی، زاید  ن العہق ریغمہ  ن ہبعش  ے رفاتی رکےت ںیہ، ریغمہ  ن ہبعش ےن ایبؿ ایک ہک 

ہلل اعتٰیل ہنع ےن ااقتنؽ ایک وسرج نہگ ںیم آایگ وت روسؽ اہلل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم سج دؿ اربامیہ ریض ا



 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک آاتفب ف اماتہب یسک یک ومت ای ایحت ےک ببس  ے نہگ ںیم ںیہن آےت  ب مت اس وک دوت و وت 

 امنز ڑپوھ افر اہلل  ے داع رکف۔

 اوباعمفہی، زاید  ن العہق ریغمہ  ن ہبعشدبع اہلل  ن دمحم، تامش  ن اقمس، ابیشؿ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وسرج نہگ ںیم ریخات رکےن اک ایبؿ

 ایبؿ امنز وسکػ اک :   ابب

 وسرج نہگ ںیم ریخات رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      986    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا ، رعوہ  ظا٦ ب٩ رعوہ ہ  ، ک ٣اٟ  ، ش٤٠ہ ٣ اهَّلل ب٩   ًبس 

ِت  َٟ ا َٗ ا  ََّض َة أ٧َ ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٔي َحسَّ ُص ف ٤ِ اٟظَّ ِت  َٔ ِضسٔ  َخَش ًَ

ا َ٘ َٓ ٔض  ا َّ٨ ٔاٟ ٥َ ب ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل  ٢ُ ُسو َّي َر َؼل َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ ُسو َا٢َ َر أَك َٓ  ٍَ َٛ َر ا٦َ ث٥َُّ  َ٘ٔی ِٟ ا  ٢َ أَكَا َٓ  ٦َ

 ٔ٢ ِْلَوَّ ا  ٔ ا٦ َ٘ٔی ِٟ ا زُوَ٪  ا٦َ َوصَُو  َ٘ٔی ِٟ ا  ٢َ أَكَا َٓ ا٦َ  َٗ ََ ث٥َُّ  و ُٛ
ز  َا٢َ  اٟ أَك َٓ َسَحَس  ٢ٔ ث٥َُّ  ِْلَوَّ ا  َٔ و ُٛ

ز  اٟ زُوَ٪  ََ َوصَُو  و ُٛ
ز  اٟ  ٢َ أَكَا َٓ  ٍَ َٛ َر ث٥َُّ 

 ِ٤ اٟظَّ ِت  ٧َِح٠َ ا ِس  َٗ َٖ َو ِنََّصَ ا لَي ث٥َُّ  ِْلُو ١َ فٔي ا ٌَ َٓ ا  ٔة ٣ِٔث١َ ٣َ ٧َٔی ا اٟثَّ ةٔ  ٌَ ِٛ زَّ اٟ ١َ فٔي  ٌَ َٓ وَز ث٥َُّ  ُح َ اٟش  اهَّلل ٤َٔس  َح َٓ اَض  َّ٨ اٟ َلَب  َد َٓ  ُص 

أ٪ ٤َِٟٔؤت أََحٕس َوَِل  َٔ َیِدٔش أت اهَّللٔ َِل  َی آ أ٪ ٩ِ٣ٔ  یََت آ َز  ٤َ َ٘ ِٟ ا َص َو ٤ِ اٟظَّ ٢َ إٔ٪َّ  ا َٗ ٔ ث٥َُّ  ط ٠َِی ًَ ِىَی  َذَٟٔک  َوأَث ُِت٥ِ  َی ا َرأ إَٔذ َٓ  ٔ ٔط ات َٟٔحَی

ا ٕس َو َّ٤ َة ٣َُح یَا أ٣َُّ  ٢َ ا َٗ ا ث٥َُّ  و ُٗ َتَؼسَّ ا َو و َػ٠  ا َو ِّرُو ب َٛ اهَّلَل َو ا  ِزًُو ا ا َٓ َی ُتطُ  َٔي أ٣ََ زِن ُظ أَِو َت ِبُس ًَ َٔي  زِن َی اهَّللٔ أَِ٪   ٩ِ٣ٔ ُ ِیَر ا ٩ِ٣ٔ أََحٕس أَُ هَّللٔ ٣َ

ٔیّرا ث َٛ ُت٥ِ  ِي َٜ َب ٠ٔیًّل َوٟ َٗ ُت٥ِ  ِٜ حٔ ـَ َٟ  ٥ُ٠َ ًِ َ ا أ ٤ُوَ٪ ٣َ ٠َ ٌِ َت ِو  َٟ اهَّللٔ  ٕس َو َّ٤ َة ٣َُح  أ٣َُّ

اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن  دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ اعہشئ ریض اہلل

ز رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع ںیم وسرج رگنہ ںیم ایگ۔ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک امن



 

 

وکع ایک رھپ ڑھک  وہےئ وت دری کت ڑھک  رےہ، نکیل فہ ےلہپ ڑپاھیئ افر ڑھک  وہےئ وت دری کت ایقؾ ایک رھپ روکع ایک وت وطلی ر

ح ایقؾ  ے مک اھت روکع ایک وت وطلی روکع ایک نکیل ےلہپ روکع  ے مک اھت رھپ دجسہ ایک وت وطلی دجسہ ایک رھپ دفےری رتعک ںیم یھب ایس رط

اھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک  ایک سج رطح یلہپ رتعک ںیم ایک اھت رھپ امنز  ے افرغ وہےئ وت آاتفب رفنش وہاکچ

ںیم ہبطخ انسای وت اہلل یک دمح ف انث ایبؿ یک رھپ رفامای ہک آاتفب ف اماتہب دفونں ادا یک اشناینں ںیہ یسک یک ومت فایحب ےک ببس  ے نہگ 

رھپ رفامای ا  اتم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادا  ںیہن آےت،  ب مت ہی دوت و وت اہلل  ے داع رکف، ریبکت وہک، امنز ڑپوھ افر دصہق رکف

 ے زایدہ ریغت دنم وکیئ صخش ںیہن ا ے ریغت آیت ےہ ہک اس اک دنبہ ای اس یک ولڈنی زان رک ، ا  اتم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس وج ںیم اجاتن وہں ارگ مت ا ے اجؿ ولوگ تہب مک وسنہ افر تہب زاید رفؤ۔

   ن ہملسم، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وسرج رگنہ ںیم امنز ےئلیک عمج رکےن ےئلیک اکپرےن اک ایبؿ

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

 ےئلیک عمج رکےن ےئلیک اکپرےن اک ایبؿ وسرج رگنہ ںیم امنز

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      987    حس

ٟزح٩٤  :  راوی بسا  ً ہ ب٩ ثیر، ابوس٤٠ ابي سًل٦ حبشی ز٣ظقي، یحٌی ب٩ ابي ٛ ہ ب٩ سًل٦ ب٩  ح، ٣ٌاوی اسحاٚ، یحٌی ب٩ ػاٟ

، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو ہزی  ب٩ ًوٖ اب٩ ز

ِٔسحَ  ٨ََا إ ث ٣َ َحسَّ اٟسِّ ٔشی   َب َح ِٟ ا  ٕ ٦ ًلَّ ٔ ب٩ِٔ أَبٔي َس ٦ ًلَّ اؤیَُة ب٩ُِ َس ٌَ ٨ََا ٣ُ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أٟٕح  ٌَی ب٩ُِ َػ َیِح َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  ُٚ ا٢َ ا َٗ قٔي   ِظ

 ٔ ز اٟز صِ  ٕٖ ِو ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ َة ب٩ُِ  َس٤َ٠َ ُو  ٔي أَب بََرن ا٢َ أَِخ َٗ  ٕ ٔیر ث َٛ ٌَی ب٩ُِ أَبٔي  َیِح ٨ََا  ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر ٤ِزٕو  ًَ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ی  

ًَل  اٟؼَّ زَٔی إٔ٪َّ  ٧ُو  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ٔ  َرُس ِضٔس  ًَ لَي  ًَ ُص  ٤ِ اٟظَّ ِت  َٔ َش َٛ ا  َّ٤ َٟ ا٢َ  َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ْة ًَ ٌَ ا٣ٔ  َة َج

 ن ایب ریثک، اوبہملس  ن دبعارلنمح  ن وعػ ا ن زرہی،  ااحسؼ، ییحی  ن اصحل، اعمفہی  ن السؾ  ن ایب السؾ یشبح دیقشم، ییحی



 

 

 دبعاہلل  ن رمعف  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک دبعاہلل  ن رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

 زامہن ںیم آاتفب نہگ ںیم ایگ وت اکپرا ایگ ہک امنز ےئلیک عمج وہاجؤ۔

ؼ، ییحی  ن اصحل، اعمفہی  ن السؾ  ن ایب السؾ یشبح دیقشم، ییحی  ن ایب ریثک، اوبہملس  ن دبعارلنمح  ن وعػ ا ن ااحس :  رافی

 زرہی، دبعاہلل  ن رمعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ؿ افر اعہشئ افر اامسء ےن ایبؿ ایک ہک یبنوسرج رگنہ ںیم اامؾ اک ہبطخ ڑپےنھ اک ایب

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

 وسرج رگنہ ںیم اامؾ اک ہبطخ ڑپےنھ اک ایبؿ افر اعہشئ افر اامسء ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ انسای

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      988    حس

ص، اب٩ طہاب، رعوہ، حرضت ًائظہ  :  راوی ہ، یو٧ ح، ٨ًبش ث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ح، اح٤س ب٩ ػاٟ ر، ٟی یحٌی ب٩ بٜی

٨ًہا لٰي  تٌا اهَّلل   رضی 

ا َػ ٤َُس ب٩ُِ  َىٔی أَِح ث إب ح و َحسَّ ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب یَِح ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ َحسَّ ا َٗ َبَشُة ٟٕٔح  ٨ِ ًَ ا  ث٨ََ

َس  ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔد  َة َزِو ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ُ َوة َىٔی رُعِ ث إب َحسَّ ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ُُص  ُو٧ ٨ََا ی ث ٢َ َحسَّ ا ٤ُِص َٗ اٟظَّ ِت  َٔ ِت َخَش َٟ ا َٗ  ٥َ َّ٠

٤َِش  ِٟ ا ٔلَي  َد إ َْخَ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٔ اة ٔي َحَی ٠َِیطٔ ف ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس  َ َََرأ ِٗ ا َٓ ََّر  ب َٜ َٓ ائَطُ  َر اُض َو َّ٨ اٟ  َّٕ َؼ َٓ حٔٔس 

 َٟ ا٦َ َو َ٘ َٓ ٤َٔسُظ  ٩ِ٤َٔ َح ٟ ُ ٍَ اهَّلل ٔ ٤ َس ا٢َ  َٗ َؤیًّل ث٥َُّ  ا ك ًّ و ُٛ ُر  ٍَ َٛ
ََفَ ََّر  ب َٛ َؤی٠َّة ث٥َُّ  ائَّة ك ْٔقَ  ٥َ َس٠َّ َؤیَو َّة ك ائ ْٔقَ  َ أ َْقَ َِزنَي ٥ِ َيِشُحِس َو َٔي أ ه ّة  ٠َ

َس  ا٢َ  َٗ ٢ٔ ث٥َُّ  ِْلَوَّ ا  َٔ و ُٛ
ز  اٟ َي ٩ِ٣ٔ  َِزن َؤیًّل َوصَُو أ ا ك ًّ و ُٛ ُر  ٍَ َٛ َر ََّر َو ب َٛ لَي ث٥َُّ  ِْلُو ائَةٔ ا ْٔقَ ِٟ ا ٤ُِس ٩ِ٣ٔ  َح ِٟ ا َک  َٟ ا َو ٨ََّ َرب ٤َٔسُظ  ٩ِ٤َٔ َح ٟ ُ اهَّلل  ٍَ ٔ ٤

ٔ ٣ِٔث١َ  ة اِْلْٔخَ ةٔ  ٌَ ِٛ زَّ اٟ ٔي  ٢َ ف ا َٗ َسَحَس ث٥َُّ  ِب١َ أَِ٪  ث٥َُّ  َٗ ُص  ٤ِ اٟظَّ ٧َِح٠َِت  إت َوا َسَحَس  ٍٔ َ َِرب ٔي أ إت ف ٌَ َٛ َر  ٍَ َ َِرب ١َ٤َِ أ ِسَتٜ ا َٓ َذَٟٔک 

 َٔ ٔ َِل یَِدٔش اهَّلل أت  َی أ٪ ٩ِ٣ٔ آ یََت آ ا  ا٢َ ص٤َُ َٗ ٔ ب٤َٔا صَُو أَص٠ُِطُ ث٥َُّ  اهَّلل لَي  ًَ ِىَی  أَث َٓ ا٦َ  َٗ َٖ ث٥َُّ  ٨ََِّصٔ ِؤت أََحٕس َوَِل َٟٔحیَ َی ٤َٔ إٔذَا أ٪ ٟ َٓ  ٔ ٔط ات

ضٔ  َر ٕض  ا بَّ ًَ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ ٕض أَ٪َّ  ا بَّ ًَ ُ ب٩ُِ  ٔیر ث َٛ ُث  یَُحسِّ َاَ٪  ٔ َوک ًَلة اٟؼَّ ٔلَي  زًَُوا إ ِٓ ا َٓ ٤َُا  وص ٤ُ َیُِت ِو٦َ َرأ َی ُث  یَُحسِّ َاَ٪  ک ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َی 



 

 

 ٌُ ٔ ُت ٟ ٠ِ ُ٘ َٓ ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٔث رُعِ ی ٤ِٔٔث١ٔ َحٔس ٤ُِص ب اٟظَّ ِت  َٔ یِٔن َخَش َت ٌَ ِٛ َر َي  ل ًَ یَزِٔز   ٥ِ َٟ ٨َةٔ  ٤َٔسی ِٟ ٔا ِت ب َٔ َِو٦َ َخَش ََ ی ا زَِوَة إٔ٪َّ أََخ

ةَ  َّ٨ اٟش   َ َلأ َُّط أَِخ ْٔل٧َ ا٢َ أََج١ِ  َٗ ِبٔح  اٟؼ   ٣ِٔث١َ 

زفہج یبن ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، ح، ادمح  ن اصحل، ہسبنع، ویسن، ا ن اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زدنیگ ںیم آاتفب وک نہگ اگل وت 

فآہل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم یک رطػ ےلکن افر ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ فص ہتسب وہےئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع 

َع  فملس ےن ریبکت یہک افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وطلی آرات

ِ م َ
س

یک رھپ ریبکت ہہک رک روکع ایک افر وطلی روکع ایک رھپ 

ـُ اہک افر ڑھک  وہےئ، اکی دجسہ ںیہن ایک افر وطلی آرآت یک وج یلہپ آرات
َ
ذ  َحِ
ْ

 

 
َ
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ل

 ُ
َ
وکع ایک  ے مک یھت رھپ ریبکت ہہک رک وطلی ر اّ

ْدذُ ہک رھپ دجسہ ایک افر دفےری رتعک ںیم یھب ا
َم
ح
ْ ل

 ا
َ

َ
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َ
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ّ
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یس رطح ایک افر وپر  اچر وج ےلہپ روکع  ے مک اھت۔ رھپ

ؿ یک سج اک فہ روکع افر دجس  ےئک افر آاتفب امنز  ے افرغ وہےن  ے ےلہپ رفنش وہایگ رھپ ڑھک  وہےئ افر اہلل یک رعتفی ایب

قحتسم ےہ رپ رفامای ہک ہی دفونں آاتفب فاماتہب ادا یک اشناینں ںیہ یسک یک ومت ای یسک یک ایحت ےک ببس ہی رگنہ ںیم ںیہن آےت 

 ب مت ہی دوت و وت امنز یک رطػ دفڑف۔ افر ریثک  ن سابس ایبؿ رکےت ےھت ہک دبعاہلل  ن سابس ےن وسرج نہگ اک فاہعق رعفہ یک دحثی 

رطح رطبقی اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ایبؿ ایک ںیم ےن رعفہ  ے اہک ہک اہمتر  اھبیئ ےن سج دؿ آاتفب وک دمہنی ںیم رگنہ اگل  یک

 اھت۔ رجف یک رطح دف روتعکں  ے زایدہ ںیہن ڑپںیھ، اہک تاں اس ےئل ہک اوہنں ےن تنس ںیم یطلغ یک۔

 ادمح  ن اصحل، ہسبنع، ویسن، ا ن اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، ح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

سف ارمقل رفامای
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 ػ اک ایبؿامنز وسک :   ابب
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٨ًہا :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ظہ  ئ ًا رضت  ٨ًہ ح لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ر  ی ، رعوہ ب٩ زب اب٩ طہاب ً٘ی١،   ، ث ٟی اهَّلل  ر  ی ٔ ً  سٌیس ب٩ 

َوةُ  نٔي رُعِ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ْ  َ٘ ُ َىٔی ً ث ُث َحسَّ ِی ا٠َّٟ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ یِر َٔ یُس ب٩ُِ ًُ ٌٔ َس ا  ٨ََ ث َة َزِوَد  َحسَّ ائَٔظ ًَ ٔ أَ٪َّ  َیِر ز ب اٟ ب٩ُِ 

 ُ اهَّلل َّي  و٢َ اهَّللٔ َػل َرُس بََرِتطُ أَ٪َّ  ٥َ أَِخ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ أَ اٟ َْقَ َٓ ََّر  ب َٜ َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ ٤ُِص  اٟظَّ ِت  َٔ َِو٦َ َخَش َّي ی َػل  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  

٤َا َٛ ا٦َ  َٗ ٤َٔسُظ َو ٩ِ٤َٔ َح اهَّللُ ٟ  ٍَ ٔ ٤ ٢َ َس ا َ٘ َٓ َِسطُ  ٍَ َرأ َٓ َر ٔیًّل ث٥َُّ  ا كَو ًّ و ُٛ ُر  ٍَ َٛ َر ّة ث٥َُّ  ٔی٠َ ائَّة كَو هَٔي  ْٔقَ ّة َو ٔی٠َ َو َّة ك ائ ْٔقَ  َ أ َْقَ َُو ث٥َُّ  نَي ص أَِز

 َ ّزا ك و ُسحُ َسَحَس  َي ث٥َُّ  ِْلُول ا ٔة  ٌَ ِٛ زَّ اٟ َي ٩ِ٣ٔ  َِزن َٔي أ ًّل َوه َؤی ا ك ًّ و ُٛ ُر  ٍَ َٛ َر َي ث٥َُّ  ِْلُول ا َٔة  ائ ْٔقَ ِٟ ا ةٔ ٩ِ٣ٔ  اِْلْٔخَ ٔة  ٌَ ِٛ زَّ اٟ ١َ فٔي  ٌَ َٓ ٔیًّل ث٥َُّ  و

 َ٘ َٓ َض  ا َّ٨ اٟ َلَب  َد َٓ ٤ُِص  اٟظَّ ِت  ِس َتَح٠َّ َٗ ٥َ َو َس٠َّ َذَٟٔک ث٥َُّ  ٔ َِل ٣ِٔث١َ  اهَّلل أت  َی آ أ٪ ٩ِ٣ٔ  ََت آی ٤َا  َُّض ٧ٔ ٔ إ ز ٤َ َ٘ ِٟ ا ٔص َو ٤ِ اٟظَّ  ٖٔ ُشو ُٛ ا٢َ فٔي 

 ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔلَي  ا إ ُو زًَ ِٓ ا َٓ ٤َُا  وص ٤ُ َرأَیُِت َٔذا  إ َٓ  ٔ ٔط ات ِؤت أََحٕس َوَِل َٟٔحَی ٤َٔ أ٪ ٟ َٔ  َیِدٔش

 ر ، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت 
عفب

اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل دیعس  ن 

فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سج دؿ آاتفب 

ـُ یک رھپ وطلی ر وک رگنہ اگل، امنز ڑپےنھ ےئلیک ڑھک  وہےئ افر ریبکت یہک رھپ وطلی آرات
َ
ذ  َحِ
ْ
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وکع ایک، رھپ اانپ ےر ااھٹای افر 

اہک افر ڑھک  رےہ، رھپ وطلی آرات یک، وج یلہپ آرات  ے مک یھت، رھپ وطلی روکع ایک وج ےلہپ روکع  ے مک اھت، رھپ وطلی دجسہ ایک 

ا افر آاتفب رفنش وہاکچ اھت، آپ یلص اہلل ہیلع رھپ دفےری رتعک ںیم ایس رطح ایک سج رطح یلہپ رتعک ںیم ایک اھت، رھپ السؾ ریھپ

س فارمقل ادا یک دف اشناینں ںیہ وج یسک ےک ومت ف ایحت ےک ابثع نہگ ںیم 

م

 

لس

سف ا
ک
فآہل فملس ےن ولوگں وک ہبطخ دای ہک رفامای ہک 

  ظف سمش فرمق دفونں ےئلیک اامعتسؽ ںیہن آےت،  ب مت ہی دوت و مت امنز ےئلیک دفڑف )وسکػ سمش فرمق( رفامےن  ے ولعمؾ وہا ہک وسکػ اک

 رکان اجزئ ےہ۔

 ر  اہلل ثیل، لیقع، ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی
عفب

 دیعس  ن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامان ہک اہلل اعتٰیل اےنپ دنبفں وک وسکػ ےک ذرہعییبن یلص

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامان ہک اہلل اعتٰیل اےنپ دنبفں وک وسکػ ےک ذرہعی ڈراات ےہ، افر اس وک اوبومٰیس ےن یبن یلص اہلل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      990    حس

ص، حش٩، ابي بَکہ :  راوی ہ ب٩ سٌیس، ح٤از ب٩ زیس، یو٧  ٗتيب

ا٢َ  َٗ َة  ََِکَ َبٔي ب ٩ِ أ ًَ َحَش٩ٔ  ِٟ ا  ٩ِ ًَ َُص  ُو٧ ٩ِ ی ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ ٨ََا َح ث ٢َ َحسَّ ا َٗ یٕس  ٌٔ ُة ب٩ُِ َس َب تَِي ُٗ ٨ََا  ث َرُس َحسَّ ا٢َ  َٗ َّي اهَّللُ   َػل و٢ُ اهَّللٔ 

 ٔ ات ِؤت أََحٕس َوَِل َٟٔحَی ٤َٔ أ٪ ٟ َٔ ٔش َٜ ی٨َِ ٔ َِل  أت اهَّلل َی آ أ٪ ٩ِ٣ٔ  یََت آ ٤ََز  َ٘ ِٟ ٤َِص َوا اٟظَّ ٥َ إٔ٪َّ  ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ا ًَ ُٖ بَٔض وِّ لَي یَُد ا ٌَ َ َت اهَّلل  َّ٩ ٜٔ ٔ َوَل ط

 ًَ ُْکِ  یَِذ  ٥ِ َٟ اهَّللٔ َو ِبس  ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ اَزُظ َو  َٔب اهَّللُ ً  ُٖ وِّ ٧َُص یَُد ٩ِ یُو ًَ ٤ََة  زُ ب٩ُِ َس٠َ ا َّ٤ اهَّللٔ َوَح ِبٔس  ًَ أُٟس ب٩ُِ  ُة َوَخ َب ٌِ رٔٔث َوُط ا َو ِٟ ا ِبُس 

بََرنٔي أَبُو  ا٢َ أَِخ َٗ َحَش٩ٔ  ِٟ ا  ٩ِ ًَ  َٕ َر ا ٩ِ ٣َُب ًَ وَسی  طُ ٣ُ ٌَ اَب َحَش٩ٔ َوَت ِٟ ا  ٩ِ ًَ ُث  ٌَ طُ أَِط ٌَ اَب ُظ َوَت اَز َٔضا ًَٔب ٨َّ ب ٩ِ اٟ ًَ َة  َّي بََِکَ َػل ٔيیِّ 

اٟحش٩ ٌث ٩ً  ط ط ا ابٌ ُظ وت اَز ٤َٔا ًَٔب ُٖ بٔض وِّ یَُد َي  ال ٌَ ٥َ إٔ٪َّ اهَّلَل َت َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

ای ہبیتق  ن دیعس، امحد  ن زدی، ویسن، ب ن، ایب رکبہ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوبرکبہ ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

ہلل یک دف اشناینں ںیہ، وج یسک یک ومت ےک ببس  ے رگنہ ںیم ںیہن آےت، نکیل اہلل اعتٰیل اےنپ دنبں وک اؿ ےک آاتفب فاماتہب ا

 َ َدـُ اہلل اےنپ دنبف
ِ
  ب
َ
ِ
ُ ب 
َ
 اّ
ُ
ِػ
ّ
و
َ

 

ُ
 
ں وک ڈراات ےہ ذرہعی ڈراات ےہ۔ دبعاولارث، ہبعش، اخدل  ن دبعاہلل افر امحد  ن ہملس ےن ویسن  ے ي

ؿ ےئک، افر ومٰیس ےن ابمرک  ے افر اوہنں ےن ب ن  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ب ن ےن اہک ہک ھجم  ے ےک  ظف ںیہن ایب

اوبرکبۃ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن افر اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایک ہک اہلل اؿ دفونں ےک ذرہعی اےنپ دنبفں وک 

 اتمعب دحثی رفاتی یک۔ڈراات ےہ افر اثعش ےن ب ن  ے اس ےک 

 ہبیتق  ن دیعس، امحد  ن زدی، ویسن، ب ن، ایب رکبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وسرج رگنہ ںیم ربق ےک ذعاب  ے انپہ امےنگن اک ایبؿ

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب



 

 

  ربق ےک ذعاب  ے انپہ امےنگن اک ایبؿوسرج رگنہ ںیم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      991    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ٟزح٩٤ ا ًبس ت  ٤ًزہ ب٨  ، ، یحٌی ب٩ سٌیس ک ٣اٟ  ، ش٤٠ہ ٣ اهَّلل ب٩   ًبس 

 ٩ِ ًَ أٟٕک  ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َّي  َحسَّ َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ائَٔظَة َزِؤد  ًَ  ٩ِ ًَ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ اٟ ِبسٔ  ًَ ٨ِٔٔت  ٤َِزَة ب ًَ  ٩ِ ًَ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩ِٔ  َیِح

 َٓ  ٔ بِر َ٘ ِٟ ا أب  َذ ًَ  ٩ِ٣ٔ ُ اهَّلل  َٔ َذ ا ًَ َ َضا أ َٟ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ َُضا  َتِشأَٟ ائَِت  َّّة َج زٔی َُضو ٥َ أَ٪َّ ی ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ ُ اهَّللُ  اهَّلل ضَٔی  ائَٔظُة َر ًَ ِت  َٟ َ َضا َشأ ٨ِ ًَ  

اهَّللُ َّي  اهَّللٔ َػل  ٢ُ ُسو ا٢َ َر َ٘ َٓ ُورٔص٥ِٔ  ب ُٗ ٔي  ُض ف ا َّ٨ اٟ ُب  ذَّ ٌَ ٥َ أَيُ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ  َر ا ب ائّٔذ ًَ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ

ا َذ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َرَٛٔب  َّي َذَٟٔک ث٥َُّ  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  ٤َزَّ َر َٓ ُؿّهي   ٍَ َج ََفَ ُص  ٤ِ اٟظَّ ِت  َٔ َدَش َٓ ّبا  َٛ زِ ٣َ ٕ اة َت ََُس

 ٔ َو ا ك ا٣ّ ا٦َ َٗٔی َ٘ َٓ ائَطُ  َر اُض َو ا٨َّٟ ا٦َ  َٗ يي َو ا٦َ ُيَؼل َٗ ٔ ث٥َُّ  ز ُحَح ِٟ ا َِي  َزان ِض َیَِن َه ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َر اهَّللُ  ًّل ث٥َُّ  َؤی ا ك ًّ و ُٛ ُر  ٍَ َٛ َر ًّل ث٥َُّ  ٍَ ی َٓ

 ٔ٢ ِْلَوَّ ا  َٔ و ُٛ
ز  اٟ زُوَ٪  َُو  ًّل َوص ٔی ا كَو ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ َر ٢ٔ ث٥َُّ  ِْلَوَّ ا  ٔ َ٘ٔیا٦ ِٟ ا زُوَ٪  َُو  ًّل َوص َؤی ا ك ا٣ّ ا٦َ َٗٔی َ٘ ا٦َ َٓ َ٘ َٓ ا٦َ  َٗ َشَحَس ث٥َُّ  َٓ  ٍَ َٓ َر  ث٥َُّ 

ٔیًّل  ا كَو ًّ و ُٛ ُر  ٍَ َٛ َر ٢ٔ ث٥َُّ  ِْلَوَّ ٔ ا َ٘ٔیا٦ ِٟ ا زُوَ٪  ًّل َوصَُو  َؤی ا ك ا٣ّ ٔ َٗٔی ا٦ َ٘ٔی ِٟ ا زُوَ٪  ًّل َوصَُو  َؤی ا ك ا٣ّ ا٦َ َٗٔی َٗ ٢ٔ ث٥َُّ  ِْلَوَّ ا  َٔ و ُٛ
ز  اٟ زُوَ٪   َوصَُو 

َط  ا  ٢َ ٣َ ا َ٘ َٓ  َٖ ِنََّصَ َشَحَس َوا َٓ  ٍَ َٓ َر ٢ٔ ث٥َُّ  ِْلَوَّ ا  َٔ و ُٛ
ز  اٟ زُوَ٪  َؤیًّل َوصَُو  ا ك ًّ و ُٛ ُر  ٍَ َٛ َر ٢ٔ ث٥َُّ  ِْلَوَّ ُ ا َزص و٢َ ث٥َُّ أ٣ََ ُ٘ ُ أَِ٪ َي اهَّلل َئ  ٥ِ أَِ٪ ا

 ٔ بِر َ٘ ِٟ ا أب  َذ ًَ ا ٩ِ٣ٔ  ذُو وَّ ٌَ َت  َی

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، ییحی  ن دیعس، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے

افر اہک ہک اہلل اعتٰیل ںیہمت ربق ےک رفاتی رکیت ںیہ ہک اکی وہیدی وعرت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس امےنگن وکیئ 

ذعاب  ے ظوفحظ رےھک، وت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وپاھچ ہک ایک ولگ اینپ ربقفں ںیم 

 اجےت ںیہ؟ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ادا یک انپہ رھپ اکی دؿ وساری رپ حبص 

ئ

ےک فتق وسار وہےئ افر ذعاب دی 

آاتفب وک نہگ گل ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اچتش ےک فتق فاسپ وہےئ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ رجحفں 

ےک درایمؿ  ے سگر ، رھپ امنز ڑپاھےن ڑھک  وہےئ وت ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ڑھک  وہےئ وت آپ یلص 

ےلہپ ہیلع فآہل فملس ےن وطلی ایقؾ رفامای رھپ وطلی روکع رفامای رھپ وطلی ایقؾ رفامای وج ےلہپ ایقؾ  ے مک اھت، رھپ وطلی روکع رفامای وج اہلل 

روکع  ے مک اھت، رھپ ےر ااھٹ رک دجسہ ںیم ےئگ، رھپ ڑھک  وہےئ وت دری کت ڑھک  رےہ، وج ےلہپ ایقؾ اھت رھپ وطلی روکع رفامای وج ےلہپ 

ای وکع  ے مک اھت رھپ ےر ااھٹای وت دری کت ڑھک  رےہ وج ےلہپ ایقؾ  ے مک اھت رھپ وطلی روکع رفامای وج ےلہپ روکع  ے مک اھت رھپ ےر ااھٹر



 

 

 ےک  ربقافر دجسہ ایک افر امنز  ے افرغ وہ رک فہ رفامای وج اہلل اعتٰیل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے الہکان اچتا رھپ اںیہن مکح دای ہک

 ذعاب  ے انپہ امںیگن۔

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، ییحی  ن دیعس، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وسرج رگنہ ںیم وطلی دجسفں اک ایبؿ

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

 وسرج رگنہ ںیم وطلی دجسفں اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      992    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس ہ،  ابوس٤٠  ، ، یحٌی  يبا٪ ، ط  ابونٌی٥

ٌَی یَِح  ٩ِ ًَ اُ٪  َب َطِي ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ن ٨ََا أَبُو  ث لَي  َحسَّ ًَ ُص  ٤ِ اٟظَّ ِت  َٔ َش َٛ ا  َّ٤ َٟ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٧َ ٤ِزٕو أ ًَ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٤ََة  َس٠َ ٔي  ٩ِ أَب ًَ

َّي اهَّللُ ٔيی  َػل َّ٨ اٟ  ٍَ َٛ
ََفَ ْة  ٌَ ا٣ٔ ًَلَة َج اٟؼَّ َٔی إٔ٪َّ  ز ٧ُو  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ٔ  َرُس ِضٔس  ًَ ِ َتی ٌَ ِٛ َر  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َسِحَسةٕ   ٔي  ٔن ف

اهَّللُ ضَٔی  َر ُة  ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َٗ ٢َ َو ا َٗ ٔص  ٤ِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ يَي  َص ث٥َُّ ُجل ٕ ث٥َُّ َج٠َ ٔي َسِحَسة یِٔن ف َت ٌَ ِٛ َر  ٍَ َٛ
ََفَ ا٦َ  َٗ ا ث٥َُّ  وّز ُسُح َسَحِسُت  ا  ا ٣َ َض ٨ِ ًَ  

َضا َِو٢َ ٨ِ٣ٔ َاَ٪ أَك م  ک َٗ 

ی ا  اوبمیعن، ابیشؿ، ییحی ، اوبہملس، دبعاہلل  ن رمع ریض 
ک

 

ت
اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایب

 ہیلع ہک  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم آاتفب وک نہگ اگل وت االعؿ ایک ایگ ہک امنز وہےن فایل ےہ،انچہچن یبن یلص اہلل

ڑھک  وہےئ رھپ اکی رتعک ںیم دف روکع ےئک، رھپ ےھٹیب رےہ، اہیں کت ہک فآہل فملس ےن اکی رتعک ںیم دف روکع ےئک رھپ 

 آاتفب رفنش وہایگ، رافی اک ایبؿ ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن یھبک اس  ے وطلی دجسہ ہن ایک۔

 ہنعاوبمیعن، ابیشؿ، ییحی ، اوبہملس، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وسرج رگنہ یک امنز ابامجتع ڑپےنھ اک ایبؿ افر ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ولوگ

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ولوگں وک ہفصء ززمؾ ںیم امنز ڑپاھیئ افر  یل  ن دبعاہلل  ن سابس ےن ولوگں وک عمج ایک وسرج رگنہ یک امنز ابامجتع ڑپےنھ اک ایبؿ افر ا ن سابس 

 افر ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن امنز ڑپاھیئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      993    حس

ک، زیس ب٩ اس :  راوی ٣ش٤٠ہ، ٣اٟ ر، ًبساهَّلل ب٩ ًباضًبس اهَّلل ب٩  ، ًلاء ب٩ يشا ٥٠ 

اهَّللٔ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ إر  أئ ب٩ِٔ َيَش َل ًَ  ٩ِ ًَ َِس٥َ٠َ  یِٔس ب٩ِٔ أ ٩ِ َز ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ َة  اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ِت َحسَّ َٔ ٧َِدَش ٢َ ا ا َٗ إض  بَّ ًَ  ب٩ِٔ 

 ٔ ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢ٔ ُسو َر ِضٔس  ًَ لَي  ًَ ٤ُِص  ّوا اٟظَّ ٧َِح ٔیًّل  َو ا ك ا٣ّ ا٦َ َٗٔی َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس َّي  َؼل َٓ  ٥َ َس٠َّ َو

٘ٔیَ  ِٟ ا زُوَ٪  ٔیًّل َوصَُو  َو ا٣ّا ك ا٦َ َٗٔی َ٘ َٓ  ٍَ َٓ َر ٔیًّل ث٥َُّ  َو ا ك ًّ و ُٛ ُر  ٍَ َٛ َر ٔ ث٥َُّ  ة َبَْقَ ِٟ ا  ٔ َرة و ائَةٔ ُس ٍَ ٩ِ٣ٔ ْٔقَ َٛ َر ٢ٔ ث٥َُّ  ِْلَوَّ ا  ٔ َؤیًّل ا٦ ا ك ًّ و ُٛ ُر

 ٍَ َٛ َر ٢ٔ ث٥َُّ  ِْلَوَّ ا  ٔ ا٦ َ٘ٔی ِٟ ا زُوَ٪  َُو  ٔیًّل َوص َو ا ك ا٣ّ ا٦َ َٗٔی َٗ َسَحَس ث٥َُّ  ٢ٔ ث٥َُّ  ِْلَوَّ َٔ ا و ُٛ
ز  اٟ زُوَ٪  َُو  َٔ  َوص و ُٛ

ز  اٟ زُوَ٪  َُو  ًّل َوص َؤی ا ك ًّ و ُٛ ُر

٘ٔیَ  ِٟ ا زُوَ٪  َُو  ًّل َوص ٔی َو ا٣ّا ك ا٦َ َٗٔی َ٘ َٓ  ٍَ َٓ َر ٢ٔ ث٥َُّ  ِْلَوَّ َسَحَس ث٥َُّ ا ٢ٔ ث٥َُّ  ِْلَوَّ ا  َٔ و ُٛ
ز  اٟ زُوَ٪  َُو  ًّل َوص ٔی ا كَو ًّ و ُٛ ُر  ٍَ َٛ َر ٢ٔ ث٥َُّ  اِْلَوَّ  ٔ ا٦

َا آی أ٪ ٩ِ٣ٔ  ََت آی َز  ٤َ َ٘ ِٟ ا َص َو ٤ِ اٟظَّ ٥َ إٔ٪َّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٢َ ا َ٘ َٓ ُص  ٤ِ اٟظَّ ِت  ِس َتَح٠َّ َٗ َٖ َو ِنََّصَ ٤َٔ ا أ٪ ٟ َٔ َیِدٔش اهَّللٔ َِل  ِؤت ٔت 

َط  َت  ِٟ اَو ََ َت٨َ ا َی٨َِ ٔ َرأ اهَّلل و٢َ  َرُس َا  ا ی اُٟو َٗ وا اهَّلَل  ُْکُ ذِ ا َٓ َذَٟٔک  َرأَیُِت٥ِ  ا  إَٔذ َٓ  ٔ ٔط ات ََ أََحٕس َوَِل َٟٔحَی ٨َِا َرأَی ا٣َٔک ث٥َُّ  َ٘ ّئا فٔي ٣َ ِی

 ِٟ اَو ٨ََ ت َٓ َة  َّ٨ َح ِٟ ا َیُِت  َرأ يي  ٔن ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٢َ ا َٗ َت  ٌِ َٜ ٌِ یُت َٛ ُرٔ ا َوأ ٧َِی اٟس  ِت  َ٘ٔی ا َب ٨ِطُ ٣َ ُت٥ِ ٣ٔ َک٠َِ َْل ُط  ََػبُِت ِو أ َٟ ا َو ّز و ُ٘ ُت ٨ًُِ

ا  ٢َ ُسو َا َر ا ب٥َٔ ی ُو اٟ َٗ اَئ  َش ِّ٨ اٟ ا  ثََر أَص٠َِٔض ِٛ َ ُِت أ َرأَی ٍَ َو َو ِٓ َ م  أ َٗ  ٔ ِو٦ َی ِٟ َا ک ا  َوّز ٨ِ ََر ٣َ ٥ِ٠َ أ َٓ َر  ا َّ٨ َ٪ اٟ ََُِٜفِ ص٩َّٔ ٗٔی١َ ی َُِٜٔفٔ ا٢َ ب َٗ ٔاهَّللٔ هَّللٔ  ب

٨َِک  َرأَِت ٣ٔ طُ ث٥َُّ  ک٠َُّ صَِز  اٟسَّ اص٩َُّ  ٔلَي إِٔحَس ٨َِت إ ِو أَِحَش َٟ اَ٪  اِْلِٔحَش  ٪َ َُِٜفِ َی یَر َو ٔظ ٌَ ِٟ ا  ٪َ َُِٜفِ َی ا٢َ  ٨َِک َٗ ُِت ٣ٔ َی ِت ٣َا َرأ َٟ ا َٗ َطِیّئا   

م   َٗ ا  یِّر  َخ

 رفاتی رکےت ںیہ دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، زدی  ن املس، اطعء  ن اسیر، دبعاہلل  ن سابس  ے



 

 

افر  ےن ایبؿ ایک ہک آاتفب وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم رگنہ اگل وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ڑپاھیئ

رےہ، وج ےلہپ ایقؾ  ے مک اھت رھپ وطلی روکع ایک وج ےلہپ وسرہ رقبہ یک التفت ےک ربارب وطلی روکع ایک، رھپ ےر ااھٹای افر دری کت ڑھک  

روکع  ے مک اھت، رھپ دجسہ ایک رھپ ڑھک  وہےئ افر دری کت ڑھک  رےہ نکیل ہی ےلہپ ایقؾ  ے مک اھت رھپ وطلی روکع ایک، وج ےلہپ روکع 

لی روکع ایک وج ےلہپ روکع  ے مک اھت، رھپ دجسہ ایک  ے مک اھت، رھپ ےر ااھٹای افر دری کت ڑھک  رےہ نکیل ہی ےلہپ ایقؾ  ے مک اھت، رھپ وط

اینں رھپ امنز  ے افرغ وہےئ، وت آاتفب رفنش وہ اکچ اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک آاتفب فاماتہب اہلل اعتٰیل یک دف اشن

ہلل وک اید رکف، ولوگں ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل مہ ںیہ وج یسک یک ومت ای ایحت ےک ابثع نہگ ںیم ںیہن آےت، وت  ب وت ہی دوت و وت ا

ولوگں ےن داھکی ہک آپ اینپ ہگج  ے وکیئ زیچ ےل رےہ ےھت، رھپ آپ وک ےھچیپ ےٹ وہےئ داھکی، وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

مت اس  ے اس فتق کت اھکےت  ب کت داین  رفامای ہک ںیم ےن تنج وک داھکی، وت اس ںیم  ے اکی وخہش انیل اچتا ارگ ںیم ا ے اپ اتیل وت

ں اقمئ ےہ، افر ےھجم دفزخ دالھکیئ یئگ ہک آج یک رطح اک رظن ںیم ےن یھبک ہن داھکی اھت افر اؿ دفز ںوں ںیم زایدہ وعروتں وک داھکی ولوگ

یک انرفامین رکیت ںیہ افر ااسحؿ اک رکشہی ےن وپاھچ ہک ای روسؽ اہلل ااسی ویکں ےہ؟ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہکلب وشرہفں 

ادا ںیہن رکیت ںیہ، ارگ اؿ ںیم  ے یسک ےک اس ھ زدنیگ رھب ااسحؿ رکےت روہ افر فہ مت  ے ھچک ربایئ دےھکی، وت فہ ںیہک یگ ہک ںیم مت 

  ے یھبک الھبیئ ںیہن دیھکی۔

   ن سابسدبع اہلل  ن ہملسم، امکل، زدی  ن املس، اطعء  ن اسیر، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وسرج رگنہ ںیم رمدفں ےک اس ھ وعروتں ےک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

 وسرج رگنہ ںیم رمدفں ےک اس ھ وعروتں ےک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س      994    حس

ابي بَک :  راوی ء ب٩  ر، اس٤ا ہ ب٨ت ٨٣ذ ، ٓاك٤ ک، ہظا٦ ب٩ رعوہ ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ٔت  ٨ِٔ َة ب ٤َ اكٔ َٓ  ٔ َزأَتٔط ا٣ِ  ٩ِ ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ِٟ  َحسَّ ٨ِٔٔت ا َئ ب ا ٩ِ أَِس٤َ ًَ  ٔ ٨ِٔذر ٤ُ



 

 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ائَٔظَة َزِوَد اٟ ًَ ُت  ِت أََتِی َٟ ا َٗ ا  ََّض ا أ٧َ ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٕ َر َبٔي بََِک اُض  أ ا٨َّٟ ا  إَٔذ َٓ ُص  ٤ِ اٟظَّ ِت  َٔ ٔیَن َخَش ح

 ِ٠ ُ٘ َٓ يي  ُتَؼل ْة  ائ٤َٔ َٗ هَٔي  َٔذا  وَ٪ َوإ ا٦ْ ُيَؼ٠  یَْة َٗٔی آ ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٔ اهَّلل اَ٪  ِبَح ُس ِت  َٟ ا َٗ ٔئ َو ا ٤َ اٟشَّ ٔلَي  َرِت بَٔیٔسَصا إ ا ََط أ َٓ أض  ُت ٣َا ٨٠َّٟٔ

انِ  ا  َّ٤٠َ َٓ َئ  ٤َا ِٟ ا َرأِٔسی   َٚ ِو َٓ َُػب   ُت أ ٠ِ ٌَ َح َٓ ِشُی  َِ ِٟ ا ٔي  ن ًلَّ َّی َتَح ً ُت َح ٤ِ ُ٘ َٓ ِت  َٟ ا َٗ  ٥ِ ٌَ َرِت أَِی َن ا ََط أ آَ َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس  َٖ هَّللُ ََّصَ

 ٔ ُط ف ُِت َرأَی ِس  َٗ ُظ إِٔلَّ  ٥ِ أََر َٟ ُت  ٨ِ ُٛ ٕئ  َطِی ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ  َٗ ٔ ث٥َُّ  ط ٠َِی ًَ ِىَی  َ َوأَث اهَّلل ٤َٔس  ٥َ َح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ِس ًَ َ٘ َٟ َر َو ا ا٨َّٟ َة َو َّ٨ َح ِٟ ا َّی  ً ا َح ٔي َصَذ ام َ٘ ي ٣َ

َْقٔ  ٔ ٣ِٔث١َ أَِو  ُور ب ُ٘ ِٟ ا ُوَ٪ فٔي  ٨َ ت ِٔ ُت  ٥ُِ َّٜ َيَّ أ٧َ ٔل َي إ طُ أُوؤ َٟ ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ  ٥ِ ُٛ َي أََحُس یُِؤت اُئ  َِس٤َ ِت أ َٟ ا َٗ ُض٤َا  ََّت رٔی أَی ا٢ٔ َِل أَِز جَّ اٟسَّ ٔة  ّبا ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِ ی

و٢ُ ٣ُحَ  ُ٘ َی َٓ ُئ  ٤َا ِت أَِس َٟ ا َٗ َذَٟٔک  رٔی أَیَّ  َِز و٩ُٔٗ َِل أ ٤ُ ِٟ ا ٤ُِؤ٩ُ٣ٔ أَِو  ِٟ ا ا  أ٣ََّ َٓ ُج١ٔ  زَّ اٟ َٔضَذا  ٤َُک ب ا ٠ًِٔ َػ ٣َ و٢ُ اهَّللٔ  َرُس ْس  اهَّللُ ٤َّ َّي  ل

ِس  َ٘ َٓ ا  أّٟح ٥َِ٧ َػ ُط  َٟ ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ ا  ٨َ ٌِ َب اتَّ ا َو آ٨٣ََّ أََجب٨َِا َو َٓ ُضَسی  ِٟ ا ٨َأت َو بَيِّ ِٟ ٔا ا ب ائ٨ََ ٥َ َج َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ا ًَ ٨ّٔا َوأ٣ََّ ٤ُوٗ َٟ َت  ٨ِ ُٛ ا إِٔ٪  ٨َ٤ِٔ ٠ ًَ  

ُئ  ٤َا ِت أَِس َٟ ا َٗ ٤َا  ََّتُض ٔی أَی َِزر اُب َِل أ زَِت ٤ُ ِٟ ا ُٙ أَِو  ٔ آ ٨َ٤ُ ِٟ ُتطُ  ا ٠ِ ُ٘ َٓ ّئا  َطِی ُوَ٪  وٟ ُ٘ َض َي ا ا٨َّٟ ُت  ٌِ ٔ َس٤ ی  رٔ و٢ُ َِل أَِز ُ٘ َی َٓ 

دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، افہمط تنب ذنمر، اامسء  ن ایب رکب ایبؿ رکیت ںیہ ہک ںیم زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

وک نہگ اگل اھت، وت داھکی ہک اس فتق ولگ ڑھک  امنز ڑپھ رےہ  رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس اہلل آیئ سج فتق آاتفب

 ںیہ، افر اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یھب ڑھکی امنز ڑپھ ریہ ںیھت، ںیم ےن اہک ہک ولوگں وک ایک وہایگ ےہ؟ وت اوہنں ےن اےنپ تا ھ  ے

وہنں ےن ااشرہ  ے تاں اہک، ںیم ڑھکی ریہ اہیں کت ہک آامسؿ یک رطػ ااشرہ ایک افر اہک احبسؿ اہلل ںیم ےن اہک وکیئ اشنین ےہ؟ وت ا

انثء  آربی اھت ہک ےھجم شغ آاجےئ ںیم اےنپ ےر رپ اپین ڈاےنل یگل  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افرغ وہےئ، اہلل اعتٰیل یک دمح ف

 دیھکی ںیھت، اہیں کت ہک تنج دفزخ ےک انمرظ ایبؿ یک رھپ رفامای ںیم ےن فہ زیچںی اس اقمؾ رپ دںیھکی وج ںیم ےن اس  ے ےلہپ ہن

یھب ےھجم داھکےئ ےئگ افر ےریی رطػ فیح  یجیھ یئگ ہک ربق ںیم ہنتف داجؽ ےک لثم ای اس ےک آربی آربی آزامشئ وہیگ، اامسء ےن اہک 

اکی صخش ےک اپس رفہتش آےئ اگ افر ہک ںیم ںیہن اجیتن ہک لثم ۃنتفادلاجؽ اہک، ای آرةی نم ۃنتف ادلاجؽ، اامسء ےن اہک ہک مت ںیم  ے 

اس  ے اہک اجےئ اگ اس آدیم ےک قلعتم ھچک ولعمؾ ےہ؟ وج صخش ومنم ای ومنق وہاگ، اامسء ےن ومنم اک  ظف ای ومنق اک  ظف اہک ےھجم 

، وت مہ ےن االسؾ ولعمؾ ںیہن فہ ےہک اگ ہی دمحم اہلل ےک روسؽ ںیہ، وج امہر  اپس یلھک وہیئ دںیلیل افر دہاتی یک ابںیت ےل رک آےئ

وبقؽ ایک اامیؿ الےئ افر مہ ےن ریپفی یک، وت اس  ے اہک اجےئ اگ ا  رمد اصحل، وس ںیم اجاتن اھت ہک وت ومنم ےہ افر وج صخش انمقف ای 

اہک فہ ےہک اگ کش رکےن فاال وہاگ انمقف ای رماتب ںیم  ے وکؿ اس  ظف اامسء ےن ایبؿ ایک ولعمؾ ںیہن، ےہک اگ ںیم ںیہن اجاتن، اامسء ےن 

 ںیم ےن ولوگں وک ھچک ےتہک وہےئ انس اھت فیہ ںیم ےن یھب ہہک دای۔



 

 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، افہمط تنب ذنمر، اامسء  ن ایب رکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رج رگنہ( ںیم الغؾ آزاد رکےن وک رتہب انھجمسوسکػ سمش )وس

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

 وسکػ سمش )وسرج رگنہ( ںیم الغؾ آزاد رکےن وک رتہب انھجمس

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      995    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اس٤اء  ہ،  ك٤ ظا٦ ٓا ہ  ، ائسہ ٍ ب٩ یحٌی ، ز  ربی

ا َز  ِس أ٣ََ َ٘ َٟ ِت  َٟ ا َٗ َئ  ٤َا ٩ِ أَِس ًَ ٤ََة  اكٔ َٓ  ٩ِ ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ  ُ ائَٔسة ٨ََا َز ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٌَی  یَِح ٍُ ب٩ُِ  َربٔی ا  ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ٟ

٤ِٔص  اٟظَّ  ٖٔ و ُش ُٛ ٔي  ٔة ف َٗ ا َت ٌَ ِٟ ٔا  ب

اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکیت ںیہ اامسء ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرج رعیب  ن ییحی ، زادئہ، اشہؾ افہمط، اامسء ریض اہلل 

 رگنہ ںیم الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ دای۔

 رعیب  ن ییحی ، زادئہ، اشہؾ افہمط، اامسء ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دجسم ںیم وسرج رگنہ یک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم وسرج رگنہ یک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ
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ئ :  راوی ًا رضت  ٟزح٩٤ ح ا ًبس ت  ٤ًزہ ب٨  ، ک، یحٌی ب٩ سٌیس ٟ ٣ا  ، ٨ًہااس٤ٌٰی١ لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ہ   ظ

 ٔ ائ ًَ  ٩ِ ًَ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ ٔت  َزَة ب٨ِٔ ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ یٕس  ٌٔ ٌَی ب٩ِٔ َس یَِح  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َىٔی ٣َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١ُ  ٤َ ا إِٔس ٨ََ ث ا أَ٪َّ َحسَّ ٨َِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َة  َظ

أب  َذ ًَ َٔ اهَّللُ ٩ِ٣ٔ  َذ ا ًَ َ ِت أ َٟ ا َ٘ َٓ ا  َتِشأََُٟض َِت  ائ ٔیَّّة َج ز ُضو ُب  َی ذَّ ٌَ ٥َ أَُي ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ َرُسو ائَٔظُة  ًَ ِت  َٟ َ َشأ َٓ  ٔ بِر َ٘ ِٟ ا

َرَٛٔب  َذَٟٔک ث٥َُّ  ٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ  ا ب ائّٔذ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  ُس ٢َ َر ا َ٘ َٓ رٔص٥ِٔ  ُو ب ُٗ اُض فٔي  َّ٨ ٠َ اٟ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  َرُسو ِیطٔ  

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  زَّ َر ٤َ َٓ ي  ٍَ ُؿّه َج ََفَ ٤ُِص  اٟظَّ ِت  َٔ ََٜش َٓ ّبا  َٛ زِ ٣َ ٕ اة اَت ََُس َذ  ٥َ َس٠َّ ا٦َ َو َٗ ٔ ث٥َُّ  ز ُحَح ِٟ ا َِي  ان ِضَز َیَِن َه ٥َ ب

 ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ َر َؤیًّل ث٥َُّ  ا ك ا٣ّ ا٦َ َٗٔی َ٘ َٓ ائَطُ  اُض َوَر ا٨َّٟ ا٦َ  َٗ َّي َو َؼل ٢ٔ ث٥َُّ َٓ ِْلَوَّ ا  ٔ ا٦ َ٘ٔی ِٟ ا زُوَ٪  َؤیًّل َوصَُو  ا٣ّا ك ا٦َ َٗٔی َ٘ َٓ  ٍَ َٓ َر َؤیًّل ث٥َُّ  ا ك

ا ا٦َ َٗٔی َ٘ َٓ ا٦َ  َٗ ٔیًّل ث٥َُّ  َو ا ك ّز ُسُحو َشَحَس  َٓ  ٍَ َٓ َر ٢ٔ ث٥َُّ  ِْلَوَّ ا  َٔ و ُٛ
ز  اٟ زُوَ٪  َُو  ًّل َوص َؤی ا ك ًّ و ُٛ ُر  ٍَ َٛ َ٘ٔیا٦ٔ َر ِٟ ا ًّل َوصَُو زُوَ٪  َؤی ا ك ٣ّ

 َ ِْل اا َ٘ٔی ِٟ ا زُوَ٪  ٔیًّل َوصَُو  ا٣ّا كَو ا٦َ َٗٔی َٗ ٢ٔ ث٥َُّ  ِْلَوَّ َٔ ا و ُٛ
ز  اٟ زُوَ٪  َُو  ًّل َوص َؤی ا ك ًّ و ُٛ ُر  ٍَ َٛ َر ٢ٔ ث٥َُّ  َؤیًّل وَّ ا ك ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ َر ٢ٔ ث٥َُّ  ِْلَوَّ ا  ٔ ٦

٢ٔ ث٥َُّ  اِْلَوَّ  ٔ ز حُو اٟش  زُوَ٪  َسَحَس َوصَُو  ٢ٔ ث٥َُّ  ِْلَوَّ َٔ ا و ُٛ
ز  اٟ زُوَ٪  َُو  َطاَئ  َوص ٥َ ٣َا  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  َرُسو ا٢َ  َ٘ َٓ  َٖ ََّصَ اِن

 ٔ بِر َ٘ ِٟ ا أب  َذ ًَ ذُوا ٩ِ٣ٔ  وَّ ٌَ ََت َزص٥ُِ أَِ٪ ی و٢َ ث٥َُّ أ٣ََ ُ٘  اهَّللُ أَِ٪ َي

 ہک اکی وہیدی وعرت اؿ اامسلیع، امکل، ییحی  ن دیعس، رمعہ تنب دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکیت ںیہ

ےک اپس ھچک امےنگن وک آیئ وت اس ےن اہک ہک ںیہمت اہلل اعتٰیل ذعاب ربق  ے ظوفحظ رےھک، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن روسؽ 

 اجےت ںیہ؟ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ئ

فملس ےن رفامای ادا اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وپاھچ ہک ایک ولگ ربق ںیم ذعاب دی 

یک انپہ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی حبص وساری رپ وسار وہےئ، وت آاتفب ںیم نہگ اگل، افر دؿ ڑچےنھ رپ فاسپ آےئ، 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجحفں ےک درایمؿ  ے ذگر ، رھپ ڑھک  وہےئ، رھپ امنز ڑپیھ افر ولگ آپ یلص اہلل ہیلع 

ہل فملس ےک ےھچیپ ڑھک  وہےئ، وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وطلی ایقؾ ایک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وطلی روکع فآ

ایک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےر ااھٹای وت دری کت ڑھک  رےہ، نکیل ےلہپ ایقؾ  ے مک رھپ روکع ایک، نکیل ےلہپ روکع  ے مک 

اھٹای رھپ وطلی دجسہ ایک رھپ دری کت ڑھک  رےہ، نکیل ےلہپ ایقؾ  ے مک، رھپ وطلی روکع ایک، نکیل ےلہپ روکع  ے مک رھپ اھت، رھپ ےر ا

 دجسہ ایک، نکیل ےلہپ دجس   ے مک، رھپ  ب امنز  ے افرغ وہےئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج ھچک ہک اہلل اعتٰیل

 فآہل فملس  ے الہکان اچتا، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک مکح دای ہک ربق ےک ذعاب  ے انپہ امںیگن۔ ےن آپ یلص اہلل ہیلع



 

 

 الیعٰمس، امکل، ییحی  ن دیعس، رمعہ تنب دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یسک یک ومت افر ایحت ےک ببس آاتفب ںیم رگنہ ںیہن اتگل، اوبرکبۃ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

ریض اہلل اعتٰیل ہنع، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل  یسک یک ومت افر ایحت ےک ببس آاتفب ںیم رگنہ ںیہن اتگل، اوبرکبۃ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریغمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اوبومٰیس

 ہنع افر ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفاتی ایک
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ز :  راوی شٌو ٣ ابو  ، ٗیص  ، اس٤ٌٰی١  ، ، یحٌی  ز شس ٣ 

 ٌٔ ٌَی ب٩ُِ َس َیِح ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ  ٢ُ ُسو َر  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ  ٕ ز و ٌُ ٔي ٣َِش َب ٩ِ أ ًَ ْص  ِی َٗ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١َ  ِٔس٤َ ٩ِ إ ًَ یٕس 

یَ  ا آ ُض٤َ َّ٨ ٜٔ ٔ َوَل اتٔط ِؤت أََحٕس َوَِل َٟٔحَی ٤َٔ أ٪ ٟ َٔ ٔش َٜ ٨َِ ُ َِل ی ز ٤َ َ٘ ِٟ ا ُص َو ٤ِ اٟظَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ا َػل َٔذ إ َٓ اهَّللٔ  آیَأت  أ٪ ٩ِ٣ٔ  َت

وا َؼ٠  َٓ ٤َُا  وص ٤ُ َیُِت  َرأ

 دسمد، ییحی ، اامسلیع، سیق، اوبوعسمد  ے رفاتی رکےت ںیہ اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

ں ںیم  ے اشناینں فملس ےن رفامای، آاتفب فاماتہب وک یسک یک ومت ف ایحت ےک ببس  ے نہگ ںیہن اتگل، نکیل ہی دفونں ادا یک اشنوین

 ںیہ،  ب مت اؿ دفونں ںیم نہگ دوت و وت امنز ڑپوھ۔

 دسمد، ییحی ، الیعٰمس، سیق، اوبوعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب



 

 

اعتٰیل ب ںیم رگنہ ںیہن اتگل، اوبرکبۃ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریغمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اوبومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع، ا ن سابس ریض اہلل یسک یک ومت افر ایحت ےک ببس آاتف

 ہنع افر ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفاتی ایک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      998    حس

٨ًہاًبس ا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، رعوہ ح ظا٦ ب٩ رعوہ ہ ی،  ہز ، ز ٤ٌ٣ز  ، ظا٦ ہ  ، ٣ح٤س  هَّلل ب٩ 

َو  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ زٔیِّ َوصَٔظ ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ٤َْز  ٌِ ٧َا ٣َ بََر ا٦ْ أَِخ ا صَٔظ ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ضَٔی َحسَّ َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ َة 

 ًَ ُ اهَّللُ  اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٦َ  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ٔ اهَّللٔ  َرُس ِضسٔ  ًَ َي  ل ًَ ٤ُِص  اٟظَّ ِت  َٔ َش َٛ ِت  َٟ ا َٗ َّي ٨َِضا  َؼل َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  

َا أَك َٓ َِسطُ  َرأ  ٍَ َٓ َر ََ ث٥َُّ  و ُٛ
ز  اٟ َا٢َ  أَك َٓ  ٍَ َٛ َر ائََة ث٥َُّ  ْٔقَ ِٟ ا َا٢َ  أَك َٓ أض  َّ٨ ٔاٟ َا٢َ ب أَك َٓ  ٍَ َٛ َر َي ث٥َُّ  ِْلُول ٔ ا َتٔط ائ ْٔقَ زُوَ٪  َٔي  ََة َوه ائ ْٔقَ ِٟ ا  ٢َ

ا اٟثَّ ٔة  ٌَ ِٛ زَّ اٟ ٔي  ٍَ ف ٨َ َؼ َٓ ا٦َ  َٗ یِٔن ث٥َُّ  َسِحَسَت َشَحَس  َٓ ُط  َرأَِس  ٍَ َٓ َر ٢ٔ ث٥َُّ  ِْلَوَّ ا ٔطٔ  وً ُٛ ُر زُوَ٪   ََ و ُٛ
ز  ٢َ إٔ٪َّ اٟ ا َ٘ َٓ ا٦َ  َٗ َذَٟٔک ث٥َُّ  ٧َٔیةٔ ٣ِٔث١َ 

٤َِص  َزظُ اٟظَّ َٔبا ا ً ض٤َٔ ُزٔی ی  ٔ اهَّلل آیَأت  أ٪ ٩ِ٣ٔ  یََت آ ا  ُض٤َ َّ٨ ٜٔ ٔ َوَل ٔط ات ِؤت أََحٕس َوَِل َٟٔحَی أ٪ ٤َٟٔ َٔ َیِدٔش َز َِل  ٤َ َ٘ ِٟ ا َٔک َو ذَٟ ُِت٥ِ  َی َرأ ا  إَٔذ َٓ  

 ٔ ًَلة اٟؼَّ َي  ٔل ا إ و زًَُ ِٓ ا َٓ 

اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ رضحت اعہشئ  دبع اہلل  ن دمحم، اشہؾ، رمعم، زرہی، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل

ملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع ںیم آاتفب ںیم نہگ اگل، وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل ف

اانپ ےر ااھٹای افر دف دجس  ےئک افر رھپ  ڑھک  وہےئ افر ولوگں وک امنز ڑپاھیئ افر وطلی آرات یک رھپ روکع ایک وت وطلی روکع ایک رھپ

ڑھک  وہےئ افر دفےری رتعک ںیم یھب ایس رطح ایک رھپ ڑھک  وہےئ افر رفامای ہک آاتفب افر اماتہب یسک یک ومت افر ایحت ےک 

ےہ  ب مت ہی دوت و ببس  ے نہگ ںیم ںیہن آےت نکیل فہ دفونں ادا یک اشنوینں ںیم  ے دف اشناینں ںیہ وج ادا اےنپ دنبفں وک داھکات 

 وت امنز یک رطػ دفڑف۔

 دبع اہلل  ن دمحم، اشہؾ، رمعم، زرہی، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس وک ا ن سابس ےن رفاتی ایکوسرج رگنہ ںیم ذرک ایہٰل اک ایبؿ، 



 

 

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

 وسرج رگنہ ںیم ذرک ایہٰل اک ایبؿ، اس وک ا ن سابس ےن رفاتی ایک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      999    حس

اهَّلل :  راوی رضی  سٰی  ٣و ابو  ، زہ ابوبز  ، اهَّلل  ًبس ، بزیس ب٩  ہ ٣ ابواسا  ، ء ًًل ٨ًہ ٣ح٤س ب٩   تٌالٰي 

 ًَ َزَة  ُزِ َبٔي ب ٩ِ أ ًَ  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ یِٔس ب٩ِٔ  َُز ٩ِ ب ًَ َة  ا٣َ ٨ََا أَبُو أَُس ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ِت َحسَّ َٔ ٢َ َخَش ا َٗ َبٔي ٣ُوَسی  ٩ِ أ

 ُ ٜ َیِدَشی أَِ٪ َت ا  ًّ ٔ ز َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٦َ  َ٘ َٓ ٤ُِص  َٕ اٟظَّ و ُٛ ُر ٕ َو ٢ٔ َٗٔیا٦ َّي بٔأَكَِو َؼل َٓ ٤َِشحَٔس  ِٟ ا َتَي  أ َٓ ُة  ًَ ا اٟشَّ وَ٪ 

ِؤت أََحٕس َوَِل ٟٔحَ  ٤َٔ ُوُ٪ ٟ ُ َِل َتٜ اهَّلل ُزِٔس١ُ  ی ًٔی  َّٟ ا َاُت  اِْلی  ٔ ا٢َ َصٔذظ َٗ ٠ُطُ َو ٌَ ِٔ م  َي َٗ ُِتطُ  َرأَی  ٕ وز ُسُح َزُظ َو َٔبا ً ٔ ٔط ُ ب اهَّلل  ُٖ ِّ یَُدو  ٩ِ ٜٔ ٔ َوَل ٔط ات َی

ٔذَ  إ َٓ ٔ رٔظ ا َٔ ِِ ٔ ت ِس ٔ َوا ٔط ائ ًَ زُ ٔ َو ظ ذِْٔکٔ َي  ٔل ا إ و زًَُ ِٓ ا َٓ َٔک  َذٟ ا ٩ِ٣ٔ  َطِیّئ ُِت٥ِ  َی َرأ  ا 

دمحم  ن العء، اوبااسہم، ربدی  ن دبعاہلل ، اوبربدہ، اوب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک وسرج 

رطح ربھگاےئ وہےئ ڑھک  وہےئ ےسیج ایقتم یئگ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم نہگ وہا وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس 

آےئ، افر وطلی رتنی ایقؾ ف روکع افر وجسد ےک اس ھ امنز ڑپیھ ہک اس  ے ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ااسی رکےت وہےئ ںیہن 

ہی اشناینںیہ وج اہلل زبرگ ف ربرت اتجیھب ےہ، ہی یسک یک ومت افر ایحت ےک ببس داھکی اھت، افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

 ے ںیہن وہات ےہ، ہکلب اہلل اعتٰیل اس ےک ذرہعی اےنپ دنبفں وک ڈراات ےہ،  ب مت اس وک دوت و وت ذرک ایہٰل افر داع فاافغتسر یک رطػ 

 دفڑف۔

 وبربدہ، اوبومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم  ن العء، اوبااسہم، ربدی  ن دبعاہلل ، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... وسرج رگنہ ںیم داع رکےن اک ایبؿ اس وک اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اعہشئ

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےن اک ایبؿ اس وک اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایکوسرج رگنہ ںیم داع رک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1000    حس

رضی اهَّلل تٌ :  راوی ہ  ٣ِیرہ ب٩ طٌب ہ،  ائسہ، ب٩ زیاز ب٩ ًًلٗ اٟوٟیس، ز ٨ًہابو لٰي   ا

 ِ ٔیَرَة ب ِ٤ُ ِٟ ا ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ َة  َٗ ًَٔل زُ ب٩ُِ ً ا َٔی ا ز ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ُ ائَٔسة ا َز ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ َؤٟیٔس  ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ِت َحسَّ َٔ َش َٜ ِ ٧ ٢ُ ا و ُ٘ َة َي َب ٌِ ُط  ٩َ

 َ٘ َٓ اصٔی٥َ  َِز ِت ٤َِٟٔؤت إٔب َٔ َش َٜ ِ ٧ ُض ا ا ا٨َّٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ اصٔی٥ُ  َِز اَت إٔب یَِو٦َ ٣َ ٤ُِص  َص اٟظَّ ٤ِ اٟظَّ ٥َ إٔ٪َّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  و َرُس ا٢َ 

ِزًُ  ا َٓ ٤َُا  وص ٤ُ َرأَیُِت َٔذا  إ َٓ  ٔ ٔط ات ِؤت أََحٕس َوَِل َٟٔحَی ٤َٔ أ٪ ٟ َٔ ٔش َٜ ٨َِ أت اهَّللٔ َِل ی َی آ أ٪ ٩ِ٣ٔ  آیََت ٤ََز  َ٘ ِٟ ا ٨ََِحلٔيَ َو َّی ی ً ا َح و ا اهَّلَل َوَػ٠   و

زاید  ن العہق، ریغمہ  ن ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ رغمہی  ن ہبعش ےتہک ںیہ ہک سج دؿ اوباولدیل، زادئہ،  ن 

رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ اک ااقتنؽ وہا اس دؿ وسرج وک نہگ اگل، وت ولوگں ےن اہک ہک اربامیہ ہیلع االسلؾ یک ومت ےک ببس وسرج وک 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک آاتفب فاماتہب ادا یک دف اشناینں ںیہ، یسک یک ومت افر ایحت ےک نہگ گل ایگ، وت روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ببس  ے نہگ ںیم ںیہن ےہ،  ب مت نہگ دوت و وت اہلل  ے داع رکف افر امنز ڑپوھ اہیں کت ہک آاتفب رفنش وہاجےئ۔

  اعتٰیل ہنعاوباولدیل، زادئہ،  ن زاید  ن العہق، ریغمہ  ن ہبعش ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اچدن رگنہ ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

 اچدن رگنہ ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1001    حس

ہ :  راوی ص، حش٩، ابوبَک ہ، یو٧ ٣ز، طٌب ز، سٌیس ب٩ ًا  ٣ح٤و

 ٔ ٩ِ أَب ًَ َحَش٩ٔ  ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٧َُص  یُو  ٩ِ ًَ َة  َب ٌِ ُط  ٩ِ ًَ  ٕ ز ا٣ٔ ًَ یُس ب٩ُِ  ٌٔ َس ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ًَلَ٪  زُ ب٩ُِ َُِی ٤ُو ا ٣َِح ٨ََ ث ُط َحسَّ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َة َر ََِکَ ي ب



 

 

ِضسٔ  ًَ َي  ل ًَ ٤ُِص  اٟظَّ ِت  َٔ َش َٜ ِ ا٧  ٢َ ا َتیِٔن  َٗ ٌَ ِٛ َر َّي  َؼل َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  ُسو  َر

ومحمد، دیعس  ن اعرم، ہبعش، ویسن، ب ن، اوبرکبہ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوبرکبہ ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

رتعک امنز ڑپیھ )اس دحثی یک اوناؿ  ے اطمتقب ںیہن ےہ،  زامہن ںیم وسرج رگنہ وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف

 نکیل ہی رفاتی اس رفاتی اک ااصتخر ےہ وج آےگ آیت ےہ( ۔

 ومحمد، دیعس  ن اعرم، ہبعش، ویسن، ب ن، اوبرکبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

 اچدن رگنہ ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1002    حس

ص، حش٩، ابوبَکہ :  راوی اٟوارث، یو٧ ، ًبس  ابو٤ٌ٣ز

 ِٟ ا  ٩ِ ًَ ُُص  ُو٧ ٨ََا ی ث ٢َ َحسَّ ا َٗ رٔٔث  َوا ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ُو ٣َ ا أَب ٨ََ ث ٔس َحسَّ ِض ًَ َي  ل ًَ ٤ُِص  اٟظَّ ِت  َٔ ا٢َ َخَش َٗ َة  ََِکَ ٔي ب ٩ِ أَب ًَ َحَش٩ٔ 

ا َّ٨ اٟ ٤َِشحٔٔس َوثَاَب  ِٟ ا َي  ٔل ي إ ََ َِت ٧ َّی ا ً َُط َح ائ رَٔز ز   َیُح َد  َْخَ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو یِٔن َر َت ٌَ ِٛ َر ٔض٥ِٔ  َّي ب َؼل َٓ  ٔ ط ِی َٟ ٔ ُض إ

 َ٘ َٓ ٤ُِص  اٟظَّ ٧َِح٠َِت  ا َٓ ََ َاَ٪ ذَا ا ک ِؤت أََحٕس َوإَٔذ ٤َٔ أ٪ ٟ َٔ َیِدٔش ٤َا َِل  َُّض ٧ٔ ٔ َوإ اهَّلل َأت  آی أ٪ ٩ِ٣ٔ  یََت آ َز  ٤َ َ٘ ِٟ ا ٤َِص َو اٟظَّ ا  ا٢َ إٔ٪َّ  و َؼ٠  َٓ

 َٟ ا٢ُ  َ٘ اَت ُي ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ٨ِّا ٨٠َّٟٔ اب ََ أَ٪َّ  ا َذ ٥ُِٜٔ َو َٕ ٣َا ب َُِٜظ ی َّی  ً ا َح ِزًُو ا أَٟک َو اُض فٔي َذ ا٨َّٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ اصٔی٥ُ  َِز  ُط إٔب

اوبرمعم، دبعاولارث، ویسن، ب ن، اوبرکبہ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوبرکبہ ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع 

 ںیم ےچنہپ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ںیم وسرج رگنہ وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اچدر ےتچنیھک وہےئ ابرہ ےلکن، اہیں کت ہک دجسم

فملس یک رطػ ولگ یھب وتمہج وہےئگ، وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک دف رتعک امنز ڑپاھیئ،انچہچن آاتفب رفنش وہایگ 

ںیم ںیہن آےت،  ب ہی افر رفامای ہک آاتفب ف اماتہب اہلل اعتٰیل یک دف اشناینں ںیہ افر ہی دفونں یسک یک ومت ےک ببس  ے نہگ 

وصرت ک ش آےئ وت امنز ڑپوھ، اہیں کت ہک فہ زیچ دفر وہاجےئ وج اہمتر  اس ھ ےہ )ینعی رگنہ( افر ہی اس ےئل رفامای ہک یبن یلص 



 

 

ق اہک اھت ہک

لع

 

می

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکی اصزبحاد  ےن نج اک انؾ اربامیہ اھت، ایس دؿ فافت اپیئ یھت، افر ولوگں ےن اؿ ےک 

 رگنہ اؿ یک ومت ےک ببس اگل۔

 اوبرمعم، دبعاولارث، ویسن، ب ن، اوبرکبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وسرج رگنہ ںیم یلہپ رتعک ےک وطلی رکےن اک ایبؿ

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

  رتعک ےک وطلی رکےن اک ایبؿوسرج رگنہ ںیم یلہپ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1003    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ظہ  ئ ًا  ، ٤ًزہ  ، ، یحٌی  ٔیا٪ ، س اح٤س ابو   ، ُیًل٪ ز ب٩   ٣ح٤و

ا ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٤ََس  ُو أَِح ا أَب ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ًَلَ٪  زُ ب٩ُِ َُِی ا ٣َِح٤ُو ٨ََ ث ا أَ٪َّ  َحسَّ ٨َِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ َزَة  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ ٌَی  َیِح  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس

ِْلَوَّ  یِٔن ا َسِحَسَت إت فٔي  ٌَ َٛ َر  ٍَ َ َِرب ٔص أ ٤ِ اٟظَّ  ٖٔ ُشو ُٛ ٔض٥ِٔ فٔي  َّي ب َػل  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ َِو٢ُ اٟ ٢ُ أَك ِْلَوَّ ا  ٢ُ 

 نایؿ، ییحی ، رمعہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک ومحمد  ن الیغؿ، اوب ادمح، 

 وسرج رگنہ ںیم امنز ڑپاھیئ افر دف رتعک اچر روکع ےک اس ھ ڑپںیھ، نج ںیم یلہپ رتعک دفےری  ے وطلی یھت۔

 ہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعومحمد  ن الیغؿ، اوب ادمح،  نایؿ، ییحی ، رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وسرج رگنہ ںیم دنلب فاز  ے آرا



 

 

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

 وسرج رگنہ ںیم دنلب فاز  ے آرا

یثح                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1004    س

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ہ  ظ ئ ًا  ، ، رعوہ اب٩ طہاب  ، اب٩ ٤٧ز  ، ش٥٠  ٣ ٟیس ب٩  ا٪، و ٣ہز  ٣ح٤س ب٩ 

ضَ  اب٩َِ ٔط  ٍَ ٔ ٕ َس٤ ٤َٔز اب٩ُِ ٧ ٧َا  بََر ا٢َ أَِخ َٗ َؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ِٟ ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ اَ٪  َز ِض ُس ب٩ُِ ٣ٔ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ًَ َحسَّ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ َة إب  ائَٔظ

 َ ْ ا ََفَ إَٔذ َٓ  ٔ ٔط ائَت ٖٔ بْٔٔقَ ُدُشو ِٟ ا  ٔ ًَلة ٥َ فٔي َػ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َز  َض ا َج َض ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٍَ َر َٓ َر ا  َٔذ ٍَ َوإ َٛ
ََفَ ََّر  ب َٛ  ٔ ٔط ائَت  ٩ِ٣ٔ ْٔقَ

ا َک  َٟ ٨ََّا َو َرب ٤َٔسُظ  ٩ِ٤َٔ َح ٟ ُ اهَّلل  ٍَ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ةٔ  ٌَ ِٛ زَّ اٟ یِٔن ٩ِ٣ٔ  َت ٌَ ِٛ َر ٔي  إت ف ٌَ َٛ َر  ٍَ َ َِرب ٖٔ أ و ُُٜش ٔ اِل ائََة فٔي َػًَلة ْٔقَ ِٟ ا ٔزُ  او ٌَ َح٤ُِس ث٥َُّ يُ ِٟ

 ِ٨ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ائَٔظَة َر ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ ٔیَّ  ز صِز اٟ ُت  ٌِ ٔ َس٤ ُُظ  یِر َُ ٔي  َو اع ِْلَِوَز ا٢َ ا َٗ إت َو َسَحَس  ٍَ َ َِرب َ َوأ ل ًَ ِت  َٔ ٤َِص َخَش اٟظَّ ا أَ٪َّ  ي َض

َِر  َّي أ َؼل َٓ  ٦َ سَّ َ٘ َت َٓ ْة  ٌَ ا٣ٔ ًَلةُ َج اٟؼَّ ا ُب  ازّٔی َث ٨َ٣ُ ٌَ َب َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس ِضٔس  یِٔن ًَ َت ٌَ ِٛ َر إت فٔي  ٌَ َٛ َر  ٍَ َ ب

ُط  إب ٣ِٔث٠َ َض ٔط اب٩َِ   ٍَ ٔ َس٤  ٕ ٤َٔز ٧ ٩ٔ٤َ ب٩ُِ  زَِّح اٟ ِبُس  ًَ ٔي  بََرن إت َوأَِخ َسَحَس  ٍَ َ َِرب ِبُس َوأ ًَ َٔک  ََ ذَٟ و ٍَ أَُخ ٨َ َػ ا  ٠ُِت ٣َ ُ٘ َٓ ٔی   ز صِز اٟ  ٢َ ا َٗ

َّطُ أَِخ  ٧ٔ ا٢َ أََج١ِ إ َٗ ٨َةٔ  ٤َٔسی ِٟ ٔا َّي ب َػل ٔذِ  ِبٔح إ اٟؼ  یِٔن ٣ِٔث١َ  َت ٌَ ِٛ َّي إِٔلَّ َر َػل ٔ ٣َا  َیِر ز ب اٟ یِٕن اهَّللٔ ب٩ُِ  اُ٪ ب٩ُِ حَُش َی ِٔ ُس طُ  ٌَ اَب َة َت َّ٨ اٟش   َ َلأ

 َٛ ُ٪ ب٩ُِ  ُس٠َامِیَ ٔ َو ِضز َح ِٟ ا ٔیِّ فٔي  اٟز صِز  ٩ِ ًَ  ٕ ٔیر  ث

دمحم  ن رہماؿ، فدیل  ن ملسم ، ا ن رمن، ا ن اہشب، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل 

 ے افرغ وہےئ وت   ب آرات یک، اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رگنہ یک امنز ںیم دنلب آفاز  ے آرات
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یک، ولصۃ وسکػ ںیم دف  اتریبکت یہک رھپ روکع ایک افر  ب روکع  ے ےر ااھٹای وت 

 ے رطبقی رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل رںیتعک اچر روکع افر اچر دجسفں ےک اس ھ ڑپںیھ، افر افزایع فریغہ ےن اہک ہک ںیم زرہی 

اہنع  ے انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامےن ںیم وسرج رگنہ وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اکپر ےن 

اچر روکع افر اچر دجسفں  فاےل وک اجیھب اتہک االعؿ رکد  )اولصلۃاجۃعم( رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آےگ ڑبےھ افر دف رںیتعک

ےک اس ھ ڑپںیھ، افر فدیل ےن اہک ہک ھجم  ے دبعارلنمح  ن رمن ےن ایبؿ ایک ہک اوہنں ےن ا ن اہشب  ے ایس رطح انس ےہ وت ںیم 

 امنز یک ےن اہک ہک اہمتر  اھبیئ ینعی دبعاہلل  ن زریب ےن ہی ایک ایک؟ ہک اوہنں ےن  ب دمہنی ںیم امنز ڑپیھ وت رصػ دف رںیتعک رجف یک



 

 

رطح ڑپںیھ، رعفہ ےن اہک ہک تاں اوہنں ےن الخػ تنس ایک، امیلسؿ  ن ریثک افر  نایؿ  ن نیصح ےن زرہی  ے رہج ےک قلعتم اس 

 ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔

 دمحم  ن رہماؿ، فدیل  ن ملسم ، ا ن رمن، ا ن اہشب، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اؿ رفاایت اک ایبؿ وج آرآؿ ےک دجسفں افر اس ےک تنس وہےن ےک قلعتم آیئ ںیہ

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

 اؿ رفاایت اک ایبؿ وج آرآؿ ےک دجسفں افر اس ےک تنس وہےن ےک قلعتم آیئ ںیہ

یث                               او٢ج٠س   :  ج٠س      1005    حس

٣شٌوز :  راوی ، ًبساهَّلل )ب٩  ہ، ابواسحاٚ، اسوز ر، طٌب ر، ٨ُس  (٣ح٤س ب٩ بظا

 َ اِْل ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ  َٚ ا ِٔسَح ٔي إ ٩ِ أَب ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْر  ٨َُِس ا ُ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕر  ا ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ًَ َحسَّ َز  ضَٔی ِسَو َر اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ

َسَحَس ٩ِ٣َ ٣َ  َضا َو َشَحَس ٓٔی َٓ َة  َّٜ ِح٥َ ب٤َٔ َّ٨ اٟ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  َ أ َْقَ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ا ٩ِ٣ٔ َحّصی أَِو اهَّللُ  ًّٔ َٛ َطِیٕذ أََخَذ  یَِر  َُ طُ  ٌَ

ىٔی صَ  ی ٔٔ َِٜ ٢َ ی ا َٗ ٔ َو تٔط ِبَض َي َج ٔل ُط إ ٌَ َٓ ََفَ إب  َُز ات َأَفّ ت١َٔ ک ُٗ َٔک  َذٟ َس  ٌِ ُِتطُ َب أَی ََفَ ا   َذ

دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش، اوبااحسؼ، اوسد، دبعاہلل ) ن وعسمد(  ے رفاتی رکےت ںیہ دبعاہلل  ن وعسمد ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل 

 دجسہ ایک اس ڈبےھ ےن اکی  یھٹ رکنک، ہیلع فآہل فملس ےن ہکم ںیم وسرہ مجن التفت رفامیئ وت وسا اس اکی ڈبےھ ےک امتؾ اسویھتں ےن

 ای یٹم یل، افر اس وک اشیپین یک رطػ اگلای افر اہک ہک ےھجم ہی اکیف ےہ ںیم ےن داھکی ہک فہ )اہیم  ن فلخ( اس ےک دعب احتل رفک یہ ںیم

 لتق ایک ایگ۔

 (دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش، اوبااحسؼ، اوسد، دبعاہلل ) ن وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...وسرۃ امل زنتلی ںیم دجسہ رکےن اک ایبؿ

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

 ںیم دجسہ رکےن اک ایبؿ وسرۃ امل زنتلی

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1006    حس

ہ٣ح٤ :  راوی ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ہزیزہ  ابو  ، ٟزح٩٤ ا ًبس  ، ہی٥ ا ابز ، سٌس ب٩  ٔیا٪ ، س ٕ  س ب٩ یوس

 ِ ی َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٔس ب٩ِٔ إٔب ٌِ ٩ِ َس ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث َٕ َحسَّ ُوُس ی ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث َاَ٪ َحسَّ ک  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َزَة َر

َّي َػل ٔيی   َّ٨ ٔنِ  اٟ اِْل َي  ل ًَ َي  ِحَسةُ َوص١َِ أَت اٟشَّ ٔی١ُ  ز ٨ِ ا٥ٟ َت  ٔ ز ِح َٔ ِٟ ا ًَلةٔ  ةٔ فٔي َػ ٌَ ٤ُ حُ ِٟ ا ُ فٔي  أ ٥َ َيِْقَ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ ا٪ٔ اهَّلل  َش

 دمحم  ن ویفس،  نایؿ، دعس  ن اربامیہ، دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
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ُ
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ْ

 

َ

 

 ِؿ )وسرہ درہ( ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہعمج ےک دؿ رجف یک امنز ںیم وسرہ امل ت
َ

ْ

 

ن ْلٔ ِ

 ڑپےتھ ےھت۔

 دمحم  ن ویفس،  نایؿ، دعس  ن اربامیہ، دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اایبنء ےک انؾ رپ انؾ رےنھک اک ایبؿ افر رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

 ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اربامیہ ینعی اےنپ اصزبحاد  اک وبہس ایل۔اایبنء ےک انؾ رپ انؾ رےنھک اک ایبؿ افر رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1007    حس



 

 

ہ، اب٩ ًباض :  راوی ا٤ٌ٨ٟا٪ ، ح٤از ب٩ زیس ، ًَک٣  س٠امی٪ ب٩ ِحب ، ابو

اٟ ُو  ٕب َوأَب ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث ُض٤َا َحسَّ ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ ا َح ث٨ََ اَِل َحسَّ َٗ أ٪  ٤َ ٌِ  ٨

ا َض ٥َ َيِشُحُس ٓٔی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ ُِت  َرأَی ِس  َٗ ٔ َو وز ُح اٟش  َائ٥ٔٔ  ز ًَ َص ٩ِ٣ٔ  ِی َٟ ٢َ ؾ  ا َٗ 

، اوباامعنلؿ ، امحد  ن زدی ، رکعہم، ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ ا ن سابس ےن ایبؿ ایک ہک وسرہ ص اتدیکی  امیلسؿ  ن رحب

 دجسفں ںیم  ے ںیہن ےہ افر ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک اس ںیم دجسہ رکےت داھکی ےہ ۔

 امیلسؿ  ن رحب ، اوباامعنلؿ ، امحد  ن زدی ، رکعہم، ا ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وسرۃ مجن ںیم دجسہ رکےن اک ایبؿ۔

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

 وسرۃ مجن ںیم دجسہ رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1008    حس

٨ًہحٔؽ  :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اهَّلل  ًبس  ، اسوز  ، اسحاٚ ابو  ، ، طٌبہ ٤ًز  ب٩ 

 ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َِسَوز اِْل  ٩ِ ًَ  َٚ ِٔسَحا ٩ِ أَبٔي إ ًَ َبُة  ٌِ ُط ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ َز  ُؽ ب٩ُِ ٤ًَُ ِٔ ٨ََا َح ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ  

َر  و َ ُس أ َْقَ  ٥َ َس٠َّ ا ٩ِ٣ٔ َحّصیَو ًّٔ َٛ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ا َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  أََخَذ  َٓ َسَحَس  ٔ إِٔلَّ  ِو٦ َ٘ ِٟ ا ٤َا بَقَٔي أََحْس ٩ِ٣ٔ  َٓ ا  َشَحَس بَٔض َٓ ِح٥ٔ  َّ٨ اٟ إب  َة  َُز أَِو ت

ا َأَفّ ت١َٔ ک ُٗ ُس  ٌِ ُِتطُ َب َی َرأ ِس  َ٘ ٠َ َٓ اهَّللٔ  ِبُس  ًَ  ٢َ ا َٗ ىٔی َصَذا  ی ٔٔ َِٜ ٢َ ی ا َٗ ٔ َو ضٔط ٔلَي َوِج طُ إ ٌَ َٓ  ََفَ

  ن رمع، ہبعش، اوبااحسؼ، اوسد، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرہ مجن صفح

ڑپیھ وت اس ںیم دجسہ ایک وت امتؾ ولوگں ےن دجسہ ایک اس امجتع ںیم  ے اکی صخش ےن اکی  یھٹ رکنک ای یٹم یل افر اس وک اینپ اشیپین 



 

 

 ای افر اہک ہک ےھجم ہی اکیف ےہ دبعاہلل ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اس ےک دعب اس وک احتل رفک ںیم لوتقؽ داھکی۔یک رطػ ااھٹ

 صفح  ن رمع، ہبعش، اوبااحسؼ، اوسد، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...املسمونں اک رشموکں ےک اس ھ دجسہ رکےن اک ایبؿ۔

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

 املسمونں اک رشموکں ےک اس ھ دجسہ رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1009    حس

ارث، ایوب، ًَک٣ہ، اب٩ ًباض :  راوی ز، ًبساٟو  ٣شس

زْ  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ا أَ٪َّ  َحسَّ ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ وُب  ا أَی  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ رٔٔث  ا َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َّي َٗ ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ  

 ٔ ح٩ٔ  َواِْل ِٟ ا وَ٪ َو ُٛ رِشٔ ٤ُ ِٟ ا ٤ُِش٤ُٔ٠وَ٪ َو ِٟ ا طُ  ٌَ َسَحَس ٣َ ِح٥ٔ َو َّ٨ ٔاٟ َسَحَس ب  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٩ِ اهَّللُ  ًَ اَ٪  ٤َ اصٔی٥ُ ب٩ُِ كَِض َِز َرَواُظ إٔب ٧ُِص َو

وَب  َی   أ

دسمد، دبعاولارث، اویب، رکعہم، ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرہ 

 ےن دجسہ ایک اس وک اربامیہ  ن امہطؿ ےن مجن ںیم دجسہ ایک افر آپ ےک اس ھ املسمونں افر رشموکں ےن یھب دجسہ ایک افر نج ف اسن

 اویب  ے رفاتی ایک

 دسمد، دبعاولارث، اویب، رکعہم، ا ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس اک ایبؿ وج دجسہ یک آتی ڑپےھ افر دجسہ ہن رک 



 

 

 وسکػ اک ایبؿ امنز :   ابب

 اس اک ایبؿ وج دجسہ یک آتی ڑپےھ افر دجسہ ہن رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1010    حس

م، ًلا ب٩ يشار :  راوی ٗشی ٔہ، اب٩  ؼی ، یزیس ب٩ خ ٍ، اس٤ٌی١ ب٩ جٌَف از، ابواٟزبی  س٠امی٪ ب٩ ز

زَّ  اٟ ُو  َز أَب اُو َز ُ٪ ب٩ُِ  ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ ٕم  َشِی ُٗ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َة  َٔ ٔیُس ب٩ُِ ُخَؼِی َز ٧َا ی بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ََفٕ  ٌِ أًی١ُ ب٩ُِ َج ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٍٔ بٔی

 َ ل ًَ  َ أ َْقَ َُّط  ٧َ ٥َ أ ًَ َ ز َٓ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ٕٔت َرضَٔی  َاب یَِس ب٩َِ ث َسأ٢ََ َز َُّط  ٧َ ُظ أ بََر َُّط أَِخ ٧َ ٕر أ أئ ب٩ِٔ َيَشا َل ٔيیِّ ًَ ا٨َّٟ ِح٥ٔ  ي  َّ٨ اٟ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل

َضا ٥ِ٠َ َيِشُحِس ٓٔی َٓ 

شی ط، اطع  ن اسیر  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رضحت 
ق
ی فۃ، ا ن 

ص

 

ح
امیلسؿ  ن داؤد ، اوبارلعیب، اامسلیع  ن رفعج، سیدی  ن 

ں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم وسرہ مجن ڑپیھ زدی  ن اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے وپاھچ وت اوہنں ےن دوعٰی ایک ہک اوہن

 افر اس ںیم دجسہ ہن ایک

شی ط، اطع  ن اسیر :  رافی
ق
ی فۃ، ا ن 

ص

 

ح
 امیلسؿ  ن داد، اوبارلعیب، الیعمس  ن رفعج، سیدی  ن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

 اس اک ایبؿ وج دجسہ یک آتی ڑپےھ افر دجسہ ہن رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1011    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ت  ر، زیس ب٩ ثاب شا ي ء ب٩  ًلا م،  شی ٗ اهَّلل ب٩  ًبس ب، یزیس ب٩  ذئ بي  ا اب٩   ، ایاض بي  ا ز٦ ب٩   آ

ا  ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ ٕم  َشِی ُٗ ٔ ب٩ِٔ  ِبٔس اهَّلل ًَ ٔیُس ب٩ُِ  ز َی ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ِٕب  ٔي ذٔئ اب٩ُِ أَب ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕض  ٔیَا َبٔي إ َز٦ُ ب٩ُِ أ ٩ِ آ ًَ ٕر  ا ٔئ ب٩ِٔ َيَش ا َل ًَ



 

 

 ٥ِ٠َ َٓ ِح٥ٔ  َّ٨ اٟ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َي  ل ًَ أُِت  َْقَ ا٢َ  َٗ َابٕٔت  یِٔس ب٩ِٔ ث  َيِشُحِس َز

شی ط، اطعء  ن اسیر، زدی  ن اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ زدی 
ق
آدؾ  ن ایب اایس، ا ن ایب ذبئ، سیدی  ن دبعاہلل  ن 

  ن اثتب ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم وسرہ مجن ڑپیھ وت آپ ےن اس ںیم دجسہ ہن ایک

شی ط، اطعء  ن اسیر، زدی  ن اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنعآدؾ  ن  :  رافی
ق
 ایب اایس، ا ن ایب ذبئ، سیدی  ن دبعاہلل  ن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیم دجسہ رکےن اک ایبؿ

 

قب

 

س

 

ن
 ...وسرت اذاامسلءا

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

 ںیم دجسہ رکےن اک ایبؿوسر

 

قب

 

س

 

ن
 ت اذاامسلءا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1012    حس

، یحٌی ، ابوس٤٠ہ :  راوی ہ، ہظا٦  ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥ ، و٣ٌاذ ب٩ ٓـاٟ

 ًَ َا صَٔظا٦ْ  بََر٧ اَِل أَِخ َٗ َة  َٟ ا ـَ َٓ ُ ب٩ُِ  ذ ا ٌَ َِزاصٔی٥َ َو٣ُ ا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔب ٨ََ ث ضَٔی اهَّللُ َحسَّ َر َِزَة  ی َُز َا ص َیُِت أَب َرأ ا٢َ  َٗ َة  ٤َ َس٠َ ٔي  ٩ِ أَب ًَ َیِحٌَی   ٩ِ

 ٥ِ َٟ ِو  َٟ ا٢َ  َٗ َتِشُحُس   ََ ٥ِ أََر َٟ َ َِزَة أ ی َُز َا ص ا أَب َی ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ ا  َٔض َشَحَس ب َٓ ِت  َّ٘ ِنَظ ا ُئ  ا ٤َ اٟشَّ ا  َٔذ َ إ أ ُط َْقَ ٨ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ََر  أ

َِسحُِس يَ  ٥ِ أ َٟ  ِشُحُس 

مَا ئُ 
َ
ّ
لس

ْ ملسم  ن اربامیہ ، فاعمذ  ن اضفہل، اشہؾ، ییحی ، اوبہملس ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ِإَذا ا

 

ب
َ
ّق
َ

 

س
ْ

 

ن
ا

 ےن ںیہمت دجسہ رکےت ڑپےتھ وہےئ داھکی وت اوہنں ےن اس ںیم دجسہ ایک، ںیم ےن وپاھچ ہک ا  اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایک ںیم

 وہےئ ںیہن داھکی، وت اوہنں ےن وجاب دای ہک ارگ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دجسہ رکےت وہےئ ہن داتھکی وت ںیم دجسہ ہن رکات۔

 ملسم  ن اربامیہ ، فاعمذ  ن اضفہل، اشہؾ، ییحی ، اوبہملس :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اقری ےک دجسہ رپ دجسہ رکےن اک ایبؿ میمت  ن ذحمل ےن وج اکی ڑلاک اھت آتی دجسہ التفت

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

  ے رفامای ہک وت دجسہ رک اس ےئل ہک وت اس ںیم امہرا اامؾ ےہ اقری ےک دجسہ رپ دجسہ رکےن اک ایبؿ میمت  ن ذحمل ےن وج اکی ڑلاک اھت آتی دجسہ التفت یک وت ا ن وعسمد ےن اس

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1013    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ،ٍ ، ٧آ اهَّلل  ًبیس  ، یحٌی  ز شس ٣ 

 ٩ِ ًَ وَب  ٩ِ أَی  ًَ أًی١ُ  ٤َ ِٔس ا إ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٥َ  َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ َٕص  ٩ِ أ٧َ ًَ ٔی٩َ  یر ٔس ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٣َُح

 ٔ ٧ یَرا َْکَ ٩ِ٣ٔ ٔج ِح٥ُ َوَذ ا٠َّٟ  ٔ ط ي ٓٔی ََ َت یَِو٦ْ يُِظ ٢َ َصَذا  ا َ٘ َٓ َرُج١ْ  ا٦َ  َ٘ َٓ ِس  ٌٔ ٠ُِی َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ِب١َ  َٗ ََح  َذب  ٩ِ٣َ ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ أَ٪َّ  َٜ َٓ  ٔ  ط

 ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ طُ  َٟ َؽ  خَّ ََفَ ِح٥ٕ  َٟ َِي  ات َط ٔلَيَّ ٩ِ٣ٔ  ْة أََحب  إ ًَ ی َجَذ ٨ِٔٔس ا٢َ َوً َٗ ُط  َٗ َػسَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٔی ًَ َِزر ًَل أ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  

ُظ أ٦َِ َِل  َوا ِخَؼُة ٩ِ٣َ ٔس ز  اٟ ِت  َِ  أَب٠ََ

اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہر  اسےنم فہ وسرۃ دسمد، ییحی دیبعاہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل 

التفت رفامےت سج ںیم دجسہ وہات وت فہ دجسہ رکےت افر مہ یھب دجسہ رکےت اہیں کت ہک مہ ںیم  ے ضعب وک اشیپین رےنھک یک ہگج ہن 

 یھت۔

 اعتٰیل ہنع دسمد، ییحی دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اامؾ ےک دجسہ یک آتی ڑپےتھ فتق ولوگں ےک ازداحؾ رکےن اک ایبؿ

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اامؾ ےک دجسہ یک آتی ڑپےتھ فتق ولوگں ےک ازداحؾ رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1014    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ،ٍ ، ٧آ اهَّلل  ًبیس   ، شہز ٣ ًلي ب٩  ز٦،  ر ب٩ آ ی ظ  ب

 ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ  ٔ اهَّلل ٧َا ًُبَِیُس  بََر ا٢َ أَِخ َٗ  ٕ ضٔز لٔي  ب٩ُِ ٣ُِش ًَ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ َز٦َ  ٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ آ ث َّي اهَّللُ َحسَّ ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َاَ٪  ک ا٢َ  َٗ ٤ََُز  اب٩ِٔ ً

 َ ا یَحُٔس أََحُس٧ َّی ٣َ ً َِزح٥ُٔ َح ٨َز َٓ ُط  ٌَ َنِشُحُس ٣َ َیِشُحُس َو َٓ ٨َِٔسُظ  ٧َِح٩ُ ً ِحَسَة َو اٟشَّ  ُ أ ٥َ َيِْقَ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ا َيِشحُُس ًَ ٌّ ٔؿ ٔ ٣َِو ٔط َضت ا َٟٔحِب

 ٔ ط ٠َِی ًَ 

انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک رشب  ن آدؾ،  یل  ن رہسم، دیبعاہلل ، 

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ یک آتی التفت رکےت افر مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس وہےت، وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فآہل فملس ےک اس ھ دجسہ رکےت، وت اانت وجہؾ وہات اھت ہک مہ ںیم  ے ضعب وک اشیپین رےنھک فملس دجسہ رکےت وت مہ یھب آپ یلص اہلل ہیلع

 یک )دجسہ رکےن یک( ہگج ہن یتلم۔

 ریشب  ن آدؾ،  یل  ن رہسم، دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اؿ ولوگں اک ایبؿ وج اس ےک اقلئ ہک اہلل زبرگ فربرت ےن دجسہ فا ب ںیہن ایک افر رمعا

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

ےن دجسہ یک آتی ینس افر اس ےئلیک ںیہن اؿ ولوگں اک ایبؿ وج اس ےک اقلئ ہک اہلل زبرگ فربرت ےن دجسہ فا ب ںیہن ایک افر رمعاؿ  ن نیصح  ے وپاھچ ایگ ہک اکی صخش 

 ای ہن ےھٹیب دجسہ التفت الزؾ ںیہن اھٹیب وت ایک دجسہ رک ؟ رمعاؿ  ن نیصح ےن وجاب دای ارگ اس ےئلیک اتھٹیب وت دجسہ رکات۔وگای اؿ ےک ایخؽ ںیم وخاہ فہ اس دصقم  ے ےھٹیب

ےن اہک دجسہ اس صخش رپ فا ب ےہ وج اس آتی وک ےنس، افر زرہی ےن اہک ہک دجسہ اپیک یہ یک وصرت ںیم ےہ، افر املسؿ ےن اہک ہک مہ اس ےئلیک ںیہن آےئ ےھت افر امثعؿ 

ر اسبئ  ن سیدی ہصق ایبؿ رک  افر  ب مت دجسہ رکف وت ہلبق یک رطػ ہنم رکف افر  ب مت وسار وہ وت مت رپ اابقتسؽ ہلبق فا ب ںیہن، سج رطػ یھب وساری اک رخ وہ اف

 ہ رپ دجسہ ہن رکےت ےھترکےن فاولں ےک دجس



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1015    حس

٩  :  راوی ہ ب ربیٌ  ، ٟزح٩٤ تییم ا بس ً ث٤ا٪ ب٩  ً ، ٜہ ٠٣ی بي  ا ابوبَک ب٩   ، خ اب٩ جزی  ، ٕ ، ب٩ یوس ظا٦ ہ  ، سٰی ٣و ہی٥ ب٩  ا ابز

 ًبساهَّلل ب٩ ہسیز تییم، ابوبَک

وَس  َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُ ا إٔب ٨ََ ث َٜ َحسَّ َبٔي ٠َ٣ُِی ُو بََِکٔ ب٩ُِ أ نٔي أَب بََر ٢َ أَِخ ا َٗ بََرص٥ُِ  ِٕخ أَِخ َزی اب٩َِ ُج َٕ أَ٪َّ  یُوُس ٧َا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ٩ِ ی  ًَ َة 

ُو ٢َ أَب ا َٗ یٔمِّ  َِّی اٟت  ٔ ِز ی ُضَس ِٟ ا ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ َة ب٩ِٔ  ٌَ َربٔی  ٩ِ ًَ یٔمِّ  َِّی اٟت  ٩ٔ٤َ ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ اَ٪ ب٩ِٔ  ٤َ أض  ًُِث َّ٨ اٟ رٔ  ا ُة ٩ِ٣ٔ خَٔی ٌَ َربٔی َاَ٪  ک ٕ َو ََِک ب

َر  و ٔ بُٔش بَر ٨ِٔ ٤ ِٟ ا َي  ل ًَ ةٔ  ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا یَِو٦َ   َ أ َْقَ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر أب  َدلَّ ِٟ ا ٤ََُز ب٩ِٔ  ُة ٩ِ٣ٔ ً ٌَ َربٔی رَضَ  ا َح َّ٤ ِحَسَة ًَ اٟشَّ َئ  َٔذا َجا َّی إ ً ِح١ٔ َح َّ٨ اٟ  ٔ ة

 َّ ً اُض َح َّ٨ اٟ َسَحَس  َشَحَس َو َٓ َز٢ََ  ز  ٧ ٤َُ٧ َّا  ٧ٔ ُض إ ا ا٨َّٟ ا  َض َی  یَا أ ا٢َ  َٗ ِحَسَة  اٟشَّ َٔذا َجاَئ  َّی إ ً ا َح َ بَٔض أ َْقَ ُة  اب٠َٔ َ٘ ِٟ ا ُة  ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا َِت  ٧ کَا َٔذا   ی إ

 ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ُ َر ز ٤َُ ٥ِ َيِشُحِس ً َٟ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ًَل إٔث٥َِ  َٓ ٥ِ َيِشُحِس  َٟ اَب َو٩ِ٣َ  ََػ ِس أ َ٘ َٓ َسَحَس   ٩ِ٤َ َٓ  ٔ وز ُح ٔاٟش  ٤َزَ ٨ِ ب اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َآ َز ٧ طُ َوَزا

َئ  َنَظا وَز إِٔلَّ أَِ٪  حُ اٟش  ِق  ٥ِ َيَِفٔ َٟ ٤َا إٔ٪َّ اهَّلَل  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی   َر

ی کۃ، امثعؿ  ن دبعارلنمح یمیت، رہعیب  ن دبعاہلل  ن دہری یمیت، اوبرکب 
مل
اربامیہ  ن ومیس، اشہؾ  ن ویفس، ا ن رججی، اوبرکب  ن ایب 

رہعیب رتہب ولوگں ںیم ےھت افر اوہنں ےن رمع  ن اطخب یک سلجم اک فہ احؽ ایبؿ ایک وج اوہنں ےن داھکی اھت ہک اوہنں ےن ربنم ےن اہک ہک 

رپ وسرہ لحن ڑپیھ اہیں کت ہک  ب دجس  یک آتی کت ےچنہپ وت ارت  افر دجسہ ایک افر امتؾ ولوگں ےن دجسہ ایک اہیں کت ہک  ب 

ت ڑپیھ اہیں کت ہک  ب دجس  یک آتی آیئ وت رفامای ہک ا  ولوگ مہ دجسہ یک آتی ڑپھ رک سگر اجےت دفےرا ہعمج آای افر فیہ وسر

ںیہ سج ےن دجسہ ایک وت اس ےن درتس ایک افر سج ےن دجسہ ںیہن ایک اس رپ وکیئ انگہ ںیہن افر رمع ےن دجسہ ںیہن ایک افر انعف ےن ا ن 

  ایک زجب اس ےک ہک امہری رمیض رپ ےہ رص ےہ۔رمع  ے رفاتی ایک ہک اہلل اعتیل ےن دجسہ رفض ںیہن

ی کۃ، امثعؿ  ن دبعارلنمح یمیت، رہعیب  ن دبعاہلل  ن دہری  :  رافی
مل
اربامیہ  ن ومٰیس، اشہؾ،  ن ویفس، ا ن رججی، اوبرکب  ن ایب 

 یمیت، اوبرکب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ںیم آتی دجسہ التفت رکےن رپ دجسہ رکےن اک ایبؿ



 

 

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم آتی دجسہ التفت رکےن رپ دجسہ رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1016    حس

رآٍ :  راوی اٟس، بَک ابو  ٣شسز، ٣ٌت٤ز، ٣ٌت٤ز ٛے و

ُت ٣َ َحسَّ  ِی َػ٠َّ  ٢َ ا َٗ  ٍٕ ٔ آ ٔي َر ٩ِ أَب ًَ ََِکْ  َىٔی ب ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔي  َب ُت أ ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ْٔز  َت٤ ٌِ ا ٣ُ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ أَ ث َْقَ َٓ َة  ٤َ َت ٌَ ِٟ ا َِزَة  ی َُز ٔي ص َب ٍَ أ

 َ َٕ أ ا َخ٠ِ َٔض َسَحِسُت ب  ٢َ ا َٗ  ٔ ظ ا صَٔذ ُت ٣َ ٠ِ ُ٘ َٓ َشَحَس  َٓ ِت  َّ٘ ِنَظ ا ُئ  ا ٤َ اٟشَّ ا  َٔذ َِسُحُس إ ٢ُ أ ا ًَل أََز َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا بٔي 

اظُ  َ٘ ِٟ َ َّی أ ا َحً َض  ٓٔی

دسمد، رمتعم، رمتعم ےک فادل، رکب اوبراعف  ے رفاتی رکےت ںیہ اوبراعف ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اس ھ 

ْ ڑپیھ افر دجسہ ایک ںیم ےن اہک ہی ایک ےہ؟ اوہنں ےن وجاب دای ہک ںیم ےن اس اشعء یک امنز ڑپیھ وت اوہنں ےنِإَذا 

 

ب
َ
ّق
َ

 

س
ْ

 

ن
مَا ئُ ا
َ
ّ
لس

ا

 )وسرہ( ںیم اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےھچیپ دجسہ ایک اس ےئل ربارب دجسہ رکات روہں اگ اہیں کت ہک ںیم آپ  ے  ل اجفں

 عفدسمد، رمتعم، رمتعم ےک فادل، رکب اوبرا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وجہؾ یک فہج  ے دجسہ یک ہگج ہن اپےئ وت ایک رک 

 امنز وسکػ اک ایبؿ :   ابب

 وجہؾ یک فہج  ے دجسہ یک ہگج ہن اپےئ وت ایک رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1017    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ، ٍ ، ٧آ اهَّلل  ًبیس   ، ، یحٌی ب٩ سٌیس ہ ب٩ ٓـ١ ٗ  ػس



 

 

َز َر  اب٩ِٔ ٤ًَُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ اهَّللٔ  ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩ُِ  یَِح ٨ََا  ٢َ حسث ا َٗ  ١ٔ ـِ َٔ ِٟ ا ُة ب٩ُِ  َٗ َػَس ا  ٨ََ ث َ َحسَّ ا٢َ ک َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل اَ٪ ضَٔی 

 َّ ً ُط َح ٌَ َنِشُحُس ٣َ َیِشُحُس َو َٓ ِحَسةُ  اٟشَّ َضا  ًٔی ٓٔی َّٟ ا َرَة  و اٟش   ُ أ ٥َ َيِْقَ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ٍٔ اٟ ٔؿ ّا ٤َِٟٔو َا٧ َا ٣َک َیحُٔس أََحُس٧ ا  ی ٣َ

 ٔ تٔط ِبَض  َج

 ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن  دصہق  ن لضف، ییحی  ن دیعس، دیبعاہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ وسرۃ ڑپےتھ سج ںیم دجسہ وہات، وت دجسہ رکےت افر مہ یھب دجسہ رکےت اہیں کت ہک مہ ولوگں وک

 اشیپین رےنھک یک ہگج ہن یتلم یھت۔

  ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدصہق  ن لضف، ییحی  ن دیعس، دیبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ : ابب

 ...امنز رصق رکےن ےک قلعتم وج رفاںیتی آیئ ںیہ اؿ اک ایبؿ افر ینتک دمت کت ایقؾ ںیم صق

 ؿامنز رصق اک ایب :   ابب

 امنز رصق رکےن ےک قلعتم وج رفاںیتی آیئ ںیہ اؿ اک ایبؿ افر ینتک دمت کت ایقؾ ںیم رصق رک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1018    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ًباض  اب٩  ہ  ٣ ین، ًَک ؼ ًاػ٥ وح  ، ہ ا٧ ًو ابو  ، اس٤ٌی١ سٰی ب٩   ٣و

وَسی ب٩ُِ  ا ٣ُ ٨ََ ث ٨ِ  َحسَّ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َة  ٣َ ٩ِ ًَِٔکٔ ًَ یِٕن  ٔػ٥ٕ َوحَُؼ ا ًَ  ٩ِ ًَ ٧ََة  ا َو ًَ ٨ََا أَبُو  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١َ  ِٔس٤َ ٢َ إ ا َٗ ا  ُض٤َ

رَشَ  ًَ َة  ٌَ تِٔش ٧َا  َساََفِ َٔذا  ٨َِح٩ُ إ َٓ َُّصُ  ِ٘ رَشَ َي ًَ َة  ٌَ تِٔش  ٥َ َس٠َّ ٠َِیطٔ َو ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٦َ  َٗ َ ٨َا أ ٤ِ٤َ َا أَِت ِٔز٧ ٧َا َوإِٔ٪ ز ََّصِ َٗ 



 

 

ومیس  ن اامسلیع، اوبوعاہن، اعمص فنیصح، رکعہم ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ا ن سابس ےن رفامای ہک یبن 

رکےت افر ارگ اس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسین دؿ رہھٹ  افر رصق رکےت رےہ،انچہچن  ب مہ یھب رفس رکےت وت اسین دؿ کت رصق 

  ے زایدہ رہھٹےت وت وپری امنز ڑپےتھ۔

 ومٰیس  ن الیعمس، اوبوعاہن، اعمص فنیصح، رکعہم ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 رکےن ےک قلعتم وج رفاںیتی آیئ ںیہ اؿ اک ایبؿ افر ینتک دمت کت ایقؾ ںیم رصق رک  امنز رصق

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1019    حس

ابي اسحاٚ :  راوی ، یحٌی ب٩  اٟوارث ، ًبس  ابو٤ٌ٣ز

٢َ حَ  ا َٗ رٔٔث  َوا ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ ز ٤َ ٌِ ا أَبُو ٣َ ٨ََ ث ٔيیِّ َحسَّ َّ٨ اٟ  ٍَ ٨َا ٣َ ِج ٢ُ َْخَ و ُ٘ ا َي ََنّش ُت أ ٌِ ٔ ٤ َس  ٢َ ا َٗ  َٚ ِٔسَحا ٔي إ ٌَی ب٩ُِ أَب َیِح ا  ث٨ََ سَّ

ا ٨َ ٌِ َرَج َّی  ً یِٔن َح َت ٌَ ِٛ َر یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر يي  َاَ٪ ُيَؼل ک َٓ َة  َّٜ ٔلَي ٣َ ٨َةٔ إ ی ٤َٔس ِٟ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ُت٥ِ  َػل ٤ِ َٗ َ ُت أ ٠ِ ُٗ ٨َةٔ  ٤َٔسی ِٟ ا َي  ٔل َة  إ َّٜ٤َٔ ب

ا رِشّ ًَ ا  ٨َا بَٔض ٤ِ َٗ َ ا٢َ أ َٗ ا  ّئ  َطِی

اوبرمعم، دبعاولارث، ییحی  ن ایب ااحسؼ رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اسن وک ےتہک وہےئ انس ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

اہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم اس ھ دمہنی  ے ہکم یک رطػ ےلکن وت دف رتعک ڑپےتھ اہیں کت ہک مہ دمہنی فاسپ وہےئ، ںیم ےن 

 ںیم ےنتک دؿ رہھٹ  ےھت؟ اوہنں ےن وجاب دای ہک مہ دس دؿ رہھٹ  ےھت۔

 اوبرمعم، دبعاولارث، ییحی  ن ایب ااحسؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ایبؿ ٰینم ںیم امنز ڑپےنھ اک

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ٰینم ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1020    حس

ٍ ًبس اهَّلل :  راوی ز، یحٌی ، ًبیس اهَّلل ، ٧آ  ٣شس

 ٔ ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٔ اهَّلل ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ٌَی  َیِح ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٍَ َحسَّ ُت ٣َ ِی ا٢َ َػ٠َّ َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َز َر ٤َ اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َآ ي ٧

ا ّرا ٩ِ٣ٔ إ٣َٔ َػِس اَ٪  ٤َ ٍَ ًُِث َز َو٣َ ٤َ ٕ َوًُ َبٔي بََِک یِٔن َوأ َت ٌَ ِٛ َر ٔىّی  ٤ٔ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ َضااٟ َّ٤ ٔ ث٥َُّ أََت ٔط  َرت

 ، انعف دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ دبعاہلل ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ افر دسمد، ییحی ، دیبعاہلل

 اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع فرمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک الختف ےک ادتبایئ دفر ںیم ٰینم ںیم دف رںیتعک

 امنز ڑپےنھ ےگل۔ڑپںیھ رھپ امثعؿ وپری 

 دسمد، ییحی ، دیبع اہلل ، انعف دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ٰینم ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1021    حس

، وہب :  راوی ہ ، حارث ہ، ابواسحاٚ ، طٌب ٟیس  ابواٟو

ا٢َ  َٗ ِٕب  ََة ب٩َِ َوص رٔث ا ُت َح ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ  َٚ ا ِٔسَح ُو إ َا أَب ٧َ َِبأ ٧َ ُة أ َب ٌِ ُط ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َؤٟیٔس  ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا  َّي ب٨َٔ َػل



 

 

َاَ٪  ا ک آ٩َ٣َ ٣َ  ٥َ َس٠َّ یِٔن  َو َت ٌَ ِٛ ٔىّی َر  ب٤ٔ

اوباولدیل، ہبعش، اوبااحسؼ، احرہث، فبہ  ے رفاتی رکےت ںیہ فبہ ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولوگں وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ٰینم 

 ںیم احتل انم ںیم دف رتعک امنز ڑپاھیئ۔

 اوباولدیل، ہبعش، اوبااحسؼ، احرہث، فبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ٰینم ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1022    حس

یس :  راوی اٟزح٩٤ ب٩ یز ٤ع، ابزاہی٥، ًبس اً اٟواحبس ب٩ زیازہ،   ٗتيبہ، ًبس

 َ٨َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اصٔی٥ُ  َِز ا إٔب ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔع  ٤َ ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ  ٕ ز ا َٔی احٔٔس ب٩ُِ ز َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ یٕس  ٌٔ َس ُة ب٩ُِ  َب تَِي ُٗ ٩ٔ٤َ ا  ِح زَّ اٟ ِبَس  ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ َس  

 َٛ َر  ٍَ َ َِرب ٤ٔٔىّی أ ُط ب ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  اَ٪  َّٔ ًَ اُ٪ ب٩ُِ  ٤َ ٨َٔا ًُِث َّي ب َػل و٢ُ  ُ٘ ٔیَس َي ز َی ضَٔی اهَّللُ ب٩َِ  َر  ٕ وز ٌُ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣َِش ٌَ ٔ َذَٟٔک ٟ ٘ٔی١َ  َٓ إت  ٌَ

َػ٠َّ  یِٔن َو َت ٌَ ِٛ َر ٔىّی  ٥َ ب٤ٔ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ ُسو َر  ٍَ ُت ٣َ ِی َػ٠َّ  ٢َ ا َٗ ٍَ ث٥َُّ  ََرَِج ِس ا َٓ ُط  ٨ِ ضَٔی ًَ َر  ٔٙ ی سِّ اٟؼِّ  ٕ ََِک ٔي ب ٍَ أَب ُت ٣َ ِی

 ّ ٔى ُط ب٤ٔ ٨ِ ًَ َ اهَّللُ  َِرب ی ٩ِ٣ٔ أ وِّ َت َح ٠َِی َٓ یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر ٔىّی  ٤ٔ ُط ب ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر أب  َدلَّ ِٟ ا ٤ََز ب٩ِٔ  ًُ ٍَ ُت ٣َ ِی َػ٠َّ یِٔن َو َت ٌَ ِٛ َر ٕت ی  ا ٌَ َٛ َر  ٍٔ

ا٪ٔ  ٠ََت بَّ َ٘ أ٪ ٣َُت َت ٌَ ِٛ  َر

 ن سیدی ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولوگں  ہبیتق، دبعاولادح  ن زایدہ، اشمع، اربامیہ، دبعارلنمح  ن سیدی  ے رفاتی رکےت ںیہ دبعارلنمح

وک امثعؿ  ن افعؿ ےن ٰینم ںیم اچر رتعک امنز ڑپاھیئ اس ےک قلعتم دبعاہلل  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ایبؿ ایک وت اوہنں ےن 

ںیم دف رتعک ڑپںیھ افر  ﴿اؿ اہلل فاان اہیل راوعجؿ﴾ ڑپاھ، رھپ رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ ٰینم

اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اس ھ ینم ںیم دف رتعک ڑپںیھ افر رمع ن اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اس ھ ٰینم ںیم دف رتعک 



 

 

 ڑپںیھ، اکش اؿ اچر روتعکں ںیم  ے دف وبقمؽ رںیتعک امہر  ہصح ںیم ںیھت۔

 ، دبعارلنمح  ن سیدیہبیتق، دبعاولادبح  ن زایدہ، اشمع، اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جح ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےنتک دؿ رہھٹ 

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 جح ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےنتک دؿ رہھٹ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1023    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩   ، ء ہ بزا ٟی ٌٟا ایوب ا  ، ب ہی ، و اس٤ٌی١ سٰی ب٩   ٣و

 ًَ أئ  بَرَّ ِٟ ا ٔة  أَٟی ٌَ ِٟ ا ٩ِ أَبٔي  ًَ وُب  َی  ث٨ََا أ ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ََا ُوَصِیْب  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١َ  ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ٨ََا ٣ُ ث اب٩ِٔ َحسَّ اهَّللُ  ٩ِ  ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ

 َٓ خِّ  َح ِٟ ٔا وَ٪ ب ی٠َُب  ٕة  ٌَ ٔ اب ٔح َر ِب ُُط ُٟٔؼ اب َِػَح ٥َ َوأ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٔس٦َ  َٗ  ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ َزّة إِٔلَّ ٩ِ٣َ ًَ ٤ُِ ا ً ُوَص ٠ ٌَ َیِح َزص٥ُِ أَِ٪  أ٣ََ

 ٕ ابٔز ٩ِ َج ًَ ْئ  ا َل ًَ طُ  ٌَ اَب َضِسُی َت ِٟ ا ُط  ٌَ ٣َ 

اامسلیع، فبیہ، اویب ااعلہیل رباء، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ا ن سابس ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص ومیس  ن 

انبںیل، اہلل ہیلع فآہل فملس افر اؿ ےک اس ھ ذفاہجحل یک وچیھت یک حبص وک جح ےک ہیبلت ےتہک وہےئ وت اؿ ولوگں وک مکح دای ایگ ہک اس وک رمعہ 

 سج ےک اس ھ آرابین اک اجونر وہ، اطعء ےن اجرب  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔ رگم فہ صخش

 ومٰیس  ن الیعمس، فبیہ، اویب ااعلہیل رباء، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ںیم امنز رصق رک  افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی دؿ افر اکی را ینتک اسمتف



 

 

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

تف  ہنع ف، ا ن سابس اچر ربدی یک اسمینتک اسمتف ںیم امنز رصق رک  افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی دؿ افر اکی رات وک یھب رفس یہ اہک افر ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل

 ےک رفس ںیم رصق رکےت افر ااطفر رکےت افر اچر ربدی وسہل رفخس ےک وہےت ںیہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1024    حس

ہ، ٧آٍ اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل :  راوی  اسحاٚ، ابواسا٣

 َ ٠ُِت ْٔل ُٗ ا٢َ  َٗ ٔي   َول ٨ِ َح ِٟ ا اصٔی٥َ  َِز ُٚ ب٩ُِ إٔب ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث ا أَ٪َّ َحسَّ ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َز  ٤َُ اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ  ٔ اهَّلل ٥َُِٜ ًُبَِیُس  ث َة َحسَّ ا٣َ بٔي أَُس

 ٕ ٦ ٔی ٣َرِِحَ ٍَ ذ ٕ إِٔلَّ ٣َ ا٦ َیَّ ًََلثََة أ ُ ث زِأَة ٤َ ِٟ ا َٔفِ  ُتَشا ا٢َ َِل  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨  اٟ

ےن اوبااسہم  ے وپاھچ ایک مت  ے دیبعاہلل ےن دنسب انعف ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی ایک ہک یبن  ااحسؼ ےن مہ  ے ایبؿ ایک ہک ںیم

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وعرت نیت دؿ اک رفس ہن رک ، زجب اس وصرت ےک ہک اس اک وکیئ رحمؾ رہتش دار اس ھ وہ۔

 اہلل ااحسؼ، اوبااسہم، انعف ا ن رمع ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ن سابس اچر ربدی یک اسمتف  ہنع ف، اینتک اسمتف ںیم امنز رصق رک  افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی دؿ افر اکی رات وک یھب رفس یہ اہک افر ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل

 ےک رفس ںیم رصق رکےت افر ااطفر رکےت افر اچر ربدی وسہل رفخس ےک وہےت ںیہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1025    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ،ٍ ، ٧آ اهَّلل  ًبیس  ز یحٌی ،  شس ٣ 

ا٢َ َحسَّ  َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث َّي اهَّللَُحسَّ ٔيیِّ َػل ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ا  ٤َ ٨ُِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َز  اب٩ِٔ ٤ًَُ  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َآ ٔي ٧ بََرن ٔ أَِخ اهَّلل ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ٌَی  َیِح طٔ ث٨ََا  ٠َِی ًَ  

َر  ا ٤َُب ِٟ ا اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٤َُس  ُط أَِح ٌَ اَب ٕ َت ٦ ٔی ٣َرِِحَ ٍَ ذ ّا إِٔلَّ ٣َ ًََلث ُ ث زِأَة ٤َ ِٟ ا أَفِ  ُتَش ٢َ َِل  ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٤َزَ َو اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ  ٔ اهَّلل ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ  َٔ



 

 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ 

امای دسمد، ییحی ، دیبعاہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے افر فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رف

اک رفس ہن رک  رگم ہی ہک اس اک ااسی رہتش دار اس ھ وہ سج  ے اکنح رحاؾ ےہ، ادمح ےن ربفاتی دبعاہلل  ن ہک وکیئ وعرت نیت دؿ 

 ابمرک، دیبعاہلل ، انعف ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنعدسمد ییحی ، دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمع  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

ٰیل ہنع ف، ا ن سابس اچر ربدی یک اسمتف ینتک اسمتف ںیم امنز رصق رک  افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی دؿ افر اکی رات وک یھب رفس یہ اہک افر ا ن رمع ریض اہلل اعت

 ےک رفس ںیم رصق رکےت افر ااطفر رکےت افر اچر ربدی وسہل رفخس ےک وہےت ںیہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1026    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، ٟس ا ٛے و ی  ٣٘بر ی،  ر ٣٘ب ب،  ذئ بي  اب٩ ا ز٦،   آ

 َ ث ضٔ َحسَّ َر َِزَة  ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ ٔی   بُر ِ٘ ٤َ ِٟ ا یْس  ٌٔ ا َس ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ِٕب  ذٔئ ٔي  َب اب٩ُِ أ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َز٦ُ  ا آ ٢َ ٨َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  َی 

وِ  َی ِٟ ا ٕ تُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاهَّللٔ َو َزأَة َیٔح١  ِٔل٣ِ ٥َ َِل  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ْة اٟ ٣َ َضا ُِحِ ٌَ َص ٣َ ِی َٟ ٕة  ِی٠َ َٟ ٕ َو یَِو٦ یَرَة  َٔفَ ٣َٔش ُتَشا اِْلْٔخٔ أَِ٪   ٔ ٦

طُ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  یَِزَة َر َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ ٔیِّ  بُر ِ٘ ٤َ ِٟ ا  ٩ِ ًَ أْٟک  َضِی١ْ َو٣َ ُس ٕ َو ٔیر ث َٛ َبٔي  ٌَی ب٩ُِ أ یَِح ُط  ٌَ اَب  َت

 اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع آدؾ، ا ن ایب ذبئ، ربقمی، ربقمی ےک فادل، اوبرہریہ ریض اہلل

فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتٰیل افر ویؾ آرخت رپ اامیؿ رےنھک فایل یسک وعرت ےئلیک الحؽ ںیہن ہک اکی رات اک رفس رک  اس احؽ 

  ن ایب ریثک فلہس ف امکل ےن ربقمی  ے اوہنں ےن ںیم ہک اس ےک اس ھ اس اک وکیئ رہتش دار ہن وہ سج  ے اکنح رحاؾ ےہ۔ ییحی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔



 

 

 آدؾ، ا ن ایب ذبئ، ربقمی، ربقمی ےک فادل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...  ب اےنپ رھگ  ے ےلکن وت رصق رک ،  یل  ن ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رھگ  ے ےلکن

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 رےہ ےھت  ب فہ فاسپ وہےئ وت دھکی  ب اےنپ رھگ  ے ےلکن وت رصق رک ،  یل  ن ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رھگ  ے ےلکن وت امنز ںیم رصق ایک اس احؽ ںیم ہک فہ رھگفں وک

 اؿ  ے اہک ایگ ہک ہی وت وکہف ےہ وت اوہنں ےن وجاب دای ہک ںیہن  ب کت ہک مہ فتاں دالخ ہن وہں

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1027    حس

٣اٟک رضی ا :  راوی اہی٥ ب٩ ٣یْسہ، ا٧ص ب٩  ، وابز ، سٔا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر ٨ًہابونٌی٥ لٰي  تٌا  هَّلل 

 َ ٩ِ أ ًَ َة  اصٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َِیَْسَ َِز ٔ َوإٔب ٔسر َٜ ٨ِ٤ُ ِٟ ا ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ٨ََا أَبُو ن ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ َرضَٔی اهَّللُ  ٕٔک  اٟ ٧َٔص ب٩ِٔ ٣َ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ِضَز ٣َ اٟو  ِیُت  َػ٠َّ  ٢َ ا یِٔن َٗ َت ٌَ ِٛ َر ٔة  َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ا َوبٔٔذی  ٌّ َِرَب ٨َةٔ أ ی ٤َٔس ِٟ ٔا  ب

ی ا ؿ، دمحم  ن دکنمر، فاربامیہ  ن رسیمہ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، اسن  ن امکل ریض اہلل 
اوبمیعن، يِسف

دمہنی ںیم رہظ یک اچر رںیتعک افر رصع یک ذی اہفیلحل ںیم  اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ

 دف رںیتعک ڑپںیھ۔

 اوبمیعن، افسؿ، دمحم  ن دکنمر، فاربامیہ  ن رسیمہ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

دھکی رےہ ےھت  ب فہ فاسپ وہےئ وت   ب اےنپ رھگ  ے ےلکن وت رصق رک ،  یل  ن ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رھگ  ے ےلکن وت امنز ںیم رصق ایک اس احؽ ںیم ہک فہ رھگفں وک



 

 

 لخ ہن وہںاؿ  ے اہک ایگ ہک ہی وت وکہف ےہ وت اوہنں ےن وجاب دای ہک ںیہن  ب کت ہک مہ فتاں دا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1028    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ئظ ًا  ، ی، رعوہ ہز ، ز ٔیا٪ ، س ٣ح٤س اهَّلل ب٩   ًبس 

ائَٔظ  ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ ٔیِّ  ز اٟز صِ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕس  َّ٤ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٢ُ ٣َا َحسَّ ًَلةُ أَوَّ اٟؼَّ ِت  َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة 

ا  زَِوَة ٣َ ٌُ ٔ ٠ُِت ٟ ُ٘ َٓ زٔی   اٟز صِ ا٢َ  َٗ رَضٔ  َح ِٟ ا ًَلةُ  ِت َػ ََفٔ َوأُت٤َّٔ اٟشَّ ًَلةُ  ِت َػ ُْٔقَّ أ َٓ یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر ِت  َؿ ِت َُفٔ َٟ ا٢َ َتأَوَّ َٗ ُت٥ٔ   َة ت ائَٔظ ًَ َا٢ُ  ب

اُ٪  ٤َ ٢َ ًُِث ا َتأَوَّ ٣َ 

  ن دمحم،  نایؿ، زرہی، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک امنز دبع اہلل

ےلہپ دف رتعک رفض یک یئگ یھت، رھپ رفس یک امنز اقمئ ریہ افر رضح یک امنز وپری رکدی یئگ، ںیم ےن رعفہ  ے اہک ہک اعہشئ ریض اہلل 

اک ایک احؽ ےہ وت اوہنں ےن اہک ہک اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اتفلی یک ےہ  اسی ہک امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اتفلی اعتٰیل اہنع 

 یک۔

 اہنع دبع اہلل  ن دمحم،  نایؿ، زرہی، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رغمب یک امنز رفس ںیم نیت رتعک ڑپےھ

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 رغمب یک امنز رفس ںیم نیت رتعک ڑپےھ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1029    حس

لٰي  :  راوی تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ،٥ٟ ، سا ی ہز ، ز ، طٌیب ٟامی٪ ا  ٨ًہابو

اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ا٥ْٟٔ  َس ٔي  ن بََر ا٢َ أَِخ َٗ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ َا ُط ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ا أَبُو  ٨ََ ث َرأَیُِت َحسَّ  ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َز  ٤َ



 

 

ٔي  ُ ف یِر اٟشَّ َح٠َطُ  ًِ َ َٔذا أ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٢َ اهَّللٔ َػل ُسو ا٥ْٟٔ َر َس  ٢َ ا َٗ ٔئ  ا َظ ٌٔ ِٟ ا َیَِن  ا َوب ٨ََض ٍَ بَِي ٤َ َّی یَِح زَٔب َحً ِِ ٤َ ِٟ ا  ُ یَُؤْخِّ ََفٔ  اٟشَّ

٢َ َحسَّ  ا َٗ ُث  ِی ا٠َّٟ َز  ُ َوَزا یِر اٟشَّ ُط  َح٠َ ًِ َ ا أ ُُط إَٔذ ٠ ٌَ ِٔ ٤َا َي ٨ُِض ًَ اهَّللُ  َز َرضَٔی  ٤َُ اهَّللٔ ب٩ُِ ً ِبُس  ًَ َاَ٪  ک ا٢َ َو َٗ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٧ُُص  یُو َىٔی   ث

ا٥ْٟٔ  ٢َ َس ا َٗ ٔة  َٔ ٔ َِزٟ ز ٤ُ ِٟ ٔا ٔئ ب َظا ٌٔ ِٟ ا زٔٔب َو ِِ ٤َ ِٟ ا َیَِن  ٍُ ب َیِح٤َ ٤َا  ٨ُِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َز  ٤َُ اب٩ُِ ً َاَ٪  ا٥ْٟٔ ک َاَ٪ َس ک زَٔب َو ِِ ٤َ ِٟ ا ٤ََز  اب٩ُِ ًُ  َ
َوأَْخَّ

ًَلةَ  اٟؼَّ طُ  َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ٔي ًُبَِیٕس  ٨ِٔٔت أَب َة ب یَّ ٔٔ َػ  ٔ ٔط ا٣َِزأَت َي  ل ًَ َر  َِّصٔ ِسُت یِٔن أَِو  ا اَر ٣ٔی٠َ َس َّی  ً ِ َح َٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلَة  اٟؼَّ ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ  ِ َٔ  ٢َ ا َ٘ َٓ

 ًِ َ ا أ يي إَٔذ ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُِت  َی َرأ ا  َذ َٜ ٢َ َص ا َٗ َّي ث٥َُّ  َؼل َٓ  ٢ََ ٧َز َّة ث٥َُّ  ًََلث ئ ث ا٨َّٟ ُِت  َرأَی  ٔ اهَّلل ِبُس  ًَ  ٢َ ا َٗ ُ َو یِر اٟشَّ ُط  یَّ َح٠َ

٥ُ ث٥َُّ  ًََلثّا ث٥َُّ ُيَش٠ِّ َضا ث ی ُیَؼ٠ِّ َٓ زَٔب  ِِ ٤َ ِٟ ا  ُ یَُؤْخِّ  ُ یِر اٟشَّ ُط  َح٠َ ًِ َ ٥َ إٔذَا أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َئ َػل َظا ٌٔ ِٟ ا ٘ٔی٥َ  َّی يُ ً َی٠َِبُث َح ا  ٤َ َّ٠ َٗ  

 َّ ً أئ َح َظ ٌٔ ِٟ ا َس  ٌِ ُح َب بِّ ٥ُ َوَِل ُيَش یِٔن ث٥َُّ ُيَش٠ِّ َت ٌَ ِٛ َر ا  َض ی ُیَؼ٠ِّ ِی١ٔ َٓ ا٠َّٟ  ٖٔ و٦َ ٩ِ٣ٔ َجِو ُ٘  ی َي

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اسمل، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ 

ںیم دلجی انچنہپ وہات وت رغمب ںیم ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفس 

 اتریخ رکےت اہیں کت ہک رغمب افر اشعء دفونں وک الم رک ڑپےتھ۔ افر اسمل ےن ایبؿ ایک ہک دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب یہی

ں ےن ا ن اہشب  ے رکےت ےھت  ب اںیہن دلجی انچنہپ وہات افر ثیل ےن اس زایدیت ےک اس ھ ایبؿ ایک ہک ھجم  ے ویسن ےن افر اوہن

افر اوہنں ےن اسمل  ے ہک ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رغمب افر اشعء یک امنز زمدہفل ںیم اکی اس ھ ڑپےتھ افر اسمل ےن ایبؿ ایک ہک 

رخ ایک اھت ںیم ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن  ب ہک اؿ یک ویبی ہیفص تنب ایب دیبع یک العتل دشدی یک ربخ یلم یھت، رغمب یک امنز وک وم

 ےن اؿ  ے اہک ہک امنز اک فتق ایگ، اوہنں ےن اہک  ےل ولچ، ںیم ےن اہک امنز اک فتق ایگ اوہنں ےن اہک ڑبےھ ولچ، اہیں کت ہک دف ای نیت

 ب آپ  لی آےگ  ےل رھپ ارت  افر امنز ڑپیھ رھپ اہک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس رطح امنز ڑپےتھ داھکی ےہ، 

 وک داھکی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دلجی اجان وہات، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

رھپ تہب ہک  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفس ںیم دلجی وہیت وت رغمب یک ریبکت ےتہک افر نیت رتعک امنز ڑپھ رک السؾ ریھپےت 

مک رہھٹےت اہیں کت ہک اشعء یک ریبکت ےک دعب دف رںیتعک ڑپےتھ رھپ السؾ ریھپےت افر اشعء یک امنز ےک )حیبست لفن( تنس ہن ڑپےتھ 

 اہیں کت ہک آدیھ رات ےک دعب ڑھک  وہےت۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اسمل، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...وساری رپ لفن ڑپےنھ اک ایبؿ وساری اک رخ سج رطػ یھب وہ

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 وساری رپ لفن ڑپےنھ اک ایبؿ وساری اک رخ سج رطػ یھب وہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1030    حس

٣ز :  راوی ًا ًبساهَّلل ب٩   ، ہزی ٤ٌ٣ز، ز  ، ًلٰي ِل ا ًبس  ، اهَّلل  ًبس  ًلي ب٩ 

 ًَ  ٩ِ ًَ ٔیِّ  ز اٟز صِ  ٩ِ ًَ ٤َْز  ٌِ ا ٣َ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ لَي  ًِ َ ِْل ِبُس ا ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ َة  ٌَ ٔ ب٩ِٔ َربٔی ا٣ٔز ًَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ 

 َٗ  ٔ ط ٔ أَبٔی ِت بٔط َض َوجَّ ُث َت ٔطٔ َحِی ت اح٠َٔ َر لَي  ًَ يي  ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُِت  َرأَی  ا٢َ 

 یل  ن دبعاہلل ، دبعاالٰیلع، رمعم، زرہی، دبعاہلل  ن اعرم اےنپ فادل )رہعیب(  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن 

  وک وساری رپ امنز ڑپےتھ وہےئ داھکی دجرھ یھب وساری اک رخ وہات۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

  یل  ن دبعاہلل ، دبعاالٰیلع، رمعم، زرہی، دبعاہلل  ن اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ڑپےنھ اک ایبؿ وساری اک رخ سج رطػ یھب وہوساری رپ لفن 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1031    حس

، جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ٟزح٩٤ يبا٪، یحٌی ، ٣ح٤س ب٩ ًبسا ، ط  ابونٌی٥

ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ٌَی  َیِح  ٩ِ ًَ اُ٪  َطِيَب ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ا أَبُو ن ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُظ أَ٪َّ  بََر اهَّللٔ أَِخ ِبٔس  ًَ َٔز ب٩َِ  ٩ٔ٤َ أَ٪َّ َجاب اٟزَِّح ِبٔس  ًَ



 

 

ِٔب٠َةٔ  ٘ ِٟ ا  ٔ یِر َُ ٔي  ْٔب ف َراٛ ََ َوصَُو  و  َل تَّ اٟ يي  َاَ٪ ُيَؼل ک  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لفن امنز وسار وہ رک ہلبق ےک اوبمیعن، ابیشؿ، ییحی ، دمحم  ن دبعارلنمح، اجرب  ن دبعاہلل ایبؿ رکےت ےھت ہک 

 وسا دفےر  رخ ںیم ڑپےتھ۔

 اوبمیعن، ابیشؿ، ییحی ، دمحم  ن دبعارلنمح، اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿامنز رصق اک  :   ابب

 وساری رپ لفن ڑپےنھ اک ایبؿ وساری اک رخ سج رطػ یھب وہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1032    حس

ٍ :  راوی ، ٧آ ً٘بہ سٰی ب٩  ٣و  ، ہیب ، و ز ًلي ب٩ ح٤ا ِل ا  ًبس

 َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ْب  ا ُوَصِی ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ ز ا َي ب٩ُِ َح٤َّ ل ًِ َ ِْل ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ضَٔی اهَّللُ َحسَّ َر َز  اب٩ُِ ٤ًَُ َاَ٪  ک ٢َ َو ا َٗ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ َة  َب ِ٘ ا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ ٨َ

٥َ کَاَ٪  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُ أَ٪َّ  بٔر یُِد ا َو ٠َِیَض ًَ  ُ ٔز ُوت ی ٔطٔ َو َراح٠َٔت لَي  ًَ يي  ا ُيَؼل ُض٤َ ٨ِ ٠ُطُ ًَ ٌَ ِٔ  َي

انعف  ے رفاتی رکےت ںیہ انعف ےن ایبؿ ایک ہک رضحت ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اینپ دبعاال یل  ن امحد، فبیہ، ومٰیس  ن ةقع، 

وساری رپ لفن امنز )لفن( ڑپےتھ ےھت افر فرت یھب ڑپھ ےتیل ےھت افر ربخ دےتی ےھت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ااسی یہ رکےت 

 ےھت۔

 ، انعفدبعاال یل  ن امحد، فبیہ، ومٰیس  ن ةقع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وساری رپ ااشرہ  ے امنز ڑپےنھ اک ایبؿ



 

 

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 وساری رپ ااشرہ  ے امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1033    حس

ر :  راوی زی٨ا ًبساهَّلل ب٩   ، ش٥٠ ٣ ٌٟزیز ب٩  ا ًبس  ، اس٤ٌی١ سٰی ب٩   ٣و

ٔی ز ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ز زٔی ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١َ  ٤َ ِٔس وَسی ب٩ُِ إ ا ٣ُ ٨ََ ث َز َحسَّ ٤َ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ًُ ًَ َاَ٪  ک  ٢َ ا َٗ ٕر  ٨َا

٨ِضُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ُ َر اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ِبُس اهَّللٔ أَ٪َّ  ًَ ُو٣ُٔئ َوذََْکَ  َضِت ی ٤َا َتَوجَّ َی٨َِ ٔ أ تٔط اح٠َٔ َر لَي  ًَ ََفٔ  اٟشَّ يي فٔي  َاَ٪ ٤َا ُيَؼل ک  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  

٠ُطُ  ٌَ ِٔ  َي

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفس ںیم اینپ ومیس  ن اامسلیع، دبعازعلسی  ن ملسم، دبعاہلل  ن دانیر ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت دبعاہلل  ن رمع

وساری رپ امنز ڑپےتھ ےھت سج رطػ یھب وساری اک رخ وہات ااشرہ رکےت افر دبعاہلل ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس 

 رطح رکےت ےھت۔

 ومٰیس  ن الیعمس، دبعازعلسی  ن ملسم، دبعاہلل  ن دانیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفض امنز ےئلیک وساری  ے ارتےن اک ایبؿ

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 رفض امنز ےئلیک وساری  ے ارتےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1034    حس

ٟی :  راوی ر،  ہیحٌی ب٩ بٜی ٣ز ب٩ ربیٌ ، ًبساهَّلل ب٩ ًا  ث، ً٘ی١، اب٩ طہاب



 

 

 ٔ ز ا٣ٔ ًَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ یِر َٜ ُ َیِحٌَی ب٩ِ ب ا  ٨ََ ث ٩َِ َحسَّ َز ب ا٣ٔ ًَ َة أَ٪َّ  ٌَ َربٔی ب٩ِٔ 

َػ   ٔ اهَّلل و٢َ  ُس َیُِت َر َرأ  ٢َ ا َٗ ُظ  بََر َة أَِخ ٌَ ٥ِ َربٔی َٟ َط َو َوجَّ ٕ َت ط َیِّ َوِج َٔب١َ أ ٗ ٔ ط َٔزأِٔس ُئ ب ُو٣ٔ ی ُح  ٔة يَُشبِّ اح٠َٔ اٟزَّ َي  ل ًَ ٥َ َوصَُو  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ل

ُث َحسَّ  ِی ا٠َّٟ ا٢َ  َٗ َٔة َو وب ُِت ٜ٤َ ِٟ ا  ٔ ًَلة اٟؼَّ َٔک فٔي  َذٟ  ٍُ ٨َ ٥َ َيِؼ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو  ٩ُِٜ َىٔیَی إب  ث َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ُُص  ٧ یُو

ِی١ٔ َوصُوَ  ا٠َّٟ  ٩ِ٣ٔ ٔ َّتٔط اب َز َي  ل ًَ يي  ٤َا ُيَؼل ٨ُِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ٤ََُز  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ً ًَ َاَ٪  ک ا٥ْٟٔ  َس  ٢َ ا َٗ ا٢َ  َاَ٪  َٗ ُث ٣َا ک ٔي َحِی ال یَُب ٣َُشأَفْ ٣َا 

 ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  ُس َاَ٪ َر ک ٤ََُز َو اب٩ُِ ً ا٢َ  َٗ ُضطُ  َّطُ َوِج یَِر أ٧َ َُ َضا  ٠َِی ًَ  ُ ُوتٔز َط َوی َوجَّ ٕ َت َیِّ َوِجط َٔب١َ أ اح٠َٔةٔ ٗ اٟزَّ لَي  ًَ ُح  بِّ ٥َ يَُش َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  

وبَةَ  ُِت ٜ٤َ ِٟ ا َضا  ٠َِی ًَ يي   َِل ُيَؼل

 اعرم ن رہعیب ےن ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، دبعاہلل  ن اعرم  ن رہعیب )اےنپ فادل( اعرم ن رہعیب  ے رفاتی رکےت ںیہ

ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وساری رپ لفن امنز ڑپےتھ وہےئ داھکی، اےنپ ےر  ے ااشرہ رکےت ےھت، سج 

ہک ھجم رطػ یھب وساری اک رخ وہات افر رفض امنزفں ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااسی ہن رکےت ےھت افر ثیل ےن ایبؿ ایک 

 ے ویسن ےن اوہنں ےن ا ن اہشب  ے افر اوہنں ےن اسمل  ے رفاتی ایک اسمل ےن ایبؿ ایک ہک دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

اینپ وساری رپ رات یک امنز رفس یک احتل ںیم ڑپےتھ ےھت افر اس یک رپفاہ اںیہن ابلکل ہن وہیت ہک وساری اک رخ سک رطػ ےہ۔ ا ن 

اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وساری رپ لفن ڑپےتھ سج رطػ وساری اک رخ وہات افر اس رمع ریض اہلل 

 رپ فرت یھب ڑپےتھ رگم ہی ہک رفض امنز وساری رپ ہن ڑپےتھ۔

 ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، دبعاہلل  ن اعرم  ن رہعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 رفض امنز ےئلیک وساری  ے ارتےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1035    حس

اٟزح٩٤ ب٩ ثوبا٪،  :  راوی ہ، ہظا٦، یحٌی ، ٣ح٤س ب٩ ًبس بس اهَّلل٣ٌاذ ب٩ ٓـاٟ ابز ب٩ ً  ج



 

 

اَ٪  َِوب ِح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ث زَّ اٟ ِبسٔ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ٌَی  َیِح  ٩ِ ًَ ا٦ْ  ٨ََا صَٔظ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َة  َٟ ا ـَ َٓ ُ ب٩ُِ  اذ ٌَ ٨ََا ٣ُ ث ِبسٔ َحسَّ ًَ ُ ب٩ُِ  ٔز اب َىٔی َج ث ا٢َ َحسَّ َٗ

 َ ل ًَ يي  َاَ٪ ُيَؼل ٥َ ک َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َب١َ اهَّللٔ أَ٪َّ  ِ٘ ِسَت ا َٓ  ٢ََ َز ََة ٧ وب ٤َُِٜت ِٟ ا يَي  َز أَِ٪ ُيَؼل ََرا َٔذا أ إ َٓ  ٔٚ ٤َرِشٔ ِٟ ا َو  ٧َِح  ٔ تٔط ي َراح٠َٔ

ِ٘ٔب٠َةَ  ِٟ  ا

اعمذ  ن اضفہل، اشہؾ، ییحی ، دمحم  ن دبعارلنمح  ن وثابؿ، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل 

ی رپ رشمؼ یک رطػ ہنم رک ےک امنز ڑپےتھ افر  ب ارادہ رکےت ہک رفض امنز ڑپںیھ وت ارتےت افر ہلبق رخ ہیلع فآہل فملس وسار

 وہاجےت۔

 اعمذ  ن اضفہل، اشہؾ، ییحی ، دمحم  ن دبعارلنمح  ن وثابؿ، اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دگےھ رپ امنز لفن ڑپےنھ اک ایبؿ

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 دگےھ رپ امنز لفن ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1036    حس

ری٩  :  راوی ص ب٩ سی ا٧  ، ہ٤ا٦  ، ، حبا٪  اح٤س ب٩ سٌیس

 ٢َ ا َٗ یٕس  ٌٔ َس ٤َُس ب٩ُِ  ا أَِح ٨ََ ث ََص ب٩َِ َحسَّ ٧َ ا أ ٨َ َب٠ِ ِ٘ َت اِس  ٢َ ا َٗ ٔی٩َ  یر ٔس َُص ب٩ُِ  ٧َ ا أ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ا٦ْ  ا َص٤َّ ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ اُ٪  ا َحبَّ ٨ََ ث َحسَّ

ا ا  َذ ُط ٩ِ٣ٔ  ُض ٕر َوَوِج ا َي ح٤َٔ ل ًَ يي  ُط ُيَؼل ُِت َی أ ََفَ  ٔ ز ٤ِ اٟتَّ یِٔن  ٌَ ٔ ُظ ب ٨َا ٘ٔي ٠َ َٓ  ٔ أ٦ِ اٟظَّ ٔس٦َ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٔیَن  ٕٔک ح اٟ ٣َ ٌِ ٔٔب َي ٧ َحا ارٔ ِٟ ٩ِ َيَش ًَ ىٔی 

َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ و َرُس ُِت  َی َرأ يي  ِوَِل أَن َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ٔة  ِٔب٠َ ٘ ِٟ ا  ٔ یِر َِ ٔ يي ٟ ُتَؼل َک  ُِت َرأَی ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ ٔة  ِ٘ٔب٠َ ِٟ َرَواُظ ا ُط  ٠ِ ٌَ ِٓ َ ٥ِ أ َٟ ُط  ٠َ ٌَ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ

ی ٔس َٔص ب٩ِٔ  ٩ِ أ٧َ ًَ إد  ٩ِ َححَّ ًَ اَ٪  ٤َ اصٔی٥ُ ب٩ُِ كَِض َِز ٥َ إٔب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٕٔک َر اٟ ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ ٔی٩َ   ر

ادمح  ن دیعس، ةحؿ، امہؾ، اسن  ن ریسنی  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اسن  ن ریسنی ےن ایبؿ ایک ہک  ب اسن اشؾ  ے آےئ وت مہ اؿ 



 

 

ر  ںیم ےلم ںیم ےن اؿ وک دگےھ رپ امنز ڑپےتھ داھکی افر رہچہ اؿ اک اس اجبن ینعی ہلبق ےک اابقتسؽ ےئلیک ےئگانچہچن مہ اؿ  ے نیع 
م

 

لی

ا

 ے ابںیئ رطػ اھت ںیم ےن اؿ  ے اہک ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ریغ ہلبق یک رطػ ہنم رکےک امنز ڑپےتھ داھکی، وت 

 فآہل فملس وک اس رطح رکےت ہن داتھکی وت ںیم ااسی ہن رکات امہطؿ ےن اس اوہنں ےن وجاب دای ہک ارگ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 دحثی وک رطبقی اجحج، اسن  ن ریسنی، اسن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایک ےہ۔

 ادمح  ن دیعس، ةحؿ، امہؾ، اسن  ن ریسنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج رفس ںیم رفض امنز  ے ےلہپ افر اس ےک دعب لفن ہن ڑپےھ

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج رفس ںیم رفض امنز  ے ےلہپ افر اس ےک دعب لفن ہن ڑپےھ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1037    حس

٥ :  راوی ب، ٤ًز ب٩ ٣ح٤س، حٔؽ ب٩ ًاػ  یحٌی ب٩ س٠امی٪، اب٩ وہ

 ًَ َؽ ب٩َِ  ِٔ ٕس أَ٪َّ َح َّ٤ ُ ب٩ُِ ٣َُح ز َىٔی ٤ًَُ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ِٕب  اب٩ُِ َوص َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٪َ ُس٠َامِیَ ٌَی ب٩ُِ  َیِح ٨ََا  ث اب٩ُِ َحسَّ اََفَ  َس  ٢َ ا َٗ ثَطُ  ٔػ٥ٕ َحسَّ ا

ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َز  ٤َ ُ َج١َّ ذِْٔکُ ًُ اهَّلل ا٢َ  َٗ ََفٔ َو اٟشَّ ُح فٔي  ٥ِ٠َ أََرُظ ُيَشبِّ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ِبُت  َػٔح  ٢َ ا َ٘ َاَ٪ َٓ ک ِس  َ٘ َٟ ُظ 

٨َْة  َوْة َحَش اهَّللٔ إِٔس  ٢ٔ ُسو ٔي َر ٥ُِٜ ف  َل

ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفس ایک وت رفامای ہک ںیم یبن ییحی  ن امیلسؿ، ا ن فبہ، رمع  ن دمحم، صفح  ن اعمص ایبؿ رکےت ںیہ ہک 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ رتا۔ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفس ںیم لفن امنز ڑپےتھ وہےئ ںیہن داھکی افر اہلل 

 اعتٰیل ےن رفامای ہک اہمتر  ےئل اہلل ےک روسؽ ںیم رتہبنی ومنہن ےہ۔

 ییحی  ن امیلسؿ، ا ن فبہ، رمع  ن دمحم، صفح  ن اعمص :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج رفس ںیم رفض امنز  ے ےلہپ افر اس ےک دعب لفن ہن ڑپےھ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1038    حس

، ب٩ حٔؽ ب٩ ًاػ٥ :  راوی ز، یحٌی   ٣شس

اب٩َِ   ٍَ ٔ ٤ َس َُّط  َىٔی أَبٔي أ٧َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ٔؽ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ِ ًٔیَسی ب٩ِٔ َح ًَ ٌَی  یَِح ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث ِبُت َحسَّ َػحٔ و٢ُ  ُ٘ ٤ََز َي ًُ 

َّي اهَّللُ َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ضٔیَ َر َر َٔک  َذٟ َٛ اَ٪  ٤َ َز َوًُِث ٕ َو٤ًَُ ََِک یِٔن َوأَبَا ب َت ٌَ ِٛ َر َي  ل ًَ ََفٔ  اٟشَّ ٔي  ٔیُس ف ز َی َاَ٪ َِل  ک َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ُض٥ِ   ٨ِ ًَ اهَّللُ    

ےئ انس ہک دسمد، ییحی ، ٰیسیع  ن صفح  ن اعمص اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ےتہک وہ

ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ )رفس ںیم( رتا، وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفس ںیم دف رتعک  ے زایدہ ںیہن 

 ڑپےتھ ےھت افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع فرمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ف امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ایس رطح رکےت ےھت۔

 دسمد، ییحی ،  ن صفح  ن اعمص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سج ےن رفس ںیم رفض امنزفں ےک ےلہپ افر اس ےک دعب لفن امنز ڑپیھ افر یبن یلص اہلل لع

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ےلہپ افر اس ےک دعب لفن امنز ڑپیھ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفس ںیم رجف یک دف رتعک ڑپیھ سج ےن رفس ںیم رفض امنزفں ےک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1039    حس



 

 

ٟیلي :  راوی ابي  ، ٤ًزو، اب٩   حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ

 ٌِ ٨ََا ُط ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ََُز  ُؽ ب٩ُِ ً ِٔ ٨ََا َح ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ َرأَی  َّطُ  بََر٧َا أََحْس أ٧َ ا أَِخ ا٢َ ٣َ َٗ ِیلَي  َٟ اب٩ِٔ أَبٔي   ٩ِ ًَ َة  زَّ زٔو ب٩ِٔ ٣ُ ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ َبُة 

 َٓ ٥َ یَِو٦َ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ِت أَ٪َّ  َْکَ ٕٔئ َذ ا٧ ُ أ٦ُِّ َص َیِر ي ُ َه ـ  اٟ َّي  ٥َ َػل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٔح ٣َ ًَ َّي ِت َؼل َٓ ا  تَٔض ٔي بَِي َِتَش١َ ف اُ َة  َّٜ

اٟ  ٢َ ا َٗ ُحوَز َو اٟش  ََ َو و ُٛ
ز  اٟ ُت٥ٔ   َُّط ی ٧َ ا َُیَِر أ ٨َِض ٣ٔ َّٕ ًَلّة أََخ َّي َػ َػل ُط  ُِت َرأَی ا  ٤َ َٓ إت  ٌَ َٛ َر َٔي  ان ٤ََ اب٩ِٔ ث  ٩ِ ًَ ُُص  َىٔی یُو٧ ث ُث َحسَّ ِی َّ٠

 ٔ ز ا٣ٔ ًَ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ إب  َض َة ٔط ِبَح اٟش  َّي  َػل  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َی  َرأ َّطُ  ٧َ ُظ أ بََر ُظ أَِخ َا َة أَ٪َّ أَب ٌَ َربٔی ب٩ِٔ 

 ٔ ِت بٔط َض َوجَّ ُث َت ٔطٔ َحِی ت اح٠َٔ َر  ٔ ز ِض َي َه ل ًَ ََفٔ  اٟشَّ ٔي  ِی١ٔ ف ٔا٠َّٟ  ب

یب یلیل ےن ایبؿ ایک ہک اؾ تاین ےک وسا یسک صخش ےن ایبؿ ںیہن ایک صفح  ن رمع، ہبعش، رمعف، ا ن ایب یلیل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ا ن ا

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچتش یک امنز ڑپیھ۔ اؾ تاین ےن ایبؿ ایک ہک حتف ہکم ےک دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ 

 وک وکیئ امنز اس  ے یکلہ ڑپےتھ ںیہن داھکی زجب اس ےک رھگ ںیم لسغ ایک رھپ آھٹ رتعک ڑپںیھ، ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع ف وجسد وک وپرا رکےت ےھت افر ثیل ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے ویسن ےن اوہنں ےن ا ن اہشب 

اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفس ںیم  ے، ا ن اہشب ےن دبعاہلل  ن اعرم  ے، اوہنں ےن اےنپ فادل  ے رفاتی ایک ہک اوہنں ےن یبن یلص 

 رات وک لفن امنز وساری یک ھٹیپ رپ ڑپےتھ وہےئ داھکی، وساری اک رخ دجرھ یھب وہات۔

 صفح  ن رمع، ہبعش، رمعف، ا ن ایب یلیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رصق اک ایبؿامنز  :   ابب

 سج ےن رفس ںیم رفض امنزفں ےک ےلہپ افر اس ےک دعب لفن امنز ڑپیھ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفس ںیم رجف یک دف رتعک ڑپیھ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1040    حس

٤ًزر :  راوی ی، سا٥ٟ ب٩ ًبساهَّلل ، اب٩  اٟامی٪، طٌیب، زہز  ضی اهَّلل ٨ًہ٤اابو

ا  ٩ِ ًَ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َس نٔي  بََر ا٢َ أَِخ َٗ ٔیِّ  ِز ز ص اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ َا ُط بَر٧َ ا٢َ أَِخ َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٢َ َحسَّ و َرُس ٤َا أَ٪َّ  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٤ََز َر ب٩ِٔ ًُ



 

 

َي َه  ل ًَ ُح  بِّ کَاَ٪ ُيَش  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٠ُطُ اهَّللٔ  ٌَ ِٔ َز َي ٤َُ اب٩ُِ ً َاَ٪  ک ٔ َو ط َٔزأِٔس ُو٣ُٔئ ب ُط ی َاَ٪ َوِجُض ک ُث  تٔطٔ َحِی اح٠َٔ ٔ َر ز  ِض

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اسمل  ن دبعاہلل ، ا ن رمع ریض اہلل امہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

سج رطػ یھب وہات آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ ےر  ے ااشرہ رکےت ےھت  وساری یک ھٹیپ رپ لفن امنز ڑپےتھ ےھت وساری اک رخ

 افر ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ایس رطح رکےت ےھت۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اسمل  ن دبعاہلل ، ا ن رمعریض اہلل امہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفس ںیم رغمب افر اشعء یک امنز عمج رکےک ڑپےنھ اک ایبؿ

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم رغمب افر اشعء یک امنز عمج رکےک ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1041    حس

، سٔیا٪، :  راوی ہزی سا٥ٟ ًلي ب٩ ًبساهَّلل   ز

ا٢َ  َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ا٥ٕٟٔ  َس  ٩ِ ًَ ِزٔیَّ  ز ص اٟ ُت  ٌِ ٔ ا٢َ َس٤ َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ٨ََا  ث ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ک

 ُ یِر اٟشَّ  ٔ ٔط ا َجسَّ ب ٔئ إَٔذ َظا ٌٔ ِٟ ا زٔٔب َو ِِ ٤َ ِٟ ا َیَِن  ٍُ ب ٤َ َیِح  ٥َ َس٠َّ َبٔي َو ٌَی ب٩ِٔ أ یَِح  ٩ِ ًَ  ٥ٔ ِّ٠ ٌَ ٤ُ ِٟ ا یِٔن  ُحَش ِٟ ا  ٩ِ ًَ اَ٪  ٤َ اصٔی٥ُ ب٩ُِ كَِض َِز ٢َ إٔب ا َٗ َو

َس  ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َاَ٪  ٢َ ک ا َٗ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٣ََة  َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ ٔ ِضز و  اٟ  ٔ ًَلة َػ َیَِن  ٍُ ب َیِح٤َ  ٥َ َّ٠

ٔي َو  َب ٌَی ب٩ِٔ أ یَِح  ٩ِ ًَ یِٕن  ٩ِ حَُش ًَ ٔئ َو ا َظ ٌٔ ِٟ ا زٔٔب َو ِِ ٤َ ِٟ ا َیَِن  ٍُ ب ٤َ َیِح ٕ َو یِر ٔ َس ز ِض لَي َه ًَ َاَ٪  ا ک َٔذ َِّصٔ إ ٌَ ِٟ ٔس ا ٔؽ ب٩ِٔ ًُبَِی ِٔ ٩ِ َح ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ

َّي َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ک ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  أٟٕک َر ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ زٔٔب  اهَّللٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ِِ ٤َ ِٟ ا  ٔ ًَلة َیَِن َػ ٍُ ب ٤َ یَِح  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل

ئ  َّ٨ اٟ  ٍَ ٤َ َٕص َج ٩ِ أ٧َ ًَ ٕؽ  ِٔ ٩ِ َح ًَ ٌَی  َیِح  ٩ِ ًَ ْب  َٔ َوَِحِ اَر ٤َُب ِٟ ا لٔي  ب٩ُِ  ًَ ُط  ٌَ اَب ََفٔ َوَت اٟشَّ ٔئ فٔي  َظا ٌٔ ِٟ ا ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ی  

اسمل اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رغمب افر اشعء  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، زرہی 



 

 

یک امنز اکی اس ھ ڑپےتھ ےھت  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریس )رفس( ںیم وہےت افر اربامیہ  ن امہطؿ ےن رطبقی نیسح ملعم، 

ٰیل ہنع  ے رفاتی ایک ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ییحی  ن ایب ریثک، رکعہم، ا ن سابس ریض اہلل اعت

ہیلع فآہل فملس رہظ افر رصع یک امنز اکی اس ھ ڑپےتھ  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفس ںیم وہےت افر رغمب افر اشعء یک امنز اکی 

 دیبعاہلل  ن اسن، اسن  ن ابکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ اسن  ن اس ھ ڑپےتھ افر دنسب نیسح ییحی  ن ایب ریثک، صفح  ن

 امکل ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رغمب افر اشعء یک امنز رفس ںیم اکی اس ھ الم رک ڑپےتھ افر  یل  ن ابمرک ف رحب ےن

 فملس ےن عمج ایک۔ رفاتی یک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل دنسب ییحی ، صفح، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس ےک اتمعب دحثی

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، زرہی اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب رغمب افر اشعء یک امنز اکی اس ھ ڑپےھ وت ایک اذاؿ ای ااقتم ےہک

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

  ب رغمب افر اشعء یک امنز اکی اس ھ ڑپےھ وت ایک اذاؿ ای ااقتم ےہک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1042    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ٤ا :  راوی ی، سا٥ٟ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز  اٟامی٪، طٌیب، زہز  ابو

بَرَ  ٢َ أَِخ ا َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ا أَبُو  ٨ََ ث ِ َحسَّ َرأَی  ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َز  ٤َ اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ا٥ْٟٔ  َس ٔي  ن بََر ا٢َ أَِخ َٗ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ َا ُط ُت ٧

 َّ ً زٔٔب َح ِِ ٤َ ِٟ ا َػًَلَة   ُ یَُؤْخِّ ََفٔ  ٔي اٟشَّ ُ ف یِر اٟشَّ ُط  َح٠َ ًِ َ ا أ ٥َ إَٔذ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ا٢َ  یَر َٗ ٔئ  ا َظ ٌٔ ِٟ ا َیَِن  ا َوب ٨ََض ٍَ بَِي ٤َ یَِح

 ٔ ز ِِ ٤َ ِٟ ا ٘ٔی٥ُ  ُ َوُي یِر اٟشَّ ُط  َح٠َ ًِ َ ا أ ُُط إَٔذ ٠ ٌَ ِٔ ا َي ُض٤َ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َز  اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًَُ ِبُس  ًَ َاَ٪  ک ا٥ْٟٔ َو ٤َا َس َّ٠ َٗ ٥ُ ث٥َُّ  ّا ث٥َُّ ُيَش٠ِّ ًََلث ا ث َض ی ُیَؼ٠ِّ َٓ َب 

 ٌٔ ِٟ ا ٘ٔی٥َ  َّی يُ ً ُث َح َب ٕ حَ َی٠ِ ٔئ بَٔشِحَسة ا َظ ٌٔ ِٟ ا َس  ٌِ ٕة َوَِل َب ٌَ ِٛ َٔز ا ب ُض٤َ ُح بَِي٨َ بِّ ٥ُ َوَِل ُيَش یِٔن ث٥َُّ يَُش٠ِّ َت ٌَ ِٛ َر ا  َض ی ُیَؼ٠ِّ َٓ َئ  و٦َ َظا ُ٘ َّی َي ً

ِی١ٔ  ا٠َّٟ  ٖٔ ِو  ٩ِ٣ٔ َج

اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک  اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اسمل، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل امہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ دبعاہلل  ن رمع ریض



 

 

 ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفس ںیم ےنلچ یک دلجی وہیت وت رغمب یک

 یہی رکےت ےھت ہک امنز دری رکےک ڑپےتھ اہیں کت ہک رغمب افر اشعء یک امنز اکی اس ھ ڑپےتھ افر اسمل ےن ایبؿ ایک ہک دبعاہلل یھب

 ب اںیہن رفس ںیم دلجی وہیت وت رغمب یک ااقتم ولہکاےت افر رغمب یک نیت رتعک ڑپےتھ افر رھپ السؾ ریھپےت، رھپ تہب مک 

رہھٹےت اہیں کت ہک اشعء یک ریبکت یہک اجیت افر دف رتعک اشعء یک امنز ڑپےتھ، رھپ السؾ ریھپےت افر ہن وت اؿ دفونں ےک درایمؿ افر ہن 

 ء ےک دعب لفن ڑپےتھ ےھت اہیں کت ہک آدیھ رات وک ڑھک  وہےت۔اشع

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اسمل، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل امہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 یک امنز اکی اس ھ ڑپےھ وت ایک اذاؿ ای ااقتم ےہک  ب رغمب افر اشعء

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1043    حس

ی ، حٔؽ ب٩ ًبیس اهَّلل ب٩ ا٧ص :  راوی ؼ٤س، ِحب، یحٌ اٟ ، ًبس  اسحاٚ

ا َِحِ  ٨ََ ث رٔٔث َحسَّ َوا ِٟ ا ِبٔس  ًَ ٤َٔس ب٩ُِ  اٟؼَّ ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ُٚ َحسَّ ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث اهَّللٔ ب٩ِٔ َحسَّ ُؽ ب٩ُِ ًُبَِیٔس  ِٔ َىٔی َح ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َیِحٌَی  ا  ث٨ََ ْب َحسَّ

 َ ٍُ ب ٤َ َیِح َاَ٪  ک  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ َرُسو َُط أَ٪َّ  ث ُط َحسَّ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ََنّشا َر ٧ََٕص أَ٪َّ أ ََفٔ أ اٟشَّ ٔي  ًَلَتیِٔن ف اٟؼَّ یِٔن  اَت یَِن َص

 ِٟ ا ىٔی  ٌِ اَئ َي َظ ٌٔ ِٟ ا زَٔب َو ِِ ٤َ 

ااحسؼ، دبعادمصل، رحب، ییحی ، صفح  ن دیبعاہلل  ن اسن ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ  ے ایبؿ ایک ہک 

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ دفونں امنزفں ینعی رغمب افر اشعء وک رفس ںیم اکی اس ھ الم رک ڑپےتھ ےھت۔

 ، دبعادمصل، رحب، ییحی ، صفح  ن دیبع اہلل  ن اسنااحسؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اتفب ڈےنلھ  ے ےلہپ رفس ےئلیک رفاہن وہ وت رہظ وک رصع ےک فتق کت رخم رک  اس ںیم ا ن

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

  ے ےلہپ رفس ےئلیک رفاہن وہ وت رہظ وک رصع ےک فتق کت رخم رک  اس ںیم ا ن سابس اک وقؽ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وقنمؽ ےہ اتفب ڈےنلھ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1044    حس

ک رضی اهَّلل :  راوی ص ب٩ ٣اٟ ، ا٧ ، ً٘ی١، اب٩ طہاب ہ ٣ٔـ١ ب٩ ٓـاٟ ی،  ٨ًہحشا٪ واسل لٰي  تٌا   

 ِ َٔص ب ٧َ ٩ِ أ ًَ ٔطَضإب  اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ِ ًَ َة  َٟ ا ـَ َٓ ١ُ ب٩ُِ  َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ا ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔلی   ٔس َوا ِٟ ا اُ٪  ا َحشَّ ٨ََ ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  ٕٔک  اٟ ٩ٔ ٣َ

ِب١َ أَِ٪  َٗ ِرَتَح١َ  ا ا  ٥َ إَٔذ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ک ا٢َ  َٔذا  َٗ ُض٤َا َوإ ٨َ ٍُ بَِي ٤َ َیِح َِّصٔ ث٥َُّ  ٌَ ِٟ ا ٔت  ِٗ َي َو ٔل ِضَز إ و  اٟ  َ
٤ُِص أَْخَّ اٟظَّ  َّ ٔی ز َت

َرَٛٔب  ِضَز ث٥َُّ  و  اٟ َّي  َػل ِت  َُ ا  َز

اسحؿ فایطس، لضفم  ن اضفہل، لیقع، ا ن اہشب، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اسن  ن امکل ریض اہلل 

 ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب آاتفب ڈےنلھ  ے ےلہپ رفس ےئلیک رفاہن وہےت، وت رہظ وک رصع ےک فتق کت اعتٰیل ہنع

ومرخ رکےت رھپ وساری  ے ارتےت۔ اؿ دفونں وک اکی اس ھ الم رک ڑپےتھ افر ارگ رفس رشفع رکےن  ے ےلہپ  ب آاتفب ڈلھ اجات وت 

 ۔رہظ یک امنز ڑپھ رک وسار وہےت

 اسحؿ فایطس، لضفم  ن اضفہل، لیقع، ا ن اہشب، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اتفب ڈےنلھ ےک دعب رفس رشفع رک  وت رہظ یک امنز ڑپھ رک وساروہ

  ایبؿامنز رصق اک :   ابب

 اتفب ڈےنلھ ےک دعب رفس رشفع رک  وت رہظ یک امنز ڑپھ رک وساروہ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1045    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٟک  ٣ا ص ب٩  ا٧  ، اب٩ طہاب ً٘ی١   ، ہ ٟ ٔـ١ ب٩ ٓـا ٣ ہ،  يب  ٗت

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ یٕس  ٌٔ َبُة ب٩ُِ َس تَِي ُٗ ٨ََا  ث َاَ٪ َحسَّ ک ا٢َ  َٗ ٕٔک  اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ َة  َٟ ا ـَ َٓ ١ُ ب٩ُِ  َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ا ا 

ٔت  ِٗ ٔلَي َو ِضَز إ اٟو   َ
٤ُِص أَْخَّ اٟظَّ  َّ ٔی ز ِب١َ أَِ٪ َت َٗ ِرَتَح١َ  َٔذا ا ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َح٤َ َر َٓ َز٢ََ  ٧ َِّصٔ ث٥َُّ  ٌَ ِٟ ا إِٔ٪   َٓ ُض٤َا  ٨َ ٍَ بَِي

َرَٛٔب  ِضَز ث٥َُّ  و  اٟ َّي  َػل زَِتٔح١َ  َی ِب١َ أَِ٪  َٗ ُص  ٤ِ اٟظَّ ِت  َُ ا  َز

ہبیتق، لضفم  ن اضفہل، لیقع ا ن اہشب، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اسن  ن امکل ےن ایبؿ ایک ہک 

 ے ےلہپ رفس رشفع رکےت وت رہظ وک رصع ےک فتق کت ومرخ رکےت رھپ وساری  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب آاتفب ڈےنلھ

 ے ارتےت افر اؿ دفونں وک اکی اس ھ الم رک ڑپےتھ افر ارگ رفس رشفع رکےن  ے ےلہپ آاتفب ڈلھ اجات وت رہظ یک امنز ڑپھ رک وسار 

 وہےت۔

  اعتٰیل ہنعہبیتق، لضفم  ن اضفہل، لیقع ا ن اہشب، اسن  ن امکل ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ےنھٹی فاےل یک امنز اک ایبؿ

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

  ےنھٹی فاےل یک امنز اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1046    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ئظ ًا  ، ظا٦ ب٩ رعوہ ہ ک،  ٟ ٣ا  ، ہ ب٩ سٌیس يب  ٗت

َضا ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ یٕس  ٌٔ َس ُة ب٩ُِ  َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث و٢ُ  َحسَّ َرُس َّي  َػل ِت  َٟ ا َٗ ا  ََّض أ٧َ

ٔ َوَس  ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٠َ اهَّللٔ  َٓ ا  و اِج٠ُٔش ض٥ِٔ أَِ٪  ِی َٟ ٔ َر إ ََطا أ َٓ ا  ا٣ّ ِو٦ْ َٗٔی َٗ َُط  ائ َر َّي َو َػل ا َو أّٟش َّي َج َؼل َٓ  َٕ ا َُو َط ٔ َوص ٔط ت ٔي بَِي ٥َ ف ا ٠َّ َّ٤



 

 

وا ٌُ َٓ ِر ا َٓ  ٍَ َٓ َر ا  وا َوإَٔذ ٌُ َٛ ِر ا َٓ  ٍَ َٛ َر َٔذا  إ َٓ  ٔ ا٦ُ ُٟٔیِؤَت٥َّ بٔط اِْل٣َٔ  ١َ ٌٔ ٤ََّا ُج ا٢َ إ٧ٔ َٗ  َٖ ِنََّصَ  ا

، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ ہبیتق  ن دیعس

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ رھگ ںیم ںوراری یک احتل ںیم امنز ڑپیھ وت ھٹیب رک ڑپیھ افر ولوگں ےن آپ ےک ےھچیپ ڑھک  وہ رک

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ یک رطػ ااشرہ ایک ہک ھٹیب اجؤ  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افرغ وہےئ وت رفامای امنز ڑپیھ، وت 

 ہک اامؾ اس ےئل انبای ایگ ےہ ہک اس یک ادتقاء یک اجےئ  ب فہ روکع رک  وت روکع رکف افر  ب فہ ےر ااھٹےئ وت مت یھب ےر ااھٹف۔

 کل، اشہؾ  ن رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعہبیتق  ن دیعس، ام :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

  ےنھٹی فاےل یک امنز اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1047    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧  ، ہزی ، ز ي٨ہ ي ً اب٩   ،  ابونٌی٥

ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر أٟٕک  َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٧َ ٩ِ أ ًَ ٔیِّ  ز اٟز صِ  ٩ِ ًَ َة  ٨َ اب٩ُِ ًَُيِي ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ن ا أَبُو  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  َرُسو َم  َ٘ َس  ٢َ ا َٗ

دُ  َٓ ٕض  ََفَ  ٥َ ٩ِ٣ٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٨َا ًَ ِي َؼ٠َّ َٓ ا  أًّس َٗ َّي  َؼل َٓ  ُ ًَلة اٟؼَّ ِت  رَضَ َح َٓ زُُظ  و ٌُ َن  ٔ ٠َِیط ًَ ا  َسَخ٨َ٠ِ َٓ ِْلَی٩ُ٤َِ  ا طُ   ٘ ٔط ُحٔحَع  َٓ ٔسَغ أَِو 

َر  ا  ا َوإَٔذ و ٌُ َٛ ِر ا َٓ  ٍَ َٛ َر َٔذا  ا َوإ ِّرُو ب َٜ َٓ ََّر  ب َٛ ا  َٔذ إ َٓ  ٔ ا٦ُ ُٟٔیِؤَت٥َّ بٔط ِْل٣َٔ ا  ١َ ٌٔ ا ُج ٤ََّ ٧ٔ ٢َ إ ا َٗ ا َو وّز ٌُ ُٗ َٓ  ٍَ َٓ ٩ِ٤َٔ اهَّللُ ٟ  ٍَ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ا  ا َوإَٔذ و ٌُ َٓ ِر ا

٤ُِس  َح ِٟ ا َک  َٟ ا َو ٨ََّ َرب ُوا  وٟ ُ٘ َٓ ٤َٔسُظ   َح

اوبمیعن، ا ن ہنییع، زرہی، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اسن ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےک داںیئ ابزف ںیم رخاش گل ایگ مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس وھگڑ   ے رگ ڑپ ۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ایگ ایعدت ےئلیک آےئ۔ وت امنز اک فتق آایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھٹیب رک امنز ڑپیھ افر آپ ےن رفامای ہک اامؾ اس ےئل انبای 

 وہک افر  ب روکع رک  وت مت یھب روکع رکف افر فہ ےر ااھٹےئ وت مت یھب ےہ ہک اس یک ادتقاء یک اجےئ  ب فہ ریبکت ےہک وت مت یھب ریبکت
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 اوبمیعن، ا ن ہنییع، زرہی، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

  ےنھٹی فاےل یک امنز اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1048    حس

ؼین :  راوی ، ًبساهَّلل ب٩ بزیسہ، ٤ًزا٪ ب٩ ح ر، روح ب٩ ًبازہ، حشین  اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼو

ِٔسحَ  ا إ ٨ََ ث ٤ِٔ َحسَّ ً ٩ِ ًَ یَِسَة  َُز ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ب ًَ  ٩ِ ًَ یِْن  َا حَُش بََر٧ َباَزَة أَِخ َرِوُح ب٩ُِ ًُ َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ وٕر  ٨ُِؼ ُٚ ب٩ُِ ٣َ یِٕن ا اَ٪ ب٩ِٔ حَُؼ َز

 ُٚ ا ِٔسَح َا إ بََر٧ ٥َ َو أَِخ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل ٧َٔيیَّ   ٢ََ َسأ َّطُ  ٧َ ُط أ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٢َ  َر ا َٗ ُت أَبٔي  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ٤َٔس  اٟؼَّ ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ

و َرُس ُت  ِٟ َ َسأ ا٢َ  َٗ وّرا  ِبُش َاَ٪ ٣َ ک یِٕن َو اُ٪ ب٩ُِ حَُؼ َز َىٔی ٤ًِٔ ث ا٢َ َحسَّ َٗ َُزیَِسَة  ٩ِ أَبٔي ب ًَ یُِن  ُحَش ِٟ ا ٨ََا  ث طٔ َحسَّ ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ

ُج١ٔ  زَّ اٟ  ٔ َػًَلة  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ َ َو َّي ٧ ائ٥ٔٔ َو٩ِ٣َ َػل َ٘ ِٟ ا  ٔ ز ُٕ أَِج نِٔؼ ُط  ٠َ َٓ ا  أًّس َٗ َّي  َػل ١ُ َو٩ِ٣َ  ـَ ِٓ َ َو أ ُض َٓ ٤ّٔا  ائ َٗ َّي  َػل ٢َ إِٔ٪  ا َ٘ َٓ ا  أًّس ائ٤ّٔا َٗ

أًسٔ  َ٘ ِٟ ا  ٔ ُٕ أَِجز نِٔؼ ُط  ٠َ َٓ 

ں ےن یبن یلص اہلل ہیلع ااحسؼ  ن وصنمر، رفح  ن سابدہ، نیسح، دبعاہلل  ن ربدیہ، رمعاؿ  ن نیصح  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہن

فآہل فملس  ے وساؽ ایک ااحسؼ دبعادمصل ےک فادل، نیسح، ا ن ربدیہ، رمعاؿ  ن نیصح  ے رفاتی رکےت ںیہ وج وباریس ےک رمضی 

اہلل ےھت۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ھٹیب رک امنز ڑپےنھ ےک قلعتم درایتف ایک وت آپ یلص 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ ڑھکا وہ رک ڑپےھ وت رتہب ےہ افر سج ےن ھٹیب رک امنز ڑپیھ وت اس وک ڑھک  وہ رک امنز ڑپےنھ فاےل اک

 فصن ارج ےلم اگ افر سج ےن ٹیل رک ڑپیھ وت اس وک ھٹیب رک ڑپےنھ فاےل اک فصن ارج ےلم اگ۔

 ، دبعاہلل  ن ربدیہ، رمعاؿ  ن نیصحااحسؼ  ن وصنمر، رفح  ن سابدہ، نیسح :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ےنھٹی فاےل اک ااشر   ے امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

  ےنھٹی فاےل اک ااشر   ے امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1049    حس

ؼین :  راوی ، ًبساهَّلل ب٩ بزیسہ، ٤ًزا٪ ب٩ ح  ابو ٤ٌ٣ز، ًبساٟورث، حشین ٥٠ٌ٣

ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٥ُ ِّ٠ ٌَ ٤ُ ِٟ ا یِْن  ث٨ََا حَُش ا٢َ َحسَّ َٗ رٔٔث  ا َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ٨ََا أَبُو ٣َ ث یَِسَة أَ٪َّ َحسَّ َاَ٪  بَُز ک یِٕن َو اَ٪ ب٩َِ حَُؼ ٤َِٔز ً

٠َیِ  ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  ِٟ َ َسأ ا٢َ  َٗ یِٕن  اَ٪ ب٩ِٔ حَُؼ ٤َِٔز ً ٩ِ ًَ زَّّة  ٣َ ٕ ٤َز ٌِ ا٢َ أَبُو ٣َ َٗ ّرا َو و ِبُش ُج١ٔ َوصَُو َرُجًّل ٣َ زَّ ٔ اٟ ًَلة ٩ِ َػ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط

 ١ُ ـَ ِٓ َ َو أ ُض َٓ ٤ّٔا  ائ َٗ َّي  َػل  ٢َ ٩ِ٣َ ا َ٘ َٓ أًْس  أًٔس َٗ َ٘ ِٟ ا  ٔ ز ُٕ أَِج نِٔؼ ُط  ٠َ َٓ ا  ٤ّٔ َائ ٧ َّي  َػل ائ٥ٔٔ َو٩ِ٣َ  َ٘ ِٟ ا  ٔ ز ُٕ أَِج نِٔؼ ُط  ٠َ َٓ ا  أًّس َٗ َّي  َػل َو٩ِ٣َ 

٨َُا ا َصا ص ٌّ ٔ َلح ـِ ی ٣ُ ٨ِٔسٔ ٤ّٔا ً َائ ٧ اهَّللٔ  ِبس  ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ 

ےھت( افر اکی ابر اوبرمعم ےن رمعاؿ  اوب رمعم، دبعاولرث، نیسح ملعم، دبعاہلل  ن ربدیہ، رمعاؿ  ن نیصح )وج وباریس ےک رمضی

ق درایتف ایک۔ وت آپ یلص اہلل 

لع

 

می

 ے رفاتی ایک رمعاؿ ےن اہک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ھٹیب رک امنز ڑپےنھ ےک 

وک ڑھک  وہ رک امنز  ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن ڑھک  وہ رک امنز ڑپیھ فہ الضف ےہ افر سج ےن ھٹیب رک امنز ڑپیھ وت اس

 ڑپےنھ اک فصن ارج ےلم اگ افر سج ےن وس رک امنز ڑپیھ وت اس ےئلیک ھٹیب رک امنز ڑپےنھ فاےل اک فصن ارج ےلم اگ اوبدبعاہلل )اخبری( ےن

ا  ےہ۔
ً
ح ِع
َ
ظ ْ

 

مُص

 اہک ہک ےری  ایخؽ ںیم انامئ  ے اہیں رماد 

 ہ، رمعاؿ  ن نیصحاوب رمعم، دبعاولرث، نیسح ملعم، دبعاہلل  ن ربدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...  ب ھٹیب رک امنز ڑپےنھ یک اطتق ہن وہ وت ولہپ رپ رکفٹ ٹیل رک ڑپےھ افر اطعء ےن اہک

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

  رپ رکفٹ ٹیل رک ڑپےھ افر اطعء ےن اہک ہک ارگ ہلبق یک رطػ ہنم ہن رکےکس وت سج رطػ یھب اس اک ہنم وہ امنز ڑپھ ےل ب ھٹیب رک امنز ڑپےنھ یک اطتق ہن وہ وت ولہپ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1050    حس

ؼین :  راوی ابزاہی٥ ب٩ كہ٤ا٪، حشین، اب٩ بزیسہ، ٤ًزا٪ ب٩ ح ، ًبساهَّلل ،   ًبسا٪

 َ٨َ ث یَِس َحسَّ َُز اب٩ِٔ ب  ٩ِ ًَ تُٔب  ِٜ ٤ُ ِٟ ا یُِن  ُحَش ِٟ ا َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ اَ٪  َِض٤َ اصٔی٥َ ب٩ِٔ ك َِز ٩ِ إٔب ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  ِبَس ًَ اَ٪ ب٩ِٔ ا  َز ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ َة 

ٔ َو  ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  ِٟ َ َشأ َٓ  ُ یر ٔس ََوا ٔي ب ٧َِت ب َا ک ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ َرضَٔی اهَّللُ  یِٕن  ٥ِ حَُؼ َٟ إِٔ٪  َٓ ا  ٤ّٔ ائ َٗ َػ١ِّ   ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ

لَي َج٨ِٕب  ٌَ َٓ  ٍِ ٔل َت ٥ِ َتِش َٟ إِٔ٪  َٓ ا  أًّس َ٘ َٓ  ٍِ ٔل َت  َتِش

دبعاؿ، دبعاہلل ، اربامیہ  ن امہطؿ، نیسح، ا ن ربدیہ، رمعاؿ  ن نیصح  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک رمعاؿ  ن نیصح ےن ایبؿ ایک ہک 

اھت وت ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے امنز ےک قلعتم درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ھجم وک وباریس اک رمض 

 ہک ڑھک  وہ رک ڑپھ، ارگ اس یک دقرت ہن وہ وت ھٹیب رک افر اس یک یھب دقرت ہن وہ وت یسک ولہپ رپ )رکفٹ رپ( ٹیل رک ڑپوھ۔

  ن امہطؿ، نیسح، ا ن ربدیہ، رمعاؿ  ن نیصح دبعاؿ، دبعاہلل ، اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب ھٹیب رک امنز ڑپےھ، رھپ دنترتس وہاجےئ ای ھچک اسین اپےئ وت ابیق وک وپرا رک  افر

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ھٹیب رک ڑپےھ، رھپ دنترتس وہاجےئ ای ھچک اسین اپےئ وت ابیق وک وپرا رک  افر ب ن ےن اہک ہک ارگ رمضی اچےہ وت دف رتعک ڑھک  وہ رک افر دف رتعک ب ھٹیب رک امنز 

 ڑپےھ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1051    حس

ظہ ا :  راوی ، ًائ ک، ہظا٦ ب٩ رعوہ ٣اٟ  ،ٕ رضی اهَّلل ٨ًہاًبس اهَّلل ب٩ یوس ا٤ٟو٨٣ین   ٦ 

ضٔیَ  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٔیَن َحسَّ ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا أ٦ُِّ ا َض ٨ِ ًَ  اهَّللُ 

 ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َز َرُس ٥ِ َت َٟ ا  ََّض ٧َ بََرِتطُ أ ا أَِخ ََّض ٧َ ا أ أًّس َٗ  ُ أ َاَ٪ َيِْقَ ک َٓ ََس٩َّ  َّی أ م  َحً َٗ ا  أًّس َٗ ِی١ٔ  ا٠َّٟ ًَلَة  يي َػ ٥َ ُيَؼل ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  

 ٍَ َٛ َر ّة ث٥َُّ  َی آ یَن  ٌٔ َِرَب یَّة أَِو أ آ ٔیَن  ًََلث ا ٩ِ٣ٔ ث ٧َِحّو  َ أ َْقَ َٓ ا٦َ  َٗ  ٍَ َٛ زِ َی َز أَِ٪  ََرا ا أ َٔذ َّی إ ً  َح

فہ، اعہشئ اؾ اوملنینم ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اوہنں ےن دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رع

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رات یک امنز یھبک ھٹیب رک ڑپےتھ ںیہن داھکی اہیں کت ہک  ب آپ آرخی رمع وک ےچنہپ وت ھٹیب رک 

   وہاجےت افر رقتةی سیت ای اچ سی آںیتی ڑپےتھ، رھپ روکع رکےت۔آرات رکےت ےھت افر  ب روکع اک ارادہ رفامےت وت ڑھک

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، اعہشئ اؾ اوملنینم ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 رک افر دف رتعک ھٹیب رک  ھٹیب رک امنز ڑپےھ، رھپ دنترتس وہاجےئ ای ھچک اسین اپےئ وت ابیق وک وپرا رک  افر ب ن ےن اہک ہک ارگ رمضی اچےہ وت دف رتعک ڑھک  وہ ب

 ڑپےھ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1052    حس

ک، ًبساهَّلل :  راوی ٣اٟ  ،ٕ ہ ب٩ ًبس اهَّلل ب٩ یوس ا٨َّٟص )٤ًز ب٩ ًبیس اهَّلل ٛے آزاز ْکزہ ًُل٦( ابوس٤٠  ب٩ یزیس، ابو

رضی اهَّلل ٨ًہا اٟزح٩٤، ًائظہ ا٦ ا٤ٟو٨٣ین   ًبس

َي ًُ  رِضٔ ٣َِول ا٨َّٟ ٔي  َب ٔیَس َوأ ز َی اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ ٧َا ٣َ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َة ب٩ِٔ ٤ََز ب٩ِٔ ًُبَِیٔس َحسَّ ٤َ َس٠َ َبٔي  ٩ِ أ ًَ اهَّللٔ 

ٔ َو  ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس ا أَ٪َّ  ٨َِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٔیَن َر ٤ُِؤ٨٣ٔ ِٟ ا ائَٔظَة أ٦ُِّ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٩ٔ٤َ اٟزَِّح ِبٔس  َُو ًَ ُ َوص أ َیِْقَ َٓ ا  أّٟش يي َج َاَ٪ ُيَؼل ک  ٥َ َس٠َّ



 

 

ْو  ٧َِح  ٔ ٔط ائَت ْٔقَ َٔي ٩ِ٣ٔ  ا بَق إَٔذ َٓ ْٔص  اٟ ٔة َج ٌَ ِٛ زَّ اٟ ٔي  ١ُ ف ٌَ ِٔ َسَحَس َي ٍُ ث٥َُّ  َٛ زِ َی ائ٥ْٔ ث٥َُّ  َٗ ا َوصَُو  أََص َْقَ َٓ ا٦َ  َٗ ّة  َی آ یَن  ٌٔ َِرَب ٔیَن أَِو أ ًََلث ٩ِ٣ٔ ث

إِٔ٪  َٓ َز  ََو ٧ ُط  ًَلَت َػ َضی  َٗ ا  إَٔذ َٓ َٔک  َذٟ ٔة ٣ِٔث١َ  ٧َٔی ا ٍَ  اٟثَّ َلَح ِؿ ٤َّٔة ا َائ ٨ُِت ٧ ُٛ ٔي َوإِٔ٪  َث ٣َع َوی َتَحسَّ ِ٘ ُت َي ٨ِ ُٛ 

اہلل  ن ویفس، امکل، دبعاہلل  ن سیدی، اوبارصنل )رمع  ن دیبعاہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ( اوبہملس  ن دبعارلنمح، اعہشئ اؾ اوملنینم دبع

ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب ھٹیب رک امنز ڑپےتھ وت ےھٹیب ےھٹیب آرات رکےت رھپ  ب 

 ای اچ سی آںیتی آرات یک ابیق رہ اجںیت وت رھپ آپ ڑھک  وہےت افر ڑھک  ڑھک  ڑپےتھ رھپ روکع رکےت افر دجسہ رقتةی سیت

رکےت رھپ دفےری رتعک ںیم یھب ایس رطح رکےت  ب اینپ امنز متخ رکےتیل وت ھجم  ے ابںیت رکےت ارگ ںیم اجیتگ وہیت افر ارگ ںیم 

 وسیئگ وہیت وت ٹیل اجےت۔

ہلل  ن ویفس، امکل، دبعاہلل  ن سیدی، اوبارصنل )رمع  ن دیبع اہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ( اوبہملس  ن دبعارلنمح، اعہشئ اؾ دبع ا :  رافی

 اوملنینم ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک رات وک دجہت ڑپوھ وج ہمترات وک دجہت امنز ڑپےنھ اک ایبؿ 

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 رات وک دجہت امنز ڑپےنھ اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک رات وک دجہت ڑپوھ وج اہمتر  ےئل لفن وہیگ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1053    حس

٣ش٥٠، كاؤض، اب٩ ًباضًلي ب٩ ًبس :  راوی ابي  ، س٠امی٪ ب٩  ، سٔیا٪  اهَّلل 

َاُو  ٩ِ ك ًَ ٔي ٣ُِش٥ٕٔ٠  ُ٪ ب٩ُِ أَب ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ اب٩َِ   ٍَ ٔ ٤ ٕض َس

اهَّللُ َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َاَ٪  ٢َ ک ا َٗ ُض٤َا  ٨ِ أت ًَ َو ٤َ اٟشَّ  ٥ُ یِّ َٗ َِت  ٤ُِس أ٧َ َح ِٟ ا َک  َٟ ُض٥َّ  ا٢َ ا٠َّٟ َٗ ُس  َضحَّ یََت ِی١ٔ  ا٠َّٟ ا٦َ ٩ِ٣ٔ  َٗ َٔذا  ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  

ُو ٧ ٧ََِت  ٤ُِس أ َح ِٟ ا َک  َٟ ض٩َّٔ َو َِرٔق َو٩ِ٣َ ٓٔی اِْل أت َو َو ٤َ اٟشَّ ُک  َک ٠ِ٣ُ َٟ ٤ُِس  َح ِٟ ا َک  َٟ ض٩َّٔ َو َِرٔق َو٩ِ٣َ ٓٔی ِْل ا اٟشَّ َو َِرٔق ُر  ِْل ا أت َو َو ٤َ



 

 

  ٙ َح ِٟ ا  ََ ُس ًِ ٙ  َوَو َح ِٟ ا َِت  ٤ُِس أ٧َ َح ِٟ ا َک  َٟ اِْلَِرٔق َو أت َو َو ٤َ اٟشَّ ُٔک  َِت ٠٣َ ٤ُِس أ٧َ َح ِٟ ا َک  َٟ ض٩َّٔ َو َک َو٩ِ٣َ ٓٔی ِوُٟ َٗ ٌّٙ َو ََ َح ُؤ ا َ٘ ٔ َوٟ

 َّ َػل ْس  َّ٤ ٌّٙ َو٣َُح وَ٪ َح بٔی  َّ٨ اٟ ٌّٙ َو اُر َح ا٨َّٟ ٌّٙ َو ُة َح َح٨َّ ِٟ ا ٌّٙ َو ٤ُِت َوبَٔک َح َِس٠َ َک أ َٟ ُض٥َّ  ا٠َّٟ  ٌّٙ ُة َح ًَ ا اٟشَّ ٌّٙ َو ٥َ َح َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل ي 

 َ ا أ ُت َو٣َ ٣ِ سَّ َٗ ٔي ٣َا  أَُِفِ ل َٓ ُت  ٤ِ َٛ ا َک َح ِی َٟ ٔ ٤ُِت َوإ َػ َٔک َخا ُت َوب َِب َک أ٧َ ِی َٟ ٔ ُت َوإ ٠َِّ ک َو ٠َِیَک َت ًَ ُت َو ٨ِ ِرُت َو٣َا آ٣َ َ َِ َ ا أ ُت َو٣َ ِ
ْخَّ

 َ ٨ُِت أ ٠َ ًِ َ ََکٔ أ ِبُس اِل ًَ اَز  اُ٪ َوَز َی ِٔ ُس ا٢َ  َٗ  ََ ُ یِر َُ َط  َٟ ٔ ٧ََِت أَِو َِل إ َط إِٔلَّ أ َٟ ٔ ُ َِل إ ٤َُؤْخِّ ِٟ ا ٧ََِت  ٦ُ َوأ سِّ َ٘ ٤ُ ِٟ ا َِت  َة ٧ وَّ ُٗ ِو٢َ َوَِل  َة َوَِل َح ُو أ٣َُیَّ ی٥ٔ أَب

ُط  ٌَ ٔ َس٤ ٔي ٣ُِش٥ٕٔ٠  ُ٪ ب٩ُِ أَب ُس٠َامِیَ  ٢َ ا َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس  ٢َ ا َٗ ٔاهَّللٔ  اهَّللُ إِٔلَّ ب َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕض  َاُو ٩ِ٣ٔ ك

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

 یل  ن دبعاہلل،  نایؿ، امیلسؿ  ن ایب ملسم، اطؤس، ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب رات وک دجہت یک 

وت رفامےت ہک ا  ےری  اہلل ریت  یہ ےئل دمح ےہ، وت آامسونں افر زنیم افر اؿ ےک درایمؿ وج  امنز ڑپےنھ ےئلیک ڑھک  وہےت

زیچںی ںیہ اؿ اک رگناؿ ےہ، ریتی یہ ےئل دمح ےہ ریت  یہ ےئل آامسؿ افر زنیم افر اؿ ےک درایمؿ یک امتؾ زیچفں رپ وکحتم ےہ، 

  یہ ےئل دمح ےہ وت قح ےہ، ریتا فدعہ قح ےہ، ریتی الماقت قح ےہ۔ ریت  یہ ےئل دمح ےہ وت آامسؿ افر زنیم یک رفینش ےہ، ریت

ریتا وقؽ قح ےہ تنج قح ےہ، منہج قح ےہ، امتؾ یبن قح ںیہ افر دمحم قح ںیہ افر ایقتم قح ےہ، ا  ےری  اہلل ںیم ےن اینپ 

ػ ںیم وتمہج وہا، ریتی یہ دمد  ے ںیم ےن رگدؿ ریت  ےئل اکھج دی افر ںیم ھجت رپ اامیؿ الای یھجت رپ ںیم ےن رھبفہس ایک، ریتی رط

ڑگھجا ایک افر ریتی یہ رطػ ںیم ےن اانپ دقمہم ک ش ایک، ےری  اےلگ ےلھچپ افر اظرہی افر ےپھچ وہےئ انگوہں وک شخب د  وت یہ 
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زایدیت ےک اس ھ رفاتی یک ےہ  نایؿ ےن اہک ہک امیلسؿ  ن ایب ملسم ےن اس وک اطؤس  ے افر اوہنں ےن ا ن سابس  ے افر اوہنں 

 ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس وک انس۔

 ؤس، ا ن سابس یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، امیلسؿ  ن ایب ملسم، اط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رات وک ڑھک  وہےن یک تلیضف اک ایبؿ

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رات وک ڑھک  وہےن یک تلیضف اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1054    حس

، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی سا٥ٟ :  راوی  ًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، ٣ح٤وز

ا٢َ حَ  َٗ وْز  ٤ُ َىٔی ٣َِح ث ٤َْز ح و َحسَّ ٌِ ٧َا ٣َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ ا٦ْ  ٨ََا صَٔظ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕس  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا زَّ زَّ ِبُس اٟ ًَ ث٨ََا  سَّ

زْ  ٤َ ٌِ َا ٣َ ٧ بََر َّي اهَّللُ أَِخ َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٔ ٔي َحَیاة ُج١ُ ف زَّ اٟ َاَ٪  ک  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی   ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ا٥ٕٟٔ  َس  ٩ِ ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ َرأَی  ًَ ا  َٔذ ٥َ إ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ

ی ََر ُت أَِ٪ أ ِی َت٨٤ََّ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َي َر ل ًَ ا  َض ؼَّ َٗ ا  َی ِؤ ٥َ  ُر َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ٔ  َرُس َي  ل ًَ ا  َض ؼَّ ُٗ َ أ َٓ َا  ِؤی ُر

ََفَ   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َر ِضٔس  ًَ َي  ل ًَ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا ٔي  َا٦ُ ف ٧َ ُت أ ٨ِ ُٛ ًّا َو اب َط ا  ًَُل٣ّ ُت ُ ٨ِ ُٛ یِٔن َو َٜ أَ٪َّ ٠َ٣َ َٛ  ٔ ِو٦ ا٨َّٟ ٔي  ُِت ف أَی

 َٓ نٔي  ا ِس رَعَ أََخَذ َٗ ْض  َا َضا أ٧ُ ا ٓٔی َأ٪ َوإَٔذ ٧ َْقِ ا  َض َٟ ا  َٔذ ٔ َوإ ز ٔئِ ب ِٟ ا َلیِّ  َٛ ْة  ٔیَّ و َٔي ٣َِل ا ه َٔذ إ َٓ رٔ  ا َّ٨ اٟ َي  ٔل ٔي إ ا ب ُوذُ َذَصَب ٢ُ أًَ و ُٗ َ ُت أ ٠ِ ٌَ َح َٓ ُض٥ِ  ُت ِٓ

َضا  ُت َؼِؼ َ٘ َٓ  َِ َُز ٥ِ ت َٟ ٔي  ٢َ ل ا َ٘ َٓ آَْخُ  ْک  ا ٠َ٣َ َ٘ٔي٨َ ٠َ َٓ  ٢َ ا َٗ رٔ  ا ا٨َّٟ ٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ  اهَّللُ ب َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ٔ  َرُس َي  ل ًَ ُة  َؼ ِٔ ا َح ِتَض ؼَّ َ٘ َٓ َة  َؼ ِٔ َي َح ل ًَ

ی٨ََا٦ُ ٩ِ٣ٔ  ُس َِل  ٌِ َاَ٪ َب ک َٓ ِی١ٔ  ا٠َّٟ يي ٩ِ٣ٔ  َاَ٪ ُيَؼل ِو ک َٟ ِبُس اهَّللٔ  ًَ زَُّج١ُ  اٟ  ٥َ ٌِ ٔ ن  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٠ٔیًّل  ًَ َٗ ِی١ٔ إِٔلَّ   ا٠َّٟ

د، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی اسمل اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دبعاہلل  ن دمحم، اشہؾ، رمعم، ومحم

زدنیگ ےک فتق ںیم ولگ  ب وکیئ وخاب دےتھکی وت اس وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ایبؿ رکےت۔ ےھجم انمت یھت ہک 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ایبؿ رکات افر ںیم اکی وجاؿ ڑلاک اھت افر روسؽ اہلل ںیم یھب وکیئ وخاب داتھکی، وت اس وک روسؽ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع ںیم ںیم دجسم وبنی ںیم وسات اھت ںیم ےن وخاب ںیم داھکی ہک وگای دف رفوتشں ےن ےھجم ڑکپا افر ےھجم منہج

ح رپ چیپ یھت، سج ےک دف وتسؿ ےھت افر اس ںیم ھچک ولگ ےھت نج وک ںیم ےن اچہپؿ ایل یک رطػ ےل ےئگ افر فہ چیپ دار ونکںی یک رط

 اھت ںیم منہج  ے ادا یک انپہ امےنگن اگل، رھپ ھجم  ے اکی دفےرا رفہتش الم افر ھجم  ے اہک ہک تم ڈرف رھپ اس وک ںیم ےن ہصفح ریض اہلل

 ےن اس وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایبؿ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل اعتٰیل ہنع  ے ایبؿ ایک افر ہصفح ریض اہلل اعتٰیل ہنع

فملس ےن رفامای ہک دبعاہلل ایک یہ ااھچ آدیم ےہ اکش فہ رات یک امنز )لفن( ڑپاھ رکاتانچہچن اس ےک دعب فہ رات وک تہب یہ مک وسای 

 رکےت ےھت۔

 د، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی اسملدبع اہلل  ن دمحم، اشہؾ، رمعم، ومحم :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بش دیباری ںیم وطلی دجسفں اک ایبؿ

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 بش دیباری ںیم وطلی دجسفں اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1055    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ظہ  ئ ًا رضت  ، ح ، رعوہ ی ہز ، ز ، طٌیب ٟامی٪ ا  ابو

 ُ اهَّلل ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ َوةُ أَ٪َّ  ٔي رُعِ بََرن ا٢َ أَِخ َٗ ٔیِّ  ز اٟز صِ  ٩ِ ًَ ِیْب  ٌَ ُط َا  ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث اَحسَّ و٢َ  ُس ُط أَ٪َّ َر بََرِت ا أَِخ َض ٨ِ ًَ هَّللٔ  

ِحَسَة ٩ِ٣ٔ  اٟشَّ ُط َيِشحُُس  ًَلَت ٧َِت ت٠َِٔک َػ کَا ّة  ٌَ ِٛ َر َة  رِشَ ًَ يي إِٔحَسی  َاَ٪ ُيَؼل ک  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  أُ  َػل َر ٣َا َيِْقَ ِس َٗ َٔک  ذَٟ

 ٔ ًَلة ِب١َ َػ َٗ یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر  ٍُ َٛ َزِ ُط َوی َِس َرأ  ٍَ َٓ زِ َی ِب١َ أَِ٪  َٗ یَّة  آ یَن  ٤ِٔش ٥ِ َخ ُٛ َیأِتَٔیطُ أََحُس َّی  ً ٩ٔ٤َِ َح َی ِْل ٔ ا ط ِّ٘ َي ٔط ل ًَ  ٍُ ٔ َلح ـِ ٔ ث٥َُّ َي ز ِح َٔ ِٟ ا

 ٔ ًَلة ٔی ٠ٟٔؼَّ از ٨َ٤ُ ِٟ  ا

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ 

رہ رںیتعک امنز ڑپےتھ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اس امنز ںیم دجسہ اس دقر ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایگ

وطلی وہات اھت ہک مت ںیم  ے اکی صخش اچپس آںیتی ڑپھ اتکس ےہ لبق اس ےک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےر ااھٹںیئ۔ افر امنز 

فٹ رپ ٹیل اجےت اہیں کت ہک امنز ےئلیک اکپرےن فاال آپ یلص اہلل ہیلع فآہل رجف  ے ےلہپ دف رںیتعک ڑپےتھ ےھت رھپ اےنپ داںیئ ولہپای رک

 فملس ےک اپس اجات۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ... امتؾ ایقؾ وھچڑ دےنی اک ایبؿرمضی ےئلیک

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 رمضی ےئلیک امتؾ ایقؾ وھچڑ دےنی اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1056    حس

ب :  راوی ز، ج٨س  ابو نٌی٥، سٔیا٪، اسو

 َ اِْل  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ا أَبُو ن ٨ََ ث ٥ِ َحسَّ ُ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َي  َتک اِط و٢ُ  ُ٘ ّا َي ٨َِسب ُت ُج ٌِ ٔ ٤ َس  ٢َ ا َٗ  ٔ ز ِسَو

یِٔن  َت ِی٠َ َٟ ّة أَِو  ِی٠َ َٟ 

ت اوب میعن،  نایؿ، اوسد، دنجب  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک دنجب ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںورار وہےئ وت اکی ای دف را

 ڑھک  ںیہن وہےئ۔

 اوب میعن،  نایؿ، اوسد، دنجب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 رمضی ےئلیک امتؾ ایقؾ وھچڑ دےنی اک ایبؿ

     1057    ثحسی                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ہ :  راوی لٰي ٨ً تٌا اهَّلل  رضی  اهَّلل  ًبس ، ج٨سب ب٩  ص ٗی ز ب٩  اسو  ، ، سٔیا٪ یر ث ٛ  ٣ح٤س ب٩ 

 ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ٨َِسٔب ب٩ِٔ  ٩ِ ُج ًَ ِیٕص  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ز َِسَو ِْل ٩ِ ا ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس بََر٧َا  ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ ٔیر ث َٛ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث اِحتََبَص َحسَّ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر

ِٕع جٔ  ی ُْقَ َزأَْة ٩ِ٣ٔ  ا٣ِ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َي  ل ًَ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔی١ُ  ِت بِر َٟ َ ز ٨َ َٓ ُُط  ٧ َطِیَلا  ٔ ط ٠َِی ًَ  َ َِلأ  أَب



 

 

لَي َٗ ا  َرب َک َو٣َ َک  ًَ زَّ ا َو َطي ٣َ َٔذا َس ِی١ٔ إ ا٠َّٟ ي َو َه ـ  اٟ  َو

ؿ، اوسد  ن سیق، دنجب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ربجالیئ ہیلع دمحم  ن ریثک،  نای

االسلؾ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےن  ے رک ےئگ، وت آرشی یک اکی وعرت ےن اہک ہک اس ےک اطیشؿ ےن اتریخ یک، وت 
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 اھچ اجےئ مت وک اہمتر  رب ےن ہن وت وھچڑا افر ہن اس ےن د ینم یک۔

 دمحم  ن ریثک،  نایؿ، اوسد  ن سیق، دنجب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رات یک امنزفں افر ونالف یک رطػ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رلد  دالےن اک ایبؿ

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

الےن اک ایبؿ ریغب اس ےک ہک فا ب رکںی افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افہمط ریض اہلل اعتٰیل رات یک امنزفں افر ونالف یک رطػ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رلد  د

 ہنع ف یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اکی رات امنز ےک اگجےن ےئلیک آےئ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1058    حس

، ًبساهَّلل ، ٤ٌ٣ز :  راوی رضی اهَّلل ٨ًہ٤ااب٩ ٣٘ات١ ہ  ٦ س٤٠ ی، ہ٨س ب٨ت حارث، ا  ، زہز

حَ  ِٟ ٔت ا ٨ِٔ ٨ِٕٔس ب ٩ِ ص ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ٤َْز  ٌِ َا ٣َ بََر٧ اهَّللٔ أَِخ ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ات١ٕٔ أَِخ َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث َضا َحسَّ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ٤َ َس٠َ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ رٔٔث  ا

 َ٠ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ٢َٔ ٣ٔ أَ٪َّ  ٧ُِز َذا أ ٔة ٣َا ت٨َِ ٔٔ ِٟ ا َة ٩ِ٣ٔ  ِی٠َ ا٠َّٟ ِز٢َٔ  ٧ُ ا أ اَذ اهَّللٔ ٣َ اَ٪  ِبَح ٢َ ُس ا َ٘ َٓ ّة  ِی٠َ َٟ َى  َ٘ ِستَِی ٥َ ا َس٠َّ ٔ َو َائ٩ٔٔ ِیط ز َد ِٟ ا  ٩ِ

 ٔ ة اِْلْٔخَ یَٕة فٔي  رٔ ا ًَ ٧َِیا  اٟس  ٔي  ٕة ف ٔسَی کَا ُربَّ  ا  َی َزأت  ُحُح ِٟ ا َٔب  َواح ُوُٗٔى َػ ی  ٩ِ٣َ 

، رمعم، زرہی، دنہ تنب احرث، اؾ ہملس ریض اہلل امہنع  ے رفاتی رکیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ا ن اقم ل، دبعاہلل 

وک رات اجےگ وت رفامای احبسؿ اہلل ایک ایک آزامشئ یک زیچںی افر ایک ایک زخاےن رات وک ااتر  ےئگ، وکیئ صخش ےہ وج اؿ رجحہ فایل وعروتں 



 

 

 ںیم ڑپک  ےنہپ وہےئ ںیہ نکیل آرخت ںیم یگنن وہں یگ۔ اگجد  تہب یس وعرںیت داین

 ا ن اقم ل، دبعاہلل ، رمعم، زرہی، دنہ تنب احرث، اؾ ہملس ریض اہلل امہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

ہمط ریض اہلل اعتٰیل افر ونالف یک رطػ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رلد  دالےن اک ایبؿ ریغب اس ےک ہک فا ب رکںی افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اف رات یک امنزفں

 ہنع ف یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اکی رات امنز ےک اگجےن ےئلیک آےئ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1059    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ٟب رضی  كا بي  ا ًلي ب٩   ، ًلي ین ب٩  ش ، ح ین ش ًلي ب٩ ح  ، ی ہز ، ز ، طٌیب ٟامی٪ ا  ابو

 ِ ی یِٕن أَ٪َّ حَُش ٔي  ب٩ُِ حَُش ل ًَ نٔي  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ زٔیِّ  اٟز صِ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ٧َا ُط بََر ا٢َ أَِخ َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث لٓٔيٕ َحسَّ ًَ ٔيَّ ب٩َِ أَبٔي َن ب٩َِ  ل ًَ ُظ أَ٪َّ  بََر أَِخ

اٟ  ٔ ط ٠َِی ًَ ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َت  ٨ِٔ َة ب ٤َ اكٔ َٓ ُط َو َٗ ََطَ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  و َرُس ُظ أَ٪َّ  بََر ٕٔب أَِخ َاٟ أ٪ ك َی ُتَؼ٠ِّ ٢َ أََِل  ا َ٘ َٓ ّة  ِی٠َ َٟ ًَل٦  شَّ

 ٔ اهَّلل ٨َا بَٔیٔس  ُش ُٔ َِن اهَّللٔ أ و٢َ  َرُس یَا  ُت  ٠ِ ُ٘ ّئا ث٥َُّ َٓ َطِی ٔلَيَّ  ٍِ إ َزِٔج ٥ِ ی َٟ َذَٟٔک َو ا  ٨َ٠ِ ُٗ َٖ حٔیَن  ََّصَ اِن َٓ َث٨َا  ٌَ َث٨َا َب ٌَ َِب َئ أَِ٪ ی َطا ا  إَٔذ َٓ  

َطِیٕئ َجَسِّل  ثََر  ِٛ َ اُ٪ أ ِٔنَش ِْل ا َاَ٪  ٢ُ َوک و ُ٘ َُو َي ُظ َوص دَٔذ َٓ ُب  رِضٔ ٢ٕٓ َي ُتطُ َوصَُو ٣َُو ٌِ ٔ ٤  َس

نیسح  ن  یل،  یل  ن ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن  اوباامیلؿ، بیعش، زرہی،  یل  ن نیسح،

ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی بش اؿ ےک اپس آےئ افر افہمط تنب ایلص  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ، 

 ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہری اجںین ادا ےک ہضبق ںیم ںیہ وت رفامای ہک مت دفونں امنز ویکں ںیہن ڑپےتھ؟ ںیم ےن اہک

 ب فہ ںیمہ ااھٹان اچےہ اگ وت مہ اںیھٹ ےگ،  ب مہ ولوگں ےن اہک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولٹ ےئگ افر مہ ولوگں یک رطػ 

ملس ھٹیپ ریھپ رےہ ےھت راؿ رپ تا ھ امرا افر رفامای ااسنؿ امتؾ زیچ  ے ھچک یھب وتمہج ہن وہےئ رھپ ںیم ےن انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 زایدہ ڑگھجاول ےہ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی،  یل  ن نیسح، نیسح  ن  یل،  یل  ن ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 فآہل فملس افہمط ریض اہلل اعتٰیل رات یک امنزفں افر ونالف یک رطػ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رلد  دالےن اک ایبؿ ریغب اس ےک ہک فا ب رکںی افر یبن یلص اہلل ہیلع

  آےئ۔ہنع ف یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اکی رات امنز ےک اگجےن ےئلیک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1060    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ، ًا ، رعوہ اب٩ طہاب ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

ائَٔظ  ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ یُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َاَ٪ َحسَّ ک ِت إِٔ٪  َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َة 

 ١َ٤َ ٌِ َة أَِ٪ َي ٔ َخِظَی ٔط ١َ٤َ ب ٌِ ب  أَِ٪ َي یُحٔ َُو  ١َ٤َ َوص ٌَ ِٟ ا  َُ َیَس َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ض٥ِٔ َو٣َا  َر ٠َِی ًَ َق  ُیَِفَ َٓ ُض  ا َّ٨ اٟ  ٔ ٔط ب

 َ٠ ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس َح  بَّ ُحَضاَس بِّ َْلَُس يي  ٔن م  َوإ َٗ ي  َه ـ  اٟ َة  ِبَح ُس  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط  ِی

ا ن اہشب، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے فاتی رکےت ںیہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک  دبعاہلل  ن ویفس، امکل،

لمع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وبحمب وہات اھت نکیل اس  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک اکؾ وک وھچڑ دےتی ےھت احالہکن فہ

وخػ  ے وھچڑ دےتی ےھت ہک ںیہک ولگ اس رپ لمع رکےن ںیگل افر فہ رفض ہن وہاجےئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اچتش یک امنز یھبک ںیہن ڑپیھ افر ںیم ڑپیتھ وہں۔

 اہشب، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افہمط ریض اہلل اعتٰیل رات یک امنزفں افر ونالف یک رطػ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رلد  دالےن اک ایبؿ ریغب اس ےک ہک فا ب رکںی

 ہنع ف یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اکی رات امنز ےک اگجےن ےئلیک آےئ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1061    حس

ا٤ٟو٨٣ین حرضت :  راوی یر، ا٦  ، رعوہ ب٩ زب ٟک، طہاب ٕ، ٣ا ٨ًہا ًبس اهَّلل ب٩ یوس لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ئظ  ًا

 ٔ ائ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ َوَة ب٩ِٔ  ٩ِ رُعِ ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  ٔیَن َر ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا َة أ٦ُِّ  َظ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو َضا أَ٪َّ َر ٨ِ ثَُر  ًَ َٜ َٓ ٔة  اب٠َٔ َ٘ ِٟ ا َّي ٩ِ٣ٔ  َػل ْض ث٥َُّ  ٔ ٧َا ٔط ًَلت َّي بَٔؼ َؼل َٓ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا ٔي  ٕة ف ِی٠َ َٟ اَت  َذ َّي  َػل

َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ض٥ِٔ  ِی َٟ ٔ ِد إ َیِْخُ  ٥ِ٠َ َٓ ةٔ  ٌَ ٔ اب اٟزَّ ٔة أَِو  أَٟث اٟثَّ ٔة  ِی٠َ ا٠َّٟ ا ٩ِ٣ٔ  و ٌُ َت٤َ اِج اُض ث٥َُّ  َّ٨ َس٠َّ اٟ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ ا٢َ اهَّلل َٗ َبَح  َِػ ا أ َّ٤ ٠َ َٓ  ٥َ

 ٥ُِٜ ٠َِی ًَ َق  ُتَِفَ يي َخٔظیُت أَِ٪  ِی٥ُِٜ إِٔلَّ أَن َٟ ٔ ؤد إ ُْخُ ِٟ ا ىٔی ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٨َ ی٤َِ  ٥ِ َٟ ُت٥ِ َو ٌِ ٨َ ٔذی َػ َّٟ ا َیُِت  َرأ ِس  اَ٪  َٗ ـَ َر٣َ َٔک فٔي  ذَٟ  َو

اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت  دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اہشب، رعفہ  ن زریب، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل

 اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رات دجسم ںیم امنز ڑپیھ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

ں یک دعتاد زایدہ وہیئگ، فملس ےک اس ھ ولوگں ےن یھب ڑپیھ، رھپ دفےری رات ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ڑپیھ وت ولوگ

رھپ رسیتی ای وچیھت رات وک ولگ عمج وہےئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اپس ںیہن آےئ۔  ب حبص وہیئ وت آپ یلص 

زجب اس وخػ ےک ہک اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن اس زیچ وک داھکی وج مت ےن ایک افر ےھجم ابرہ آےن  ے یسک زیچ ےن ںیہن رفاک، 

 یھبک مت رپ رفض ہن وہاجےئ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اہشب، رعفہ  ن زریب، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےک ڑھک  وہےن اک ایبؿ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآؽیبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑھک  وہےن اک ایبؿ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفونں اپفں فرؾ رک اجےت ےھت افر اعہشئ

 ےک ینعم ںیم ےہرفامایاہیں کت ہک دفونں اپ

 

قب

 

س

 

ن
ر ت ا
فط

 

ن

 ں ٹھپ اجےت وطفر  ے رماد ٹھپ اجان ےہ ا



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1062    حس

ِیرہ :  راوی ز، ٣  ابو نٌی٥، ٣شٌز، زیا

ٔیَرَة  ِ٤ُ ِٟ ا ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ  ٕ ز ٔیَا ٩ِ ز ًَ ْز  ٌَ ا ٣ِٔش ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ا أَبُو ن ٨ََ ث طٔ َحسَّ ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ٢ُ إِٔ٪ ک و ُ٘ ٨ِطُ َي ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر

ُوّر  ٜ ا َط ِبّس ًَ وُ٪  ُٛ َ ًَل أ َٓ َ ٢ُ أ و ُ٘ َی َٓ ُط  َٟ  ٢ُ ا َ٘ ُی َٓ اُظ  َٗ ا َس اُظ أَِو  َس٣َ َٗ ز٦ُٔ  َّی َت ً يَي َح و٦ُ ُٟٔیَؼل ُ٘ َی َٟ  ٥َ َس٠َّ  اَو

ےن اؿ وک ےتہک وہےئ انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھک  وہےت ےھت  اوب میعن، رعسم، زاید، ریغمہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم

اتہک امنز ڑپںیھ اہیں کت ہک دونں اپؤں ای دفونں ڈنپایلں وھپؽ اجیت ںیھت اس ےک قلعتم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اہک اجات 

  ہیلع فآہل فملس رفامےت ایک ںیم رکش سگار دنبہ ہن ونبں۔ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینت فیلکت ویکں رکےت ںیہ وت آپ یلص اہلل

 اوب میعن، رعسم، زاید، ریغمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رات ےک رخی ہصح ںیم وساجےن اک ایبؿ

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

  ںیم وساجےن اک ایبؿرات ےک رخی ہصح

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1063    حس

٩ اوض، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ :  راوی ر، ٤ًزوب ، سٔیا٪، ٤ًزوب٩ زی٨ا  ًلي ب٩ ًبساهَّلل 

زُو  ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث زٔو َحسَّ ٤ِ ًَ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ ُظ أَ٪َّ  بََر ٕض أَِخ َزو ب٩َِ أَِو ٤ِ ًَ ٕر أَ٪َّ  ا ٔی٨َ ب٩ُِ ز

ب   ُط أََح َٟ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٢َ اهَّللٔ َػل ُسو بََرُظ أَ٪َّ َر ا أَِخ ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  أؾ  ٌَ ِٟ ا ٠َیِ ب٩ِٔ  ًَ َز  اُو ًَلةُ َز ٔ َػ اهَّلل َي  ٔل ٔ إ ًَلة طٔ اٟؼَّ

ُس  ا٦ُ  ی٨ََ و٦ُ ث٠َُُثطُ َو ُ٘ ِی١ٔ َوَي ا٠َّٟ  َٕ نِٔؼ ا٦ُ  ی٨ََ َاَ٪  اُوَز َوک َز ا٦ُ  ٔػَی اهَّللٔ  ٔلَي  ٔ إ ا٦ َی اٟؼِّ ًَل٦ َوأََحب   ْٔطُ اٟشَّ ِٔ ا َوُي َِو٣ّ و٦ُ ی ُط َوَيُؼ ُسَس



 

 

ِو٣ّا  َی

ےت ںیہ ہک دبعاہلل  ن رمعف ےن ایبؿ ایک  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، رمعف ن دانیر، رمعف ن افس، دبعاہلل  ن رمعف  ن اعص  ے رفاتی رک

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ  ے رفامای اہلل ےک زندکی بس  ے زایدہ دنسپدیہ امنز داؤد ہیلع االسلؾ یک امنز ےہ ہک اہلل

ات اجےتگ ےھت افر اٹھچ ہصح ےک زندکی بس  ے زایدہ دنسپدیہ رفزہ داؤد ہیلع االسلؾ اک رفزہ ےہ فہ فصن رات وسےت ےھت اہتیئ ر

 وسےت افر اکی دؿ رفزہ رےتھک افر اکی دؿ ااطفر رکےت۔

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، رمعف ن دانیر، رمعف ن افس، دبعاہلل  ن رمعف  ن اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز رصق اک ایبؿامن :   ابب

 رات ےک رخی ہصح ںیم وساجےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1064    حس

ہ، اطٌث اپ٨ے واٟس :  راوی اٟس، طٌب ا٪ ٛے و ، ًبس  ًبسا٪

 ٢َ ا َٗ ٔي  َب ُت أ ٌِ ٔ َس٤ َث  ٌَ َِط ٩ِ أ ًَ َة  َب ٌِ ُط  ٩ِ ًَ ٔي  ٔي أَب بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ اُ٪  ِبَس ًَ َىٔی  ث اهَّللُ  َحسَّ ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ ُت  ِٟ َ َسأ  ٢َ ا َٗ ا  ّٗ و ِْسُ ُت ٣َ ٌِ ٔ ٤ َس

َاَ٪  ک ًَی  ُت ٣َ ٠ِ ُٗ ائ٥ُٔ  اٟسَّ ِت  َٟ ا َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َي  ٔل بَّ إ َاَ٪ أََح ک  ١ٔ٤َ ٌَ ِٟ ا َی   َضا أ ٨ِ ًَ ٍَ ٔ ٤ ا َس َٔذ و٦ُ إ ُ٘ َاَ٪ َي ک ِت  َٟ ا َٗ و٦ُ  ُ٘  َي

ارَٔر   اٟؼَّ

 فادل، ہبعش، اثعش اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رسمفؼ  ے انس ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دبعاؿ، دبعاؿ ےک

ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے وپاھچ وکؿ اس لمع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک زایدہ دنسپ اھت؟ اوہنں ےن وجاب دای، سج رپ دمافتم یک 

  اوہنں ےن وجاب دای  ب رمغ یک آفاز ےتنس، وت اےتھٹ ےھت۔اجےئ۔ ںیم ےن وپاھچ رات وک سک فتق اےتھٹ ےھت

 دبعاؿ، دبعاؿ ےک فادل، ہبعش، اثعش اےنپ فادل :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 رات ےک رخی ہصح ںیم وساجےن اک ایبؿ

سج یث                               ج٠س او٢  :  ٠      1065    حس

اِلحوؾ، اطٌث :  راوی  ٣ح٤س ب٩ سًل٦، ابو

 َٓ ا٦َ  َٗ َر  رٔ ا اٟؼَّ  ٍَ ٔ ٤ َٔذا َس ٢َ إ ا َٗ ٔث  ٌَ َِط ِْل ٩ِ ا ًَ اِْلَِحَؤؾ  ٧َا أَبُو  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ ًَل٦ َس ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث َّيَحسَّ  َؼل

 اثعش  ے رفاتی رکےت ںیہ اثعش ےن ایبؿ ایک ہک  ب رمغ یک آفاز ےتنس وت اھٹ رک امنز ڑپےتھ ےھت۔ دمحم  ن السؾ، اوباالوحص،

 دمحم  ن السؾ، اوباالوحص، اثعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ںیم وساجےن اک ایبؿ رات ےک رخی ہصح

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1066    حس

ہ :  راوی ابوس٤٠  ، ، سٌس شٌس ہی٥ ب٨ ا ابز  ، اس٤ٌی١ سٰی ب٩   ٣و

 ٩ِ ًَ ٤ََة  َس٠َ َبٔي  ٩ِ أ ًَ ٔي  َذَْکَ أَب  ٢َ ا َٗ ٕس  ٌِ َس اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ٨ََا إٔب ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١َ  ِٔس٤َ وَسی ب٩ُِ إ ا ٣ُ ٨ََ ث ِت  َحسَّ َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ىٔی  ٌِ ا َت َائ٤ّٔ ٨ِٔٔسی إِٔلَّ ٧ رَِحُ ً اٟشَّ ُظ  ا َٔ ِٟ َ ا أ ٣َ 

عدذ، دعس، اوبہملس  ے افر فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت
س

 

ت ی
اعہشئ  ومیس  ن اامسلیع، اربامیہ 



 

 

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک ںیم اؿ وک ینعی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک حبص ےک فتق اےنپ اپس وسات یہ اپای۔

عدذ، دعس، اوبہملس :  رافی
س

 

ت ی
 ومٰیس  ن الیعمس، اربامیہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ سج  ے رحسی اھکیئ افر اس فتق کت ہن وسای ب کت ہک حبص یک امنز ڑپھ یل

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج  ے رحسی اھکیئ افر اس فتق کت ہن وسای ب کت ہک حبص یک امنز ڑپھ یل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1067    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٟ ٣ا ا٧ص ب٩   ، زہ يتا ٗ ، ، سٌیس روح  ، ہی٥ ا ابز  يٌ٘وب ب٩ 

 ًَ َزَة  ا َت َٗ  ٩ِ ًَ وبََة  َبٔي رَعُ یُس ب٩ُِ أ ٌٔ َس ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ َرِوْح  ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ اصٔی٥َ  َِز وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ ٨ََا َي ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر أٟٕک  َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ

 َ ُط أ ٨ِ َاًَ ُ ََفَ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ا  َ َتَشرِحَّ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٕٔت  َاب یَِس ب٩َِ ث ٥َ َوَز َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل َٔيیَّ  ٧ اهَّللٔ  ٪َّ  َٔيی   ٧ ا٦َ  َٗ ا  ٤َٔ رٔص و َسُح  ٩ِ٣ٔ

َاَ٪  ک  ٥ِ َٛ َٕص  ٧َ ا ْٔل ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ َّي  َؼل َٓ  ٔ ًَلة َي اٟؼَّ ٔل ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ا٢َ َػل َٗ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ا فٔي  ٤َٔ ؤٟض زُُخ ٤َٔا َو رٔص و َسُح ا ٩ِ٣ٔ  ٤َٔ أُض َیَِن ََفَ ب

آیَّة  یَن  ٤ِٔش ُج١ُ َخ زَّ اٟ أُ  رٔ ٣َا َيِْقَ ِس َ٘ َٛ 

 دہ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر زدی

 

 

 

 وقعیب  ن اربامیہ، رفح، دیعس، ق

ےن رحسی اھکیئ  ب رحسی  ے افرغ وہےئ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےئلیک اھٹ ڑھک  وہےئ افر امنز ڑپیھ۔ ںیم  ن اثتب 

ےن اسن  ے وپاھچ ہک اؿ دفونں ےک رحسی  ے رفاتغ افر امنز ںیم دالخ وہےن ےک درایمؿ انتک لصف اھت؟ اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 صخش اچپس آںیتی ڑپھ ےل۔ےن اہک ہک اینت دری سج ںیم اکی 

 دہ، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

 

 

 وقعیب  ن اربامیہ، رفح، دیعس، ق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...رات یک امنز ںیم دری کت ڑھک  وہےن اک ایبؿ

 ؿامنز رصق اک ایب :   ابب

 رات یک امنز ںیم دری کت ڑھک  وہےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1068    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًبساهَّلل   ، ئ١ ا ابوو ع،  ٤ً ا  ، ہ ، طٌب ِحب  س٠امی٪ ب٩ 

ٔع  ٤َ ًِ َ ِْل ا  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ُط ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث ٍَ َحسَّ ُت ٣َ ِی َػ٠َّ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  اهَّللٔ َر ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ائ١ٕٔ  ٔي َو ٩ِ أَب ًَ

ا صَ  ا َو٣َ ٨َ٠ِ ُٗ ٕئ  َسِو  ٔ ز ُت بٔأ٣َِ ٤ِ٤َ َّی َص ً ا َح ٤ّٔ ائ َٗ  ٢َِ ز َی  ٥ِ٠َ َٓ ّة  ِی٠َ َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ َر اٟ ََذ َس َوأ ٌُ ِٗ َ ُت أَِ٪ أ ٤ِ ٤َ ٢َ َص ا َٗ َت  ٤ِ ٤َ

 َّ٨ ٥َ اٟ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔيیَّ 

امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، اشمع، اوبفالئ، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل 

کی ارم انوگار اک ارادہ ایک ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ امنز ڑپیھ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربارب ڑھک  رےہ اہیں کت ہک ںیم ےن ا

 مہ ےن وپاھچ ہک سک زیچ اک آپ ےن ارادہ ایک اھت اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن دصق ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وھچڑ دفں افر آپ

 اھٹیب روہں۔

 امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، اشمع، اوبفالئ، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز ںیم دری کت ڑھک  وہےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1069    حس



 

 

ئ :  راوی ائ١، حذ ؼین، ابوو ، خاٟس ب٩ ًبساهَّلل ، ح ٨ًہحٔؽ ب٩ ٤ًز لٰي  تٌا اهَّلل  رضی   ہ 

َة َر  َٔ ٩ِ حَُذِي ًَ ائ١ٕٔ  ٩ِ أَبٔي َو ًَ یِٕن  ٩ِ حَُؼ ًَ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ أُٟس ب٩ُِ  ٨ََا َخ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٤ََز  ُؽ ب٩ُِ ًُ ِٔ ٨ََا َح ث َّي َحسَّ َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی 

ٔس ٩ِ٣ٔ  َضح  ا٦َ ٠ٟٔتَّ َٗ َٔذا  َاَ٪ إ ک  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َٔ اهَّللُ  َوا ٔاٟشِّ اُظ ب َٓ ِی١ٔ َيُظوُؾ   ا٠َّٟ

صفح  ن رمع، اخدل  ن دبعاہلل ، نیصح، اوبفالئ، ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

  ب رات وک دجہت ےئلیک ڑھک  وہےت وت وسماک  ے اانپ ہنم اصػ رکےت۔

 نیصح، اوبفالئ، ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع صفح  ن رمع، اخدل  ن دبعاہلل ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز یسیک یھت افر ہی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فس

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 فملس یک امنز یسیک یھت افر ہی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک سک دقر امنزںی ڑپےتھ ےھت ۔  فآہلیبن یلص اہلل ہیلع

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1070    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، اهَّلل  ًبس ٥ٟ ب٩  ، سا ی ہز ب، ز ٟامی٪، طٌی ا  ابو 

 َ٨َ ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبَس  ًَ ٔ أَ٪َّ  اهَّلل ِبٔس  ًَ ا٥ُٟٔ ب٩ُِ  نٔي َس بََر ا٢َ أَِخ َٗ ِزٔیِّ  ز ص اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ُط ٧َا  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ا ا أَبُو  ُض٤َ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َز  ٤َُ  ب٩َِ ً

ىَی ٣َ  ا٢َ ٣َِث َٗ ِی١ٔ  ا٠َّٟ  ُ ًَلة َػ  َٕ ِی َٛ  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس یَا  ا٢َ  َٗ ًّل  َرُج ٢َ إٔ٪َّ  ا َٗ ٕ احَٔسة ٔزِ بَٔو أَِوت َٓ َح  ِب اٟؼ  َت  ِٔ ٔ ا خ إَٔذ َٓ ىَی   ِث

 اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، اسمل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل

 رات یک امنز سک رطح ڑپےھ؟ آپ یلص اہلل ہیلع ہنع ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 فآہل فملس ےن رفامای دف دف رںیتعک۔ رھپ  ب ںیہمت حبص وہاجےن اک وخػ وہ وت اکی رتعک الم رک اؿ امنزفں وک اطؼ انب ول۔



 

 

 اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، اسمل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز یسیک یھت افر ہی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک سک دقر امنزںی ڑپےتھ ےھت ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1071    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ًباض  اب٩   ، ابوج٤زہ  ، ز یحٌی ، طٌبہ شس ٣ 

ضَٔی اهَّللُ َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َزَة  ٤ِ ُو َج َىٔی أَب ث ا٢َ َحسَّ َٗ َبَة  ٌِ ُط  ٩ِ ًَ ٌَی  َیِح ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث ًَلةُ َحسَّ ٧َِت َػ کَا ا٢َ  َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ  

ٔيیِّ  َّ٨ ِی١ٔ اٟ ىٔی بٔا٠َّٟ ٌِ ّة َي ٌَ ِٛ َر َة  رِشَ ًَ ًََلَث  ٥َ ث َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

دسمد ییحی ، ہبعش، اوبرمجہ، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن 

 ہ رںیتعک ںیھت۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ینعی رات یک امنز ریت

 دسمد ییحی ، ہبعش، اوبرمجہ، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک سک دقر امنزںی ڑپےتھ ےھت ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز یسیک یھت افر ہی ہک یبن یلص

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1072    حس

، یحٌی ب٩ وثاب، ٣ْسوٚ :  راوی ائی١، ابوحؼین  اسحاٚ، ًبیس اهَّلل ، َ



 

 

 َ ٢َ أ ا َٗ وَسی  اهَّللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٨ََا ًُبَِیُس  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ُٚ ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث ٕٚ َحسَّ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ َّإب  ٌَی ب٩ِٔ َوث َیِح  ٩ِ ًَ یٕن  َبٔي َحٔؼ ٩ِ أ ًَ ائٔی١ُ  َ َِ ٔ َا إ ٧ بََر ِخ

 َٓ ِی١ٔ  ٔا٠َّٟ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو ٔ َر ًَلة ٩ِ َػ ًَ َضا  ٨ِ ًَ َرضَٔی اهَّللُ  ائَٔظَة  ًَ ُت  ِٟ َ َسأ ا٢َ  ٍْ َوإِٔحَسی َٗ تِٔش ٍْ َو َسِب ِت  َٟ ا َ٘

وَ  ٔس َة  رِشَ ًَ ٔ ِحز َٔ ِٟ ا ًٔی  ٌَ ِٛ َر  ی 

ااحسؼ، دیبعاہلل ، ےرالیئ، اوبنیصح، ییحی  ن فاثب، رسمفؼ  ے رفاتی رکےت ںیہ، رسمفؼ ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ 

ہ رںیتعک ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رات یک امنز ےک قلعتم درایتف ایک وت اوہنں ےن اتبای است، ون افر ایگر

 رجف یک دف روتعکں ےک العفہ ںیھت۔

 ااحسؼ، دیبع اہلل ، ےرالیئ، اوبنیصح، ییحی  ن فاثب، رسمفؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

  یھت افر ہی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک سک دقر امنزںی ڑپےتھ ےھت ۔یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز یسیک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1073    حس

ا :  راوی ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ٣ح٤س ٗاس٥ ب٩   ، ہ سٰی، ح٨و٠ ٣و اهَّلل ب٩   ًبیس 

اهَّللٔ ب٩ُِ  ا ًُبَِیُس  ٨ََ ث ئ َحسَّ َّ٨ اٟ َاَ٪  ِت ک َٟ ا َٗ ا  َض ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٕس  َّ٤ ٔس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح ا َ٘ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ُة  َو٠َ ٧َا َح٨ِ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ وَسی  َّي ٣ُ َػل ی  

 ٔ ِحز َٔ ِٟ ا ا  َت ٌَ ِٛ َر ُ َو ز ؤِت ِٟ ا َضا  ٨ِ ّة ٣ٔ ٌَ ِٛ َر َة  رِشَ ًَ ًََلَث  ِی١ٔ ث ا٠َّٟ يي ٩ِ٣ٔ  ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

اہلل  ن ومیس، ہلظنح، اقمس  ن دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع دیبع

 ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک ریتہ رںیتعک ڑپےتھ ےھت۔ اؿ یہ ںیم فرت افر رجف یک دف رںیتعک یھب وہیت ںیھت۔

 ہلل  ن ومٰیس، ہلظنح، اقمس  ن دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدیبع ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رات وک ڑھک  وہےن افر وسےن اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل

 اک ایبؿ امنز رصق :   ابب

اج، وھتڑی دری ینعی آدیھ رات ای اس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رات وک ڑھک  وہےن افر وسےن اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک ا  یلمک افڑےنھ فاےل رات وک ڑھک  وہ

 فآہل فملس رپ اکی اھبری الکؾ ڈاےنل فاےل ںیہ، ےب کش رات ےک اےنھٹ  ے ھچک مک ای اس رپ ھچک زایدہ رکف افر آرآؿ وک رتلیت ےک اس ھ ڑپوھ ےب کش مہ آپ یلص اہلل ہیلع

ؾ ےہ ہک مت ا ے ظوفحظ ںیہن رھک ںیم دؽ افر زابؿ اک وخب  لی وہات ےہ افر ابت وخب کیھٹ یتلکن ےہ، ےب لکش مت وک دؿ ںیم اکؾ ےہ تہب افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک ا ے ولعم

 دقر آاسؿ وہ آرآؿ ڑپوھ افر اہلل اعتٰیل اجاتن ےہ ہک مت ںیم ضعب رمضی ںیہ، افر ضعب زنیم ںیم اہلل اک لضف التش رکےت وہےئ رفس ےتکس ذٰہلاس ےن مت رپ وتہج رفامیئ سج

اےنپ ےئل آےگ وجیھب ےگ،  یکین مت رکےت ںیہ افر ھچک ولگ اہلل ےک راہتس ںیم گنج رکےت ںیہ، سپ سج دقر آاسؿ وہ ڑپوھ، امنز ڑپوھ، زوکۃ دف افر اہلل وک آرض ہنسح دف افر وج

ؿ ںیم اشن ےک ینعم رہھٹان ےہ افر فاط  ے اس وک اہلل اعتٰیل ےک زندکی اپؤ ےگ، ہی رتہب ےہ افر ارج ےک ا نابر  ے ڑبا ےہ، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک یشبح زاب

 ا  ے رماد ویلاوقفاےہرمادومااطۃ ارقلؿ ےہ اس ےئل ہک ہی عمس،  یر، بلق ےک تہب وماقف ےہ ویلا وط

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1074    حس

، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، ح٤یس :  راوی اٌٟزیز ب٩ ًبساهَّلل   ًبس

 َ ٍَ أ ٔ ٤ َُّط َس ٧َ ٤َِیٕس أ ٩ِ حُ ًَ ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج َّ٤ َىٔی ٣َُح ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ُِ  ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث و٢ُ َحسَّ ُ٘ ُط َي ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر أٟٕک  ََص ب٩َِ ٣َ ٧

ُط َوَيُؼ  َُو٩َّ أَِ٪ َِل َيُؼو٦َ ٨ِ٣ٔ ٧ َّی  ٔ َحً ز ِض اٟظَّ ْٔطُ ٩ِ٣ٔ  ِٔ ٥َ ُي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َاَ٪  ٨ِطُ ک ْٔطَ ٣ٔ ِٔ َُو٩َّ أَِ٪ َِل يُ َّی ٧ ً و٦ُ َح

ظُ  َزا ُئ أَِ٪ َت َتَظا َاَ٪ َِل  ا َوک ّئ ُ  َطِی ٤َز اِْلَِح أٟٕس  ُ٪ َوأَبُو َخ ُس٠َامِیَ ُط  ٌَ اَب َِتطُ َت َی َرأ ا إِٔلَّ  ٧َائ٤ّٔ ُط َوَِل  َِت َرأَی ا إِٔلَّ  ّی ِی١ٔ ٣َُؼ٠ِّ ا٠َّٟ ٤َِیسٕ ٩ِ٣ٔ  ٩ِ حُ ًَ   

انس ہک دبعازعلسی  ن دبعاہلل، دمحم  ن رفعج، دیمح  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ےتہک وہےئ 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسرا ہنیہم ااطفر رکےت اہیں کت ہک مہ امگؿ رکےت ہک اب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس امہ ںیم 

رفزہ ںیہن رںیھک ےگ افر یسک ہنیہم ںیم رفزہ رےتھک وت مہ امگؿ رکےن ےتگل ہک اب ااطفر ںیہن رکںی ےگ افر مہ رات وک سج فتق آپ 

  ہیلع فآہل فملس وک امنز ڑپےتھ وہےئ دانھکی اچےتہ دھکی ےتیل افر وسےئ وہےئ دانھکی اچےتہ وت دھکی ےتیل امیلسؿ افر اوباخدل ارمح ےنیلص اہلل

 دیمح  ے رفاتی ایک ےہ۔

 دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، دمحم  ن رفعج، دیمح :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اطیشؿ اک ےر ےک ےھچیپ رگہ اگلےن اک ایبؿ  ب ہک رات وک امنز ہن ڑپیھ وہ

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 اطیشؿ اک ےر ےک ےھچیپ رگہ اگلےن اک ایبؿ  ب ہک رات وک امنز ہن ڑپیھ وہ
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ابوہزیزہ   ، ارعد  ، ز ٟز٧ا بي ا ا ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

َِزةَ  َُزی ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ا  ٩ِ ًَ  ٔ ز ٧َِّا ز اٟ َبٔي  ٩ِ أ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل اهَّلل  و٢َ  َرُس ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ  َرضَٔی اهَّللُ 

رِضٔ  ٕس َي َ٘ ُ ًََلَث ً ٧َا٦َ ث َُو  ا ص َٔذ ٥ِ إ ُٛ ِٔض أََحٔس َرأ ٔة  آَٔی َٗ َي  ل ًَ اُ٪  َل ِی اٟظَّ ُ٘ٔس  ٌِ ٢َ َي ا َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ ٔی١ْ اهَّللُ  َو ِی١ْ ك َٟ َک  ٠َِی ًَ  ٕ َسة ِ٘ ک١َُّ ًُ ُب 

 ِ ٧ َ ا أ ؿَّ َو إِٔ٪ َت َٓ َسْة  ِ٘ ُ ِت ً ٧َِح٠َّ َ ا اهَّلل َْکَ  َذ َٓ َى  َ٘ ِستَِی ا إِٔ٪  َٓ ِس  ُٗ ِر ا َب َٓ ّلا كَیِّ َح َنٔظی َِػَب أ َٓ َسْة  ِ٘ ُ ِت ً ٧َِح٠َّ َّي ا إِٔ٪ َػل َٓ َسْة  ِ٘ ُ ِت ً َح٠َّ

ًَلَ٪  ِش َٛ ٔص  ِٔ َّ٨ اٟ َث  َبَح َخبٔی ٔص َوإِٔلَّ أَِػ ِٔ َّ٨  اٟ

ملس دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ایب ازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ےن رفامای ہک اطیشؿ مت ںیم  ے رہ اکی ےک ےر ےک ےھچیپ رگہ اگلات ےہ  ب ہک فہ وسات ےہ افر رہ رگہ رپ ہی وھپکن داتی ےہ ہک ایھب رات 

رگ تہب ابیق ےہ اس ےئل وسای رہ، ارگ فہ دیبار وہا افر ادا یک اید یک وت اکی رگہ لھک اجیت ےہ ارگ فوض ایک وت دفےری رگہ لھک اجیت ےہ، ا

امنز ڑپیھ یل وت رسیتی رگہ لھک اجیت ےہ، وت اس یک حبص اس احؽ ںیم وہیت ےہ ہک وخش افر تسچ ف اچالک وہات ےہ فرہن دباب ن افر 

 تسس وہ رک ااتھٹ ےہ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ایب ازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اطیشؿ اک ےر ےک ےھچیپ رگہ اگلےن اک ایبؿ  ب ہک رات وک امنز ہن ڑپیھ وہ
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ء، س٤زہ  :  راوی ، ًوٖ، ابورجا ٨ًہ٣و١٣ ب٩ ہظا٦، اس٤اًی١ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  سب   ب٩ ج٨

ُو ٨ََا أَب ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ْٖ ِو ًَ ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ َة  أًی١ُ ب٩ُِ ٠ًَُیَّ ِٔس٤َ ٨ََا إ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ ا٦ ١ُ ب٩ُِ صَٔظ ا ٣َُؤ٣َّ ٨ََ ث َزةُ  َحسَّ ٤ُ ا َس ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕئ  َرَجا

 ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٨َِسٕب َر َیأُِخُذ ب٩ُِ ُج َُّط  ٧ٔ إ َٓ  ٔ َحَحز ِٟ ٔا ُِسطُ ب َرأ  ُّ یُِث٠َ ی  ٔذ َّٟ ا ا  ا٢َ أ٣ََّ َٗ یَا  ِؤ اٟز  ٥َ فٔي  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی

وبَةٔ  ُِٜت ٤َ ِٟ ا ًَلةٔ  اٟؼَّ  ٩ِ ًَ ا٦ُ  ُط َوی٨ََ ـُ ٔ یَرِٓ َٓ آَ٪  ُْقِ ِٟ  ا

ایبؿ رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل  وم ل  ن اشہؾ، اامسلیع، وعػ، اوبراجء، رمسہ  ن دنجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وخاب فایل دحثی ںیم

ض یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج اک ےر رھتپ  ے الچک اجات ےہ فہ صخش ےہ وج آرآؿ اید رکات ےہ رھپ ا ے وھچڑ داتی ےہ افر رف

 امنز  ے اغلف وہ رک وساجات ےہ۔

  ہنعوم ل  ن اشہؾ، اامسلیع، وعػ، اوبراجء، رمسہ  ن دنجب ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وج وسای رےہ افر امنز ہن ڑپےھ وت اطیشؿ اس ےک اکؿ ںیم اشیپب رکداتی ےہ

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ےہ وج وسای رےہ افر امنز ہن ڑپےھ وت اطیشؿ اس ےک اکؿ ںیم اشیپب رکداتی

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1077    حس

، ًبس اهَّلل :  راوی ِلحوؾ، ٨٣ؼور، ابووائ١  ٣شسز، ابوا

ضٔ  َر  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ائ١ٕٔ  ٩ِ أَبٔي َو ًَ وْر  ٨ُِؼ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ َؤؾ  ِْلَِح ا ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث ًَ َحسَّ  ُ اهَّلل ٨َِٔس َی  ذُْٔکَ ً ا٢َ  َٗ ٨ِطُ 



 

 

 َ٘ َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔلَي  ا٦َ إ َٗ َبَح ٣َا  َِػ َّی أ ً ا َح َائ٤ّٔ ا٢َ ٧ ا َز ٘ٔی١َ ٣َ َٓ َرُج١ْ   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٔ اٟ ٔط اُ٪ فٔي أُذ٧ُ َل ِی اٟظَّ  ٢َ ٢َ بَا  ا

 اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل دسمد، اوباالوحص، وصنمر، اوبفالئ، دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ دبعاہلل ریض

فآہل فملس  فملس ےک اپس اکی صخش اک ذرک آای وت اہک ایگ ہک فہ وسات رتا اہیں کت ہک حبص وہیئگ افر امنز ےئلیک ڑھکا ہن وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع

 ےن رفامای ہک اطیشؿ ےن اس ےک اکؿ ںیم اشیپب رکدای۔

 وباالوحص، وصنمر، اوبفالئ، دبع اہللدسمد، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... رات ےک رخی ہصح ںیم داع افر امنز، افر اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک فہ ولگ رات وک تہب

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

ووؿ اک ینعم این ومؿ ےہ( افر حبص ےک فتق فہ رفغمت اچےتہرات ےک رخی ہصح ںیم داع 
 ح ع
 ہ
ت

  ںیہ ۔افر امنز، افر اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک فہ ولگ رات وک تہب مک وسےت ےھت )
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ک، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، ابوًبس ا :  راوی ٣ش٤٠ہ، ٣اٟ ٨ًہًبس اهَّلل ب٩  لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ہزیزہ  ابو  هَّلل 

ِْلََُغِّ  ِبٔس اهَّللٔ ا ًَ َبٔي  ٤ََة َوأ َس٠َ ٩ِ أَبٔي  ًَ َضإب  اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ أٟٕک  ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٨ِطُ أَ٪َّ َحسَّ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َِزَة  َُزی َبٔي ص ٩ِ أ ًَ  

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ِی١ٔ َر ا٠َّٟ ُث  ي ث٠ُُ ِبَق َی ٔیَن  ا ح ٧َِی اٟس  أئ  ٤َ اٟشَّ ٔلَي  ِی٠َٕة إ َٟ ک١َُّ  الَي  ٌَ ََ َوَت َر َبا ا َت َرب ٨َ  ٢ُٔ ٨َِز ٢َ ی ا َٗ  ٥َ

طُ  َٟ أََُِٔفَ  َٓ نٔي  َٔفُ ِِ َت ُط ٩ِ٣َ َيِش ٔلَی ًِ
ُ أ َٓ ىٔی  ُط ٩ِ٣َ َيِشأَُٟ َٟ َتحٔیَب  َِس أ َٓ ٔي  ون یَِسًُ  ٢ُ ٩ِ٣َ و ُ٘  اِْلْٔخُ َي

، امکل، ا ن اہشب، اوبہملس، اوبدبعاہلل اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دبعاہلل  ن ہملسم

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک امہرا رب ابترک فاعتٰیل رہ رات وک آامسؿ داین یک رطػ ارتات ےہ، سج فتق ہک آرخی اہتیئ رات ابیق ریتہ

وکؿ ےہ وج ےھجم اکپر ، وت ںیم اس یک اکپر وک وبقؽ رکفں؟ وکؿ ےہ وج ھجم  ے امےگن وت ںیم ا ے دفں؟ وکؿ ےہ  ےہ، افر رفامات ےہ ہک

 وج ھجم  ے رفغمت اچےہ وت ںیم ا ے شخب دفں۔



 

 

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، ا ن اہشب، اوبہملس، اوبدبع اہلل اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج رات ےک ادتبایئ ہصح ںیم وسرتا افر رخی ہصح اجاگ افر املسؿ ریض اؽ

 ایبؿ امنز رصق اک :   ابب

ہلل اعتٰیل ہنع ےن اوبدردا ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہک وسرہ،  ب رات اک رخی اس صخش اک ایبؿ وج رات ےک ادتبایئ ہصح ںیم وسرتا افر رخی ہصح اجاگ افر املسؿ ریض ا

 ہصح ابیق رےہ وت ڑھک  وہاج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامایاملسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن چس اہک۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1079    حس

ٟیس :  راوی ہ، ابواسحاٚ، اسوزابواٟو ہ، س٠امی٪ طٌب  ، طٌب

 ٩ِ ًَ  َٚ ا ٩ِ أَبٔي إِٔسَح ًَ َبُة  ٌِ ُط ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٪ُ ُس٠َامِیَ َىٔی  ث َبُة ح و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط َؤٟیسٔ َحسَّ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث َة َحسَّ ائَٔظ ًَ ُت  ِٟ َ َسأ ا٢َ  َٗ  ٔ ِْلَِسَوز ا  

ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َػًَلةُ  َا٧َِت  َٕ ک ِی َٛ َضا  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  يي ث٥َُّ  َر ُیَؼل َٓ ُظ  آْٔخَ و٦ُ  ُ٘ طُ َوَي َٟ ا٦ُ أَوَّ ی٨ََ کَاَ٪  ِت  َٟ ا َٗ ِی١ٔ  ٔا٠َّٟ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل

َد  َ َوَْخَ أ ؿَّ َِتَش١َ َوإِٔلَّ َتَو اُ ْة  ٔ َحاَج َاَ٪ بٔط إِٔ٪ ک َٓ ََب  ُ٪ َوث ذِّ ٤َُؤ ِٟ ا  ٪َ َذَّ ا أ َٔذ إ َٓ  ٔ ط ٔط ا َٔفَ َي  ٔل ٍُ إ زِٔج  َی

امیلسؿ ہبعش، اوبااحسؼ، اوسد  ے رفاتی رکےت ںیہ اوسد ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اوباولدیل، ہبعش، 

 ے وپاھچ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رات یک امنز یسیک یھت؟ اوہنں ےن وجاب دای ہک ادتباےئ بش ںیم وساجےت افر آرخ بش 

رھپ اےنپ رتسب یک رطػ ولٹ اجےت،  ب ؤمذؿ اذاؿ اتہک وت الھچ اجات افر ارگ لسغ یک احتج ںیم ڑھک  وہےت، افر امنز ڑپےتھ، 

ے۔

 

کلی

 

ن
 وہیت وت لسغ رکےت فرہن فوض رکےت افر امنز ےئلیک 

 اوباولدیل، ہبعش، امیلسؿ ہبعش، اوبااحسؼ، اوسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک راضمؿ افر ریغ راضمؿ یک راوتں ںیم ڑھک  وہےن اک ایب

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک راضمؿ افر ریغ راضمؿ یک راوتں ںیم ڑھک  وہےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1080    حس

اٟزح٩٤ :  راوی بي، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبس بي سٌیس ٣ْق ک، سٌیس ب٩ ا ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

َس  َبٔي  ٩ِ أ ًَ ٔیِّ  بُر ِ٘ ٤َ ِٟ ا یٕس  ٌٔ َبٔي َس یٔس ب٩ِٔ أ ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ یُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َّ َحسَّ ٩ٔ٤َ أ٧َ ِح زَّ اٟ ِبسٔ  ًَ ٤ََة ب٩ِٔ  ُط ٠َ

َس  ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو ًَلةُ َر ٧َِت َػ کَا  َٕ ِی َٛ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َة  ائَٔظ ًَ َسأ٢ََ  َُّط  ٧َ ُظ أ بََر َاَ٪ أَِخ ا ک ِت ٣َ َٟ ا َ٘ َٓ اَ٪  ـَ َر٣َ ٔي  ٥َ ف َّ٠

 ِ ی َُ ٔي  اَ٪ َوَِل ف ـَ َر٣َ ٔیُس فٔي  یَز  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو ٩ِ َر ًَ َتَش١ِ  ًَل  َٓ ا  ٌّ َِرَب يي أ ّة ُيَؼل ٌَ ِٛ َر َة  رِشَ ًَ َي إِٔحَسی  ل ًَ  ٔ ٔظ ر

ِت  َٟ ا َٗ ّا  يي ثًََلث ٔض٩َّٔ ث٥َُّ ُيَؼل ُوٟ ٔض٩َّٔ َوك ٨ ٩ِ حُِش ًَ َتَش١ِ  ًَل  َٓ ا  ٌّ َِرَب يي أ ٔض٩َّٔ ث٥َُّ ُيَؼل ُوٟ ٔض٩َّٔ َوك ٨ اهَّللٔ حُِش و٢َ  ُس َا َر ُت ی ٠ِ ُ٘ َٓ ُة  ائَٔظ ًَ

ِب١َ  َٗ ا٦ُ  ٨َ ٠ِٔيیأََت َٗ ٨َا٦ُ  َی أ٪ َوَِل  ا٣َ ٨َ ىَیَّ َت ِی ًَ ُة إٔ٪َّ  ائَٔظ ًَ َا  ٢َ ی ا َ٘ َٓ ُوتَٔز   أَِ٪ ت

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، دیعس  ن ایب دیعس رقمیب، اوبہملس  ن دبعارلنمح  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوبہملس ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

اہنع  ے وپاھچ ہک راضمؿ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز یسیک یھت؟ وت  ہیلع فآہل فملس یک امنز ےک قلعتم اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل

اوہنں ےن وجاب دای ہک راضمؿ ںیم افر دفےر  ونیہمں ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایگرہ روتعکں  ے زایدہ یھبک ہن 

وھچ ںیہن ہک یسیک دمعہ افر وطلی امنز وہیت یھت، رھپ اچر ڑپےتھ ےھت، اچر رتعک ایسی ڑپےتھ ہک اؿ یک ااھچیئ افر درازی  ے وت وپ

رںیتعک ڑپےتھ افر ہی ہن وپوھچ ہک یسیک دمعہ افر وطلی رںیتعک وہیت ںیھت، رھپ نیت رتعک امنز ڑپےتھ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل 

 اہلل ہیلع فآہل فملس فرت ڑپےنھ  ے ےلہپ وس اجےت اہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک آپ یلص

ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ا  اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےریی دفونں آںیھکن وسیت ںیہ نکیل ےریا بلق ںیہن 

 وسات۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، دیعس  ن ایب دیعس رقمیب، اوبہملس  ن دبعارلنمح :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک راضمؿ افر ریغ راضمؿ یک راوتں ںیم ڑھک  وہےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1081    حس

٨ًہا :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ظہ  ئ ًا رضت  ، ح ، رعوہ ظا٦ ہ  ، ، یحٌی ب٩ سٌیس ثىٰی ٣  ٣ح٤س ب٩ 

 ٔ َرض ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ بََرنٔي أَبٔي  ا٢َ أَِخ َٗ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩ُِ  َیِح ٨ََا  ث َّی َحسَّ ٤َُثى ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ُِت َحسَّ َی ا َرأ ِت ٣َ َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َی 

ٔيیَّ  َّ٨ ٔ  اٟ إ َٓ أّٟشا  َ َج أ بَٔر َْقَ َٛ ا  َٔذ َّی إ ً ا َح أّٟش ِی١ٔ َج ا٠َّٟ  ٔ ًَلة ٕئ ٩ِ٣ٔ َػ َطِی ٔي  ُ ف أ ٥َ َيِْقَ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  وَرةٔ َػل اٟش   ٩ِ٣ٔ ٔ ط ٠َِی ًَ َٔي  َق ا ب َذ

 ٍَ َٛ َر أَص٩َُّ ث٥َُّ  َْقَ َٓ ا٦َ  َٗ ّة  َی وَ٪ آ ٌُ َِرَب ُوَ٪ أَِو أ ًََلث  ث

، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع دمحم  ن ٰینثم، ییحی  ن دیعس

ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رات یک امنز ںیم ھچک یھب ھٹیب رک آرات رکےت وہےئ ںیہن انس اہیں کت ہک  ب 

  وسرت ںیم سیت ای اچ سی آںیتی ابیق رںیتہ وت ڑھک  وہ رک ڑپےتھ ےھت افر روکع رکےت ےھت۔ڑباھاپ آایگ وت ھٹیب رک ڑپےتھ  ب یسک

 دمحم  ن ٰینثم، ییحی  ن دیعس، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ت افر دؿ وک اپیک احلص رکےن افر رات افر دؿ ںیم فوض ےک دعب امنز یک تلیضف اک ایبؿرا

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 رات افر دؿ وک اپیک احلص رکےن افر رات افر دؿ ںیم فوض ےک دعب امنز یک تلیضف اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1082    حس



 

 

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ، ابو ہ ً ابوزً  ، ابوحیا٪  ، ہ ٣ ابواسا َّص،  ٙ ب٩ ن  اسٰح

ضٔ  َر َِزَة  ی ٩ِ أَبٔي صَُز ًَ َة  ًَ ًِ ٩ِ أَبٔي ُز ًَ اَ٪  ٩ِ أَبٔي َحیَّ ًَ َة  ا٣َ ا أَبُو أَُس ٨ََ ث ٕ َحسَّ َِّص ُٚ ب٩ُِ َن ِٔسَحا ٨ََا إ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ  ُ اهَّلل َی 

٠َیِ  ًَ ٔ إ َٓ  ٔ ًَل٦ ِٔس ِْل ٔي ا ُط ف ٠ِٔ٤َت ًَ  ١ٕ٤َ ًَ َِرظَي  ِىٔی بٔأ ث ًَٔل٢ُ َحسِّ ا ب َی  ٔ ز ِح َٔ ِٟ ا  ٔ ًَلة َػ ٢ٕ ٨ًَِٔس  ٔبًَٔل ٟ ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو َیَِن ط َک ب ٠َِی ٌِ َّٖ َن ُت َز ٌِ ٔ َس٤ يي  ن

 َ زِ ك ضَّ َل ٥ِ أََت َٟ يي  ٨ِٔٔسی أَن َي ً َِرظ ًّل أ ٤َ ًَ ُت  ٠ِٔ٤ ًَ ا  ٢َ ٣َ ا َٗ ٔة  َح٨َّ ِٟ ا یَّ فٔي  رٔ ٣َا یََس ُضو ل  اٟ َٔک  ِیُت بَٔذٟ َػ٠َّ ٕر إِٔلَّ  ا ٧ََض ِی١ٕ أَِو  َٟ ٔة  ًَ ا ٔي َس ا ف وّر ُض

یَک  ىٔی َترِِحٔ ٌِ َک َي ٠َِی ٌِ َّٖ َن ٔ َز اهَّلل ِبس  ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ يَي  َُػل ٔي أَِ٪ أ َٔب ل ت ُٛ 

، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ااحسؼ  ن رصن، اوبااسہم، اوبایحؿ، اوبزرہع، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ

ؾ اتبؤ وج ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رجف یک امنز ےک فتق رفامای ہک ا  البؽ مت ےھجم ادیم اک اک

ؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وجاب دای مت ےن احتل االسؾ ںیم ایک وہ، اس ےئل ہک ںیم ےن اہمتر  وجوتں یک آفاز تنج ںیم ینس ےہ، الب

ہک ںیم ےن ادیم اک اکؾ وج ایک فہ ہی ےہ ہک رات ای دؿ یسک یھب استع ںیم ںیم ےن اپیک احلص یک، فوض ایک، وت اس فوض  ے ںیم ےن سج 

ی ک  ے رماد البان ےہ۔
عل

 

ن
 دقر ےری  دقمر ںیم اھت، امنز ڑپیھ، اوبدبعاہلل ےن اہک دػ 

 اوبااسہم، اوبایحؿ، اوبزرہع، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاقٰحس  ن رصن،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سابدت ںیم دشت اایتخر رکےن یک رکاتہ اک ایبؿ۔

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ۔سابدت ںیم دشت اایتخر رکےن یک رکاتہ اک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1083    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٟک  ٣ا ص ب٩  ا٧ ب،  ٌٟزیز ب٩ ػہی ا ًبس  ، ارث ٟو ا ًبس  ، ٤ٌ٣ز  ابو

َٔص  ٩ِ أ٧َ ًَ ٕب  َضِی ٔ ب٩ُِ ُػ ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث رٔٔث َحسَّ ا َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ُو ٣َ ا أَب ٨ََ ث ٔيی   َحسَّ َّ٨ اٟ ا٢َ َزَخ١َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕٔک َر اٟ ب٩ِٔ ٣َ



 

 

ُوا َصَذا  اٟ َٗ ِب١ُ  َح ِٟ ا ا  ا صََذ ٢َ ٣َ ا َ٘ َٓ یِٔن  ََت رٔی ا اٟشَّ َیَِن  ٤ُِسوْز ب ِب١ْ ٣َ إٔذَا َح َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َََرِت َػل َٓ َٔذا  إ َٓ ٨ََِب  ٔزَی ِب١ْ ٟ َح

 َّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ِت  َ٘ َّ٠ ٌَ ٔ َت اهَّلل ِبُس  ًَ ا٢  ٢ وٗ ِس ٗا ٌُ ِ٘ ٠َِی َٓ َََر  َٓ َٔذا  إ َٓ اكَطُ  َنَظ  ٥ِ ُٛ وُظ ُٟٔیَؼ١ِّ أََحُس ٥َ َِل ح٠ُ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  ب٩ُِ ي 

ی ٨ِٔسٔ َِت ً ٧ کَا ِت  َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٤َ ََسٕس  ٣َِش٠َ َىٔی أ َزأَْة ٩ِ٣ٔ ب ا٣ِ

یِ  ٔا٠َّٟ ٨َا٦ُ ب َُة َِل َت ٧ ًَل ُٓ ُت  ٠ِ ُٗ  ٔ ظ ٢َ ٩ِ٣َ َصٔذ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َر َيَّ  ل ًَ َسَخ١َ  ٢َ ٣َِط َٓ ا َ٘ َٓ َٔضا  ًَلت َػ ْٔکَ ٩ِ٣ٔ  ُذ َٓ  ١ٔ

إٔ٪َّ اهَّلَل َِل  َٓ  ٢ٔ ٤َا ًِ َ ِْل ا وَ٪ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ ُٔلی ٥ُِٜ ٣َا ت ٠َِی واًَ َّی َت٠٤َ  ً ١٤ََ  َح   ی

اوبرمعم، دبعاولارث، دبعازعلسی  ن بیہص، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

وت آپ یلص اہلل ایبؿ ایک ہک اکی دہعف یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ وت داھکی ہک دف وتسونں ےک درایمؿ ریس یچنھک وہیئ ےہ، 

ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہک ہی ریس یسیک ےہ؟ ولوگں ےن اتبای ہک ہی زبنی یک ریس ےہ۔  ب فہ اکتؿ وسحمس رکیت ںیہ وت اس ےک اس ھ 

کٹل اجیت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن ا ے وھکؽ دف مت ںیم  ے رہ صخش اینپ وخیش ےک اس ھ امنز ڑپےھ  ب یتسس 

ولعمؾ وہ وت ھٹیب اجےئ افر دبعاہلل  ن ہملسم ےن امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی ایک رضحت 

اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک ےری  اپس ینب ادس یک اکی وعرت یھت وت ےری  اپس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی 

 ہک ہی وکؿ وعرت ےہ؟ ںیم ےن وجاب دای ہک ہی الفں وعرت وج رات وک ںیہن وسیت رھپ اس یک امنز اک ذترکہ ایک وت آپ الےئ افر رفامای

 ب  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اخومش روہ، وت یہ اامعؽ اےنپ افرپ الزؾ رکف نج یک ںیہمت اطتق وہ ہک اہلل اعتٰیل ںیہن ااتکات

 ۔کت ہک مت ہن ااتک اجؤ

 اوبرمعم، دبعاولارث، دبعازعلسی  ن بیہص، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وج صخش رات وک ڑھکا وہات اھت اس ےئلیک ایقؾ رتک رکےن یک رکاتہ اک ایبؿ۔

  اک ایبؿامنز رصق :   ابب

 وج صخش رات وک ڑھکا وہات اھت اس ےئلیک ایقؾ رتک رکےن یک رکاتہ اک ایبؿ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1084    حس

ہ ب٩  :  راوی اٟحش٩، ًبساهَّلل ، اوزاعي، یحٌی ب٩ اب٩ ٛثیر، ابوس٤٠ شین، ٣برش، اوزاعي، ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١ ابو ًباض ب٩ ح

اٟز ہًبس ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ؾ  ًا ٤ًزو ب٩  اهَّلل ب٩  ًبس  ،  ح٩٤

ُس ب٩ُِ  َّ٤ َىٔی ٣َُح ث عٔيِّ ح و َحسَّ ِْلَِوَزا ا  ٩ِ ًَ أًی١َ  ِٔس٤َ ُ ب٩ُِ إ َبرشِّ ث٨ََا ٣ُ یِٔن َحسَّ ُحَش ِٟ ا اُض ب٩ُِ  بَّ ًَ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ َحَش٩ٔ  ِٟ ا ات١ٕٔ أَبُو  َ٘ ٣ُ 

ا ِْلَِوَز ا َا  بََر٧ ٔ أَِخ اهَّلل ِبُس  ًَ ٧َا  بََر َىٔی أَِخ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ َة ب٩ُِ  َس٤َ٠َ َىٔی أَبُو  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٔیر ث َٛ َبٔي  ٌَی ب٩ُِ أ یَِح َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔي   ع

ٔ َو  ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ َرُسو ٔي  ٢َ ل ا َٗ  ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر أؾ  ٌَ ِٟ ا زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ٥َ ٩ُِٜ ٣ِٔث١َ َس٠َّ اهَّللٔ َِل َت ِبَس  ًَ ا  َی

 َ ِْل ا ا  ٨ََ ث ی٩َ َحسَّ رِشٔ ٌٔ ِٟ ا ٔي  اب٩ُِ أَب ٨ََا  ث ا٢َ صَٔظا٦ْ َحسَّ َٗ ِی١ٔ َو ا٠َّٟ ا٦َ  ََ َٗٔی َََر َٓ ِی١َ  ا٠َّٟ و٦ُ  ُ٘ َاَ٪ َي ک ًَلٕ٪  ُٓ ٩ِ ًَ ٌَی  َیِح ثَىٔی  ٢َ َحسَّ ا َٗ عٔي   ِوَزا

 ٔ َى ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َاَ٪  َِوب ٥َٜٔ ب٩ِٔ ث َح ِٟ ا َز ب٩ِٔ  ٤َ ِْلَِوَزاعٔيِّ ًُ ا  ٩ِ ًَ َة  ٤َ َس٠َ َبٔي  زُو ب٩ُِ أ ٤ِ ًَ ُط  ٌَ اَب ُط َوَت َة ٣ِٔث٠َ ٤َ َس٠َ  ی أَبُو 

 سابس  ن نیسح، رشبم، افزایع، دمحم  ن اقم ل اوبانسحل، دبعاہلل ، افزایع، ییحی  ن ا ن ریثک، اوبہملس  ن دبعارلنمح، دبعاہلل  ن رمعف

 دبعاہلل  ن رمعف ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ن اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ

 رفامای ہک ا  دبعاہلل مت الفں صخش یک رطح ہن وہاج، وج رات وک اج ات اھت رھپ رات اک ڑھکا وہان اس ےن رتک رکدای، افر اشہؾ ےن اہک ھجم

مکح  ن وثابؿ، اوبہملس ایس یک لثم رفاتی ایک ےہ افر رمعف ن اوبہملس ےن افزایع  ے ا ن ایب ارشعلنی ےن ہب دنس افزایع، ییحی ، رمع  ن 

  ے اس یک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔

سابس  ن نیسح، رشبم، افزایع، دمحم  ن اقم ل اوبانسحل، دبعاہلل ، افزایع، ییحی  ن ا ن ریثک، اوبہملس  ن دبعارلنمح، دبعاہلل  :  رافی

  اعتٰیل ہنع ن رمعف  ن اعص ریض اہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہی رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ہی رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1085    حس

اٌٟباضً :  راوی ، سٔیا٪، ٤ًزو، ابو  لي ب٩ ًبساهَّلل 

اهَّللٔ ِبَس  ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ أض  بَّ ٌَ ِٟ ا َبٔي  ٩ِ أ ًَ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ا  ٨ََ ث لٔي  َحسَّ  ٢َ ا َٗ ٤َا  ُض ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر زٕو  ٤ِ ًَ ب٩َِ 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ذَ  اٟ َت  ٠ِ ٌَ َٓ ا  َٔذ ََّک إ ٧ٔ إ َٓ  ٢َ ا َٗ َٔک  َذٟ  ١ُ ٌَ ِٓ َ يي أ ٔن ُت إ ٠ِ ُٗ َر  ا َض َّ٨ اٟ و٦ُ  َتُؼ ِی١َ َو ا٠َّٟ و٦ُ  ُ٘ َت ََّک  ٧َ بَرِ أ ٥ِ أُِخ َٟ َ َٔک أ ٟ

 ٥َِ٧ ٥ِ َو ُٗ ْٔطِ َو ِٓ َ ُؼ٥ِ َوأ َٓ ا  ًّ٘ َٔک َح ْٔلَص٠ِ ا َو ًّ٘ َک َح ٔش ِٔ ٨َٔ َک َوإٔ٪َّ ٟ ُش ِٔ َن َضِت  ٔٔ َن َُک َو ٨ ِي ًَ ٤َِت   َصَح

دبعاہلل ،  نایؿ، رمعف، اوباابعلس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے انس اوہنں ےن ایبؿ  یل  ن 

ےن  ایک ہک ھجم  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجم التبای ایگ ےہ ہک مت رات وک ڑھک  وہےت وہ افر دؿ وک رفز  رےتھک وہ، ںیم

 ںیم ہی رکات وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک  ب مت ااسی رکف ےگ وت اہمتری آھکن زمکفر افر  تعیب تسس وہ وجاب دای ہک

 اجےئ یگ، اہمتری اجؿ افر اہمتر  ابؽ وچبں اک یھب مت رپ قح ےہ، اس ےئل رفزہ روھک افر ااطفر یھب رکف افر رات وک ایقؾ رکف افر وس یھب

 روہ۔

  ن دبعاہلل ،  نایؿ، رمعف، اوباابعلس  یل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ وج رات وک اھٹ رک امنز ڑپےھ۔

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ۔اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ وج رات وک اھٹ رک امنز ڑپےھ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1086    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ت  ٣ زہ ب٩ ػا ًبا ہ،  ٣ی بي ا ا اب٩  زہ  ، ج٨ا ني ہا ر ب٩  ی ٤ً  ، ی از اوز  ، ، وٟیس ہ ب٩ ٓـ١ ٗ  ػس

ا ث٨ََ اب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ َؤٟیُس صَُو  ِٟ ا ٧َا  بََر ١ٔ أَِخ ـِ َٔ ِٟ ا ُة ب٩ُِ  َٗ َػَس ٨ََا  ث َىٔی  َحسَّ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٧ٕٔئ  ُ ب٩ُِ َصا یِر َىٔی ٤ًَُ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٔي   ِْلَِوَزاع ا



 

 

 ٢َ ٣َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ا٣ٔٔت  اٟؼَّ اَزةُ ب٩ُِ  َىٔی ًَُب ث َة َحسَّ َبٔي أ٣َُیَّ ُ ب٩ُِ أ َزة ٨َا َط ُج َٟ ٔ ا٢َ َِل إ َ٘ َٓ ِی١ٔ  ا٠َّٟ ارَّ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٩ِ َت

 ُ اهَّلل اَ٪ إِٔلَّ  ِبَح ُس ٤ُِس ِهَّلِل َو َح ِٟ ا ْز  ٔسی َٗ ٕئ  َطِی ک١ُِّ  َي  ل ًَ ٤ُِس َوصَُو  َح ِٟ ا طُ  َٟ ٠ِ٤ُُک َو ِٟ ا ُط  َٟ ُط  َٟ َک  ی َْشٔ بَرُ  َوِحَسُظ َِل  ِٛ َ اهَّللُ أ ُ َو اهَّلل َط إِٔلَّ  َٟ ٔ اهَّللٔ َوَِل إ

أَُِفِ  ُض٥َّ  ا٠َّٟ  ٢َ ا َٗ ٔ ث٥َُّ  ٔاهَّلل َة إِٔلَّ ب وَّ ُٗ ِو٢َ َوَِل  ًَلتُطُ َوَِل َح ِت َػ ب٠َٔ ُٗ َّي  َػل َ َو أ ؿَّ َو إِٔ٪ َت َٓ ُط  َٟ ُتحٔیَب  ِس ا ا ًَ َز  لٔي أَِو 

دصہق  ن لضف، فدیل، افزادی، ریمع  ن تاین، انجدہ ا ن ایب اہیم، سابدہ  ن اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 
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 ایداع رک  وت اس یک داع وبقؽ یک اجیت ےہ ارگ اس ےن فوض ایک وت اس یک امنز وبقمؽ وہیت ےہ

 دصہق  ن لضف، فدیل، افزادی، ریمع  ن تاین، انجدہ ا ن ایب اہیم، سابدہ  ن اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ وج رات وک اھٹ رک امنز ڑپےھ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1087    حس

ص، اب٩ طہ :  راوی بي س٨ا٪یحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، یو٧  اب، ہیث٥ ب٩ ا

 ٔ َب َضِیَث٥ُ ب٩ُِ أ ِٟ ا بََرنٔي  إب أَِخ ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ُو٧َُص  ٩ِ ی ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ یِر َٜ ُ َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٨ََا  ث َِزَة َحسَّ ی َُز ٍَ أَبَا ص ٔ ٤ َس َّطُ  ٧َ إ٪ أ ٔس٨َ ي 

یَِذُْکُ َر  ٔ َوصَُو  ط َؼٔؼ َٗ ؽ  فٔي  ُ٘ َُو َي ٨ِطُ َوص ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َٔک َر ىٔی بَٔذٟ ٌِ َث َي َٓ زَّ اٟ  ٢ُ و ُ٘ ٥ُِٜ َِل َي ٥َ إٔ٪َّ أَّخا َل َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٢َ اهَّللٔ َػل ُسو

ََر  ٍُ أ اكٔ َس  ٔ ز ِح َٔ ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ ْٖ زُو ٌِ ٣َ َّٙ اِنَظ ا  َُط إَٔذ اب َِت٠ُو َٛٔت اهَّللٔ ی  ٢ُ ُسو َر ٨َا  اَحَة َوٓٔي َرَو اهَّللٔ ب٩َِ  ِبَس  ًَ ٌَ ِٟ ا َس  ٌِ ی َب ُضَس ِٟ ا ٧َا  یَم ا

رِشٔ  ٤ُ ِٟ ٔا ٠َِت ب َ٘ َتِث ِس َٔذا ا ٔ إ ط ٔط ا َٔفَ  ٩ِ ًَ ُط  افٔي َج٨َِب یَُح ُت  َیبٔی  ٍُ ٔ اٗ ٢َ َو ا َٗ اْت أَ٪َّ ٣َا  ٨َٔ وٗ ٣ُ ٔ ا بٔط وب٨َُ ُ٠ ُ٘ ِی١ْ َٓ َ٘ ُ ُط ً ٌَ اَب ٍُ َت أج ـَ ٤َ ِٟ ا ٔیَن  ٛ

 ُ ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ا یٕس َو ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ٔی   ِز اٟز ص نٔي  بََر ی  أَِخ ز بَِیٔس اٟ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ َو ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َِزَة  ی  َز



 

 

 ییحی  ن ریکب، ثیل، ویسن، ا ن اہشب، مثیہ  ن ایب انسؿ ےن اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اےنپ فاظع ںیم ےتہک وہےئ انس اس احؽ ںیم

اعتٰیل ہنع  ن رفاہح ابلکل وغل ابت  ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ذرک ریخ رک رےہ ےھت ہک اہمترا اھبیئ ینعی دبعاہلل ریض اہلل

ںیہن رکات افر مہ ںیم اہلل ےک روسؽ ںیہ وج اس یک اتکب ڑپےتھ ںیہ  ب ہک رجف ولطع وہیت ےہ ںیمہ راہ راتس داھکای اس ےک دعب ہک 

 رک رےہ اگ فہ رات اہجتل یک اتریکی ںیم ےھت،انچہچن امہر  دؽ نیقی رکےت ںیہ ہک وج ھچک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہک فہ وہ

سگارےت ںیہ وت اس احؽ ںیم ہک رتسب  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ولہپ دجا وہات ےہ  ب ہک رتسب اؿ رشمنیک یک فہج  ے وبلھج 

وہےت ںیہ، لیقع ےن اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ افر زدیبی ےن اہک ہک ھجم  ے زرہی ےن افر اوہنں ےن دیعس افر ارعج 

 ےن اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ایک۔  ے اوہنں

 ییحی  ن ریکب، ثیل، ویسن، ا ن اہشب، مثیہ  ن ایب انسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ھٹ رک امنز ڑپےھ۔اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ وج رات وک ا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1088    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ، ٍ ، ٧آ ایوب  ، ز ب٩ زیس ، ح٤ا ٤ٌ٨ٟا٪ ا  ابو

 َ٤ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ یِٕس  ُ ب٩ُِ َز از َّ٤ ٨ََا َح ث أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ٨ََا أَبُو  ث ٔيیِّ َحسَّ َّ٨ اٟ ِضٔس  ًَ لَي  ًَ َیُِت  َرأ ا٢َ  َٗ ُض٤َا  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َز َر

ٔة إِٔلَّ  َح٨َّ ِٟ ا ّا ٩ِ٣ٔ  َا٧ یُس ٣َک ُرٔ يي َِل أ َن َٜأ َٓ  ٕٚ بَِر َت َة إِٔس ٌَ ِٔل ی ٗ أَ٪َّ بَٔیٔس َٛ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  یِٔن َػل ٨َِ اث أَ٪َّ  َٛ ُِت  َی َرأ ٔ َو ط ِی َٟ ٔ َرِت إ َا  ك

ََر  ٔي أ ن ا اٟأََتَی َي  ل ًَ ُة  َؼ ِٔ ِت َح ؼَّ َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ َیا  َِ َخ٠ِّ َُز ٥ِ ت َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ْک  ا ٠َ٣َ اص٤َُ َّ٘ َت٠َ َٓ رٔ  ا َّ٨ اٟ َي  ٔل بٔي إ ا  َب یَِذَص ا أَِ٪  َز ٠َِیطٔ ا ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨

ُج١ُ  زَّ اٟ  ٥َ ٌِ ٔ ن  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َی  َا ِؤی ُر ی  ٥َ إِٔحَس َس٠َّ اهَّللٔ َو ِبُس  ًَ کَاَ٪  َٓ ِی١ٔ  ا٠َّٟ يي ٩ِ٣ٔ  َاَ٪ ُيَؼل ِو ک َٟ  ٔ اهَّلل ِبُس  ًَ

ٔ َو  ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ لَي  ًَ وَ٪  ؼ  ُ٘ ُوَ٪ َي َاٟ ز َی ُوا َِل  َا٧ ک ِی١ٔ َو ا٠َّٟ يي ٩ِ٣ٔ  ٨ِطُ ُيَؼل ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ةٔ َر ٌَ ٔ اب اٟشَّ ٔة  ِی٠َ ا٠َّٟ ََّضا فٔي  ٧َ َا أ ِؤی ز  اٟ  ٥َ َس٠َّ

رِشٔ ٣ٔ  ٌَ ِٟ ا ٔي  اكَأَِت ف ِس َتَو َٗ  ٥ِ ُٛ ا َی ِؤ ی ُر ََر ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ٢َ اٟ ا َ٘ َٓ أْخٔ  ِْلََو ا رِشٔ  ٌَ ِٟ ا یَضا ٩ِ  َترَِحِّ َاَ٪ ٣ُ ک  ٩ِ٤َ َٓ أْخٔ  ِْلََو ا  



 

 

ِْلََوأْخٔ  ا رِشٔ  ٌَ ِٟ ا ا ٩ِ٣ٔ  َص َترَِحَّ ٠َِي َٓ 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ںیم اوباامعنلؿ، امحد  ن زدی، اویب، انعف، ا ن رمع

ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامےن ںیم وخاب داھکی ہک ےری  تا ھ ںیم اکی ریمشی ڑکٹا ےہ افر تنج ےک سج ہصح ںیم یھب 

وگای دف صخش ےری  اپس آےئ افر منہج یک رطػ ےل اجان اچتا افر اؿ دفونں  اجان اچاتہ وہں فہ ےھجم اڑاےل اجات ےہ افر ںیم ےن داھکی ہک

 ے اکی رفہتش الم افر اہک ہک ا ے وھچڑ دف افر ےھجم اہک ہک ڈرےن یک ابت ںیہن۔ رضحت ہصفح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع تہب فآہل فملس  ے ےری  وخاب ںیم  ے اکی ہصح ایبؿ ایک وت یبن یلص اہلل 

 ااھچ آدیم ےہ اکش فہ رات وک امنز ڑپاتھ،انچہچن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رات وک امنز ڑپےتھ، افر ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

وتںی رات وک ےہ، وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےک اسےنم اانپ وخاب ایبؿ رکےت ہک بش دقر امہ راضمؿ ےک آرخی رشع  یک اس

ق قفتم وہےئگ، مت ںیم  ے وج صخش اس وک التش رک  وت ا ے 

لع

 

می

رفامای ہک ںیم داتھکی وہں ہک اہمتر  وخاب آرخی رشع  ےک 

 اچےئہ ہک آرخی رشعہ ںیم التش رک ۔

 اعتٰیل ہنع اوباامعنلؿ، امحد  ن زدی، اویب، انعف، ا ن رمع ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رجف یک دف روتعکں رپ دمافتم رکےن اک ایبؿ۔

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 رجف یک دف روتعکں رپ دمافتم رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1089    حس

لٰي  :  راوی تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ہ ، ابوس٤٠ ک ٟ ٣ا ، رعَ ب٩  ہ ربیٌ ب٩  ، جٌَف  وب ای ابو ، سٌیس ب٩  ب٩ یزیس اهَّلل  ًبس 

ا  ٨ًہ

َة  ٌَ َربٔی ََفُ ب٩ُِ  ٌِ َىٔی َج ث ا٢َ َحسَّ َٗ اب٩ُِ أَبٔي أَی وَب  یْس صَُو  ٌٔ َس ٨ََا  ث ٔیَس َحسَّ َز ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٔي ًَ َحسَّ ٩ِ أَب ًَ ٕٔک  اٟ َٔ ب٩ِٔ ٣َ ا ٩ِ رٔعَ



 

 

َػ  َئ ث٥َُّ  ا َظ ٌٔ ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َّي  َػل ِت  َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٤ََة  یِٔن َس٠َ َت ٌَ ِٛ َر إت َو ٌَ َٛ َر َٔي  ان َّي ث٤ََ ل

یَ   ٥ِ َٟ َیِٔن َو ائ َس ا٨ِّٟ َیَِن  یِٔن ب َت ٌَ ِٛ َر أّٟشا َو اَج ا أَبَّس ُض٤َ ًِ یََس  ٩ُِٜ 

دبعاہلل  ن سیدی، دیعس  ن اوباویب، رفعج  ن رہعیب، رعک  ن امکل، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت 

افر دف رتعک  ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشعء یک امنز ڑپیھ رھپ آھٹ رتعک

 ھٹیب رک ڑپںیھ افر دف رتعک دفونں اکپر )اذاؿ فااقتم( ےک درایمؿ ڑپںیھ افر اؿ دفونں روتعکں وک یھبک ہن وھچڑےت ےھت۔

 دبع اہلل  ن سیدی، دیعس  ن اوباویب، رفعج  ن رہعیب، رعک  ن امکل، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رجف یک دف روتعکں ےک دعب داںیئ رکفٹ ےک لب ےنٹیل اک ایبؿ۔

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 رجف یک دف روتعکں ےک دعب داںیئ رکفٹ ےک لب ےنٹیل اک ایبؿ۔

ثحس                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1090    ی

لٰي  :  راوی تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ہ ح ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ر  ی ، رعوة ب٩ زب ز ِلسو ا ابو  ، ایوب بي  ا ، سٌیس ب٩  یس اهَّلل ب٩ یز ًبس 

ا  ٨ًہ

٩ِ رُعِ  ًَ  ٔ ز َو ِْلَِس ُو ا َىٔی أَب ث ٢َ َحسَّ ا َٗ وَب  َی  ٔي أ َب یُس ب٩ُِ أ ٌٔ ا َس ٨ََ ث ٔیَس َحسَّ ز َی اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ضَٔی اهَّللُ َحسَّ َر ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ َوَة ب٩ِٔ 

طٔ  ِّ٘ َي ٔط ل ًَ  ٍَ َلَح ِؿ ا  ٔ ز ِح َٔ ِٟ ا ًَِی  ٌَ ِٛ َّي َر َٔذا َػل ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ِت ک َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ ٩ٔ٤َِ ِْلَی  ا

 اعتٰیل ہنع رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی دبعاہلل  ن سیدی، دیعس  ن ایب اویب، اوباالوسد، رعفۃ  ن زریب ریض اہلل

رکےت ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب رجف یک دف رتعک ڑپےتھ وت داںیئ ولہپ رپ 

 ٹیل اجےت۔



 

 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع دبع اہلل  ن سیدی، دیعس  ن ایب اویب، اوباالوسد، رعفۃ  ن زریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج دف روتعکں ےک دعب وگتفگ رک  افر ہن ےٹیل۔

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ےک دعب وگتفگ رک  افر ہن ےٹیل۔اس صخش اک ایبؿ وج دف روتعکں 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1091    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ئظ ًا رضت  ، ح اس٤٠ہ ابو  ، ٨ٟرض ا ابو  ٥ٟ ، سا ٔیا٪ ، س ٥ٜ  برش ب٩ ح

ا٥ْٟٔ  َىٔی َس ث ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٥َٜٔ َحسَّ َح ِٟ ا ٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ  ث ٔيیَّ َحسَّ َّ٨ اٟ َضا أَ٪َّ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ائَٔظَة َر ًَ  ٩ِ ًَ ٤ََة  َس٠َ َبٔي  ٩ِ أ ًَ رِضٔ  ا٨َّٟ ُو  أَب

ذَ  یُِؤ َّی  ً ٍَ َح َلَح اِؿ َىٔی َوإِٔلَّ  ث ّة َحسَّ ُت ٣ُِشتَِیَ٘ٔو ٨ِ ُٛ إِٔ٪  َٓ َّي  َػل ا  َٔذ َاَ٪ إ ٥َ ک َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل ًَلة ٔاٟؼَّ  َ٪ ب

اوبارضنل، اوباہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل رشب  ن مکح،  نایؿ، اسمل 

ےت اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب امنز ڑپھ ےتیل افر ںیم اجیتگ وہیت وت ھجم  ے وگتفگ رفامےت، فرہن ٹیل اج

 ( یہک اجیت۔اہیں کت ہک امنز یک اذاؿ )ینعی ااقتم

 رشب  ن مکح،  نایؿ، اسمل اوبارضنل، اوباہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... امعر ریض اؿ رفاایت اک ایبؿ وج لفن ےک قلعتم وقنمؽ ںیہ ہک دف دف رںیتعک ںیہ افر ہی

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اجرب  ن زدی ریض اؿ رفاایت اک ایبؿ وج لفن ےک قلعتم وقنمؽ ںیہ ہک دف دف رںیتعک ںیہ افر ہی امعر ریض اہلل اعتٰیل ہنع، افر اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع



 

 

ی  ے وقنمؽ ےہ افر ٰییحی  ن دیعس ااصنری ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےن اےنپ رہش ےک ءاہقء وک ایس احؽ ںیم اپای ہک دؿ یک امنز ںیم اہلل اعتٰیل ہنع، رکعہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر زرہ

 یھب دف روتعکں رپ السؾ ریھپےت ےھت۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1092    حس

٤ٟولي، ٣ح :  راوی ابي ا ٟزح٩٤ ب٩  ہ، ًبسا ٨ًہٗتيب لٰي  تٌا رضی اهَّلل  اهَّلل  ًبس ، جابز ب٩  ر ٨٣ٜس  ٤س ب٩ 

 ٔ اب ٩ِ َج ًَ رٔ  َٜسٔ ٨ِ ٤ُ ِٟ ا ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ الٔي  َو ٤َ ِٟ ا ٔي  ٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَب زَِّح اٟ ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ٤َا َحسَّ ٨ُِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  اهَّللٔ َر ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ز

َّي َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو َاَ٪  ک ا٢َ  آ٪ٔ  َٗ ُْقِ ِٟ ا وَرَة ٩ِ٣ٔ  اٟش  ٨َا  ٤ُ ِّ٠ ٌَ ا يُ ٤َ َٛ َضا  ک٠ُِّ  ٔ ور ِْل٣ُُ ا َرَة فٔي  تَٔدا ِس أِل ٨َا  ٤ُ ِّ٠ ٌَ ٥َ ُي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ٢ُ  اهَّللُ  و ُ٘ َي

 َ يي أ ٔن ُض٥َّ إ ا٠َّٟ  ١ِ ُ٘ ٔة ث٥َُّ َٟٔی ـَ ي ََفٔ ِٟ ا  ٔ یِر َُ یِٔن ٩ِ٣ٔ  َت ٌَ ِٛ َر  ٍِ َٛ یَرِ ٠ِ َٓ  ٔ ز ِْل٣َِ ٔا ٥ِ ب ُٛ ا َص٥َّ أََحُس َٔذ َٔک إ َرت ِس ُ٘ ٔ ََ ب سُٔر ِ٘ َت َٔک َوأَِس ٤ ٠ِ ٌٔ ٔ ََ ب ُ ٔیر ِسَتد

ؤب  ُی ُِ ِٟ ا  ٦ُ ًلَّ ًَ َِت  ٧َ ٥ُ٠َ َوأ ًِ َ ٥ُ٠َ َوَِل أ ٌِ ُر َوَت سٔ ِٗ َ ُر َوَِل أ ٔس ِ٘ ََّک َت ٧ٔ إ َٓ ٔوی٥ٔ  ٌَ ِٟ ا ٠َٔک  ـِ َٓ َک ٩ِ٣ٔ  َِسأَُٟ ٥ُ٠َ أَ٪َّ صََذا َوأ ٌِ ٨َِت َت ُٛ ُض٥َّ إِٔ٪  ا٠َّٟ  

ىٔی  ٔی ز ٔي  ٔي ف یِْر ل َز َخ ِْل٣َِ ٔ َو ا ط ٔي ٓٔی َِ ل رٔ َا ٔي ث٥َُّ ب ُظ ل ِ ٔي َوَيْسِّ ُظ ل ِر ُس ِٗ ا َٓ  ٔ آٔج٠ٔط زٔی َو أج١ٔ أ٣َِ ًَ  ٢َ ا َٗ زٔی أَِو  َٔبةٔ أ٣َِ اٗ ًَ أشی َو ٌَ إِٔ٪ َو٣َ

آجٔ  ٔی َو ز أج١ٔ أ٣َِ ًَ ٔي  ٢َ ف ا َٗ ٔی أَِو  ز ٔة أ٣َِ َٔب اٗ ًَ أشی َو ٌَ ىٔی َو٣َ ٔی ٔي ز ٔي ف َْشٌّ ل َز  ِْل٣َِ ا ا  ٥ُ٠َ أَ٪َّ َصَذ ٌِ َت َت  ٨ِ ىٔی ُٛ ِٓ َِصٔ ا ِّی َو ى ًَ ُط  ِٓ َِصٔ ا َٓ  ٔ ٔط ٠

اَجَتطُ  یمِّ َح ٢َ َويَُش ا َٗ ٔؿىٔی  َِر َاَ٪ ث٥َُّ أ ُث ک یَِر َحِی َد ِٟ ا ٔي  ِر ل ُس ِٗ ا ُط َو ٨ِ ًَ 

 ہبیتق، دبعارلنمح  ن ایب اوملیل، دمحم  ن دکنمر، اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل

ہنع ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ امتؾ اومر ںیم ااختسرہ یک میلعت رکےت ےھت، سج رطح آرآؿ یک  اعتٰیل

وسرت ںیمہ اھکسےت ےھت،انچہچن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک  ب مت ںیم  ے وکیئ صخش یسک اکؾ اک ارادہ رک  وت 

امنز( ڑپےھ رھپ ےہک ہک ا  ےری  اہلل ںیم ھجت  ے ریت  ملع ےک ذرہعی ریخ بلط رکات وہں افر  رفض ےک العفہ دف رتعک )لفن

ریتی دقرت ےک ذرہعی دقرت بلط رکات وہں افر ریت  لضف میظع یک دروخاتس رکات وہں، وت اقدر ےہ، نکیل ںیم اقدر ںیہن، وت 

 فاال ےہ، ا  ےری  اہلل ارگ وت اتھجمس ےہ ہک ہی ارم ےری  دنی افر ملع راتھک ےہ نکیل ےھجم ملع ںیہن، وت بیغ اک بس  ے زایدہ اجےنن

اعمش افر ااجنؾ اکر ےک احلظ  ے رتہب ےہ وت ا ے ےری  ےئل دقمر رفامد  افر ےری  ےئل اس ںیم آاسین دیپا رکد ، رھپ اس ںیم 

ش افر ااجنؾ اکر ےک احلظ  ے ربا ےہ وت اس وک ےری  فاےطس ربتک اطع رک افر ارگ وت اتھجمس ےہ ہک ہی ارم ےری  ےئل ےری  دنی افر اعم

ھجم  ے ریھپ د  افر ھجم وک اس  ے ابز رھک افر ےری  ےئل الھبیئ دقمر رفامد  اہجں یھب وہ رھپ ےھجم رایض رھک، آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن رفامای رھپ اینپ احتج ایبؿ رک ۔



 

 

 دکنمر، اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق، دبعارلنمح  ن ایب اوملیل، دمحم  ن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

ر اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اجرب  ن زدی ریض اؿ رفاایت اک ایبؿ وج لفن ےک قلعتم وقنمؽ ںیہ ہک دف دف رںیتعک ںیہ افر ہی امعر ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اف

ء وک ایس احؽ ںیم اپای ہک دؿ یک امنز ںیم اہلل اعتٰیل ہنع، رکعہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر زرہی  ے وقنمؽ ےہ افر ٰییحی  ن دیعس ااصنری ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےن اےنپ رہش ےک ءاہق

 ریھپےت ےھت۔ یھب دف روتعکں رپ السؾ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1093    حس

ری رضی  :  راوی قي، ابوٗتازہ ب٩ ربعي انؼا ٥ زً ر، ٤ًزو ب٩ س٠ی بساهَّلل ب٩ زبی ٣ز ب٩ ً ، ًا یس ، ًبساهَّلل ب٩ سٌ ابزاہی٥ ٣کي ب٩ 

٨ًہ لٰي  تٌا  اهَّلل 

ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  يي  ب٩ُِ إٔبَِز ٤َک ِٟ ا ا  ٨ََ ث ٍَ أَبَا  َحسَّ ٔ ٤ ٔيِّ َس اٟز َرق ُس٠َِی٥ٕ  زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ز بَیِر اٟ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ز ا٣ٔ ًَ  ٩ِ ًَ یٕس  ٌٔ َس اهَّللٔ ب٩ِٔ 

ا  َٔذ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ٢َ اٟ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ٔیَّ  ِنَؼار اِْل ِعٓٔيٕ  رٔب َزَة ب٩َِ  َتا ِٔص  َزَخ١َ َٗ َیِح٠ ًَل  َٓ ٤َِشحَٔس  ِٟ ا  ٥ِ ُٛ أََحُس

یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر يَي  َّی ُيَؼل ً  َح

 یکم  ن اربامیہ، دبعاہلل  ن دیعس، اعرم  ن دبعاہلل  ن زریب، رمعف  ن میلس زریق، اوباتقدہ  ن ریعب ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی

ںیم  ے وکیئ صخش دجسم ںیم دالخ وہ وت ہن ےھٹیب اہیں کت ہک دف رتعک رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک  ب مت 

 امنز ڑپھ ےل۔

 یکم  ن اربامیہ، دبعاہلل  ن دیعس، اعرم  ن دبعاہلل  ن زریب، رمعف  ن میلس زریق، اوباتقدہ  ن ریعب ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اجرب  ن زدی ریض اؿ رفاایت اک ایبؿ وج لفن ےک قلعتم وقنمؽ ںیہ ہک دف دف رںیتعک ںیہ افر ہی امعر ریض اہلل اعتٰیل ہنع، افر اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 دؿ یک امنز ںیم یض اہلل اعتٰیل ہنع افر زرہی  ے وقنمؽ ےہ افر ٰییحی  ن دیعس ااصنری ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےن اےنپ رہش ےک ءاہقء وک ایس احؽ ںیم اپای ہکاہلل اعتٰیل ہنع، رکعہم ر

 یھب دف روتعکں رپ السؾ ریھپےت ےھت۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1094    حس

٨ًہًبس اهَّلل  :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٣اٟ ص ب٩  ا٧  ، ہ ك٠ح بي  ا اهَّلل ب٩  ًبس اسحاٚ ب٩  ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ  ب٩ یوس

 ٩ِ ًَ َة  َبٔي ك٠ََِح ٔ ب٩ِٔ أ اهَّلل ِبٔس  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ا ِٔسَح ٩ِ إ ًَ ْٔک  اٟ ٧َا ٣َ بََر ا٢َ أَِخ َٗ  َٕ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ  ُ أٟٕک َرضَٔی اهَّلل ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ أ

َّي َػل  ٢َ ا َٗ  َٖ اِنََّصَ َتیِٔن ث٥َُّ  ٌَ ِٛ َر  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس ٨َا  َٟ 

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ااحسؼ  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ولوگں وک 

 اھیئ رھپ فاسپ وہےئ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف رتعک امنز ڑپ

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ااحسؼ  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

رب  ن زدی ریض قلعتم وقنمؽ ںیہ ہک دف دف رںیتعک ںیہ افر ہی امعر ریض اہلل اعتٰیل ہنع، افر اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اجاؿ رفاایت اک ایبؿ وج لفن ےک 

 ےک ءاہقء وک ایس احؽ ںیم اپای ہک دؿ یک امنز ںیم اہلل اعتٰیل ہنع، رکعہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر زرہی  ے وقنمؽ ےہ افر ٰییحی  ن دیعس ااصنری ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےن اےنپ رہش

 روتعکں رپ السؾ ریھپےت ےھت۔ یھب دف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1095    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  ًبساهَّلل ب٩   ، ٥ٟ ، سا اب٩ طہاب  ، ً٘ی١  ، ٟیث ر،  ی ٜ  اب٩ ب

 ِ ی َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب یَِح ا  ٨ََ ث اهَّللَُحسَّ َرضَٔی  ٤ََز  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ ًَ  ٩ِ ًَ ا٥ْٟٔ  ٔي َس بََرن ا٢َ أَِخ َٗ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ ٤َا ر ٨ُِض ًَ  

َتیِٔن  ٌَ ِٛ َر ٔ َو ز ِض اٟو  ِب١َ  َٗ یِٔن  َت ٌَ ِٛ ٥َ َر َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  ُسو َر  ٍَ ُت ٣َ ِی َػ٠َّ  ٢َ ا ٔة  َٗ ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا َس  ٌِ یِٔن َب َت ٌَ ِٛ َر ٔ َو ِضز و  اٟ َس  ٌِ َب



 

 

َظائٔ  ٌٔ ِٟ ا َس  ٌِ یِٔن َب َت ٌَ ِٛ زٔٔب َوَر ِِ ٤َ ِٟ ا َس  ٌِ یِٔن َب َت ٌَ ِٛ َر  َو

 ا ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، اسمل، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ دف رتعک رہظ  ے ےلہپ افر دف رتعک اس ےک دعب افر دف رتعک  ےن ایبؿ ایک

 ہعمج ےک دعب افر دف رتعک رغمب ےک دعب افر دف رتعک اشعء ےک دعب ڑپںیھ۔

 ا ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، اسمل، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ہنع، اجرب  ن زدی ریض  اسن ریض اہلل اعتٰیلاؿ رفاایت اک ایبؿ وج لفن ےک قلعتم وقنمؽ ںیہ ہک دف دف رںیتعک ںیہ افر ہی امعر ریض اہلل اعتٰیل ہنع، افر اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ء وک ایس احؽ ںیم اپای ہک دؿ یک امنز ںیم اہلل اعتٰیل ہنع، رکعہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر زرہی  ے وقنمؽ ےہ افر ٰییحی  ن دیعس ااصنری ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےن اےنپ رہش ےک ءاہق

 یھب دف روتعکں رپ السؾ ریھپےت ےھت۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1096    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اهَّلل  ًبس ، جابز ب٩  ر زی٨ا ٤ًزوب٩  ہ،  ز٦، طٌب  آ

ضٔ  ِبسٔ اهَّللٔ َر ًَ َٔز ب٩َِ  اب ُت َج ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ٕر  ٨َا زٔی زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ٧َا  بََر َبُة أَِخ ٌِ َا ُط بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ َز٦ُ  ٨ََا آ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ُسو٢ُ  َی  َر

٠ِیُ  َٓ َد  ِس َْخَ َٗ ُلُب أَِو  َیِد ا٦ُ  ِْل٣َٔ ا ٥ِ َو ُٛ َئ أََحُس َٔذا َجا ُلُب إ یَِد َُو  ٥َ َوص َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل یِٔن اهَّللٔ  َت ٌَ ِٛ َر  َؼ١ِّ 

ؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص آدؾ، ہبعش، رمعف ن دانیر، اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اجرب  ن دبعاہلل ےن ایب

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ ہبطخ ےک دفراؿ رفامای ہک  ب مت ںیم  ے وکیئ صخش آےئ افر اامؾ ہبطخ ڑپھ رتا وہ ای لکن اکچ وہ وت دف 

 رںیتعک ڑپھ ےل۔

 آدؾ، ہبعش، رمعف ن دانیر، اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اجرب  ن زدی ریض اؿ رفاایت اک ایبؿ وج لفن ےک قلعتم وقنمؽ ںیہ ہک دف دف رںیتعک ںیہ افر ہی امعر ریض اہلل اعتٰیل ہنع، افر اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ء وک ایس احؽ ںیم اپای ہک دؿ یک امنز ںیم اہلل اعتٰیل ہنع، رکعہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر زرہی  ے وقنمؽ ےہ افر ٰییحی  ن دیعس ااصنری ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےن اےنپ رہش ےک ءاہق

 یھب دف روتعکں رپ السؾ ریھپےت ےھت۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1097    حس

 ابونٌی٥، سیٕ :  راوی

 ُ اهَّلل َرضَٔی  اب٩ُِ ٤ًََُز  ُتَٔي  و٢ُ أ ُ٘ ا َي اصّٔس ُت ٣َُح ٌِ ٔ َس٤  ٪َ ُٕ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َسِی ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُ ٨ََا أَبُو ن ث ُط َحسَّ َٟ ٘ٔی١َ  َٓ  ٔ زٟٔٔط ٨ِ ٔي ٣َ ا ف ُض٤َ ٨ِ ًَ  

ِس  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس ا  َد  َصَذ ِس َْخَ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ َرُسو أَٔجُس  َٓ ُت  َب٠ِ ِٗ َ أ َٓ  ٢َ ا َٗ َة  َب ٌِ َٜ اِل َزَخ١َ 

 ٔ ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  ُس َّي َر ًَٔل٢ُ أََػل َا ب ٠ُِت ی ُ٘ َٓ ٤ّٔا  ائ َٗ أب  َب ِٟ ا ٨َِٔس  ًَٔلِّل ً ا٢َ نَ َوأَٔجُس ب َٗ ٔة  َب ٌِ َٜ اِل َی٩َِ ي  أ َٓ ُت  ٠ِ ُٗ  ٥ِ ٌَ

ِبس اهَّللٔ ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ َبةٔ  ٌِ َٜ ٔ اِل ٔي َوِجط َتیِٔن ف ٌَ ِٛ َر َّي  َؼل َٓ َد  یِٔن ث٥َُّ َْخَ ا٧ََت ُلَو ِْلُِس ا یِٔن  اَت َیَِن َص ٢َ ب ا ُط َٗ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َِزَة َرضَٔی  ی َُز ا٢َ أَبُو ص َٗ  

 ِٛ َٔز ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٔي  ان َػ ٥َ أَِو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َيَّ َر ل ًَ ا  ٕٔک ََُس اٟ اُ٪ ب٩ُِ ٣َ ٢َ ًٔتَِب ا َٗ َهي َو ـ  اٟ ًَِی  ٌَ

یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر  ٍَ َٛ
ََفَ ائَطُ  َر ٨َا َو ِٔ َٔ َػ ُر َو َضا ا٨َّٟ َتسَّ  ا٣ِ ا  َس ٣َ ٌِ ُط َب ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٕ ُو بََِک  َوأَب

 ےن اجمدہ وک ےتہک وہےئ انس ہک ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اینپ ایقؾ اگہ ںیم ےئگ وت اؿ وک ربخ دی یئگ اوبمیعن، فیس ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم

وت  ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبعک ںیم دالخ وہےکچ ںیہ ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک،  ب ںیم ہبعک ےک اسےنم ای

ابرہ لکن ےکچ ےھت، افر البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ںیم ےن درفاز  رپ ڑھکا اپای، وت ںیم ےن وپاھچ ہک ا   آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

البؽ ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبعک ںیم امنز ڑپیھ؟ البؽ ےن وجاب دای تاں ںیم ےن وپاھچ اہکں، اہک اؿ دفونں وتسں 

 ےک اسےنم دف رتعک ڑپیھ۔ اامؾ اخبری اک ایبؿ ےہ ہک اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ےھجم ےک درایمؿ، رھپ ابرہ ےلکن افر ہبعک

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچتش یک دف روتعکں یک فتیص یک۔ افر  نابؿ ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اوبرکب

الےئ اس احؽ ںیم ہک دؿ ڑچھ اکچ اھت مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ فص  ریض اہلل اعتٰیل ہنع امہر  اپس رشتفی

 دنبی یک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف رتعک امنز ڑپیھ۔



 

 

 اوبمیعن، فیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... دف روتعکں ےک دعب وگتفگ رکےن اک ایبؿ۔رجف یک

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 رجف یک دف روتعکں ےک دعب وگتفگ رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1098    حس

ا :  راوی ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ہ، ح ابوس٤٠ رض،  ٨ٟ ا ابو  ، ، سٔیا٪ اهَّلل  ًبس  ًلي ب٩ 

ائَٔظ  ًَ  ٩ِ ًَ َة  َس٤َ٠َ ٔي  ٩ِ أَب ًَ َىٔی  ث رِضٔ َحسَّ ا٨َّٟ ُو  ٢َ أَب ا َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبٔس  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث َّى َحسَّ َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َضا أَ٪َّ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َة َر

َٔو  ٘ ٨ُِت ٣ُِشتَِی ُٛ إِٔ٪  َٓ یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر يي  َاَ٪ ُيَؼل ک  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ٔیطٔ اهَّللُ  زِو َی ُض٥ِ  ـَ ٌِ إٔ٪َّ َب َٓ اَ٪  َی ِٔ ٠ُِت ُٟٔش ُٗ  ٍَ َلَح ِؿ َىٔی َوإِٔلَّ ا ث ّة َحسَّ

 َٞ َذا َُو  اُ٪ ص َی ِٔ ُس ا٢َ  َٗ  ٔ ز ِح َٔ ِٟ ا ًَِی  ٌَ ِٛ  َر

 یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، اوبارضنل، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل 

ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف رتعک امنز ڑپےتھ ےھت وت ارگ ںیم دیبار وہیت وت ھجم  ے وگتفگ رفامےت فرہن ٹیل اہنع 

 اجےت، ںیم ےن  نایؿ  ے وپاھچ ہک ضعب رجف یک دف رںیتعک رفاتی رکےت ںیہ وت  نایؿ ےن اہک یہی حیحص ےہ۔

 ، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، اوبارضنل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رجف یک دف روتعکں رپ ازتلاؾ رکےن اک ایبؿ افر ضعب ےن اؿ دفونں روتعکں وک لفن اہک۔



 

 

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 رپ ازتلاؾ رکےن اک ایبؿ افر ضعب ےن اؿ دفونں روتعکں وک لفن اہک۔رجف یک دف روتعکں 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1099    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ئظ ًا رضت  ، ح ر ی ٤ً ًبیس ب٩   ، ء ًلا  ، خ اب٩ جزی  ، ، یحٌی ب٩ سٌیس ٤ًزو  بیا٪ ب٩ 

زٕو حَ  ٤ِ ًَ اُ٪ ب٩ُِ  ا بََی ٨ََ ث اهَّللَُحسَّ َرضَٔی  َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ یِر ٤َ ٩ِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ ًُ ًَ إء  َل ًَ  ٩ِ ًَ ِٕخ  ی َز اب٩ُِ ُج ٨ََا  ث یٕس َحسَّ ٌٔ َس ٌَی ب٩ُِ  َیِح ا  ث٨ََ ا سَّ ٨َِض ًَ  

اصُّس  ٌَ ٨ِطُ َت ََطسَّ ٣ٔ ا١ٔٔٓ أ َو ا٨َّٟ َى َشِیٕء ٩ِ٣ٔ  ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّى اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٩ُِٜ َی  ٥ِ َٟ ِت  َٟ ا َٗ ٔ ِحز َٔ ِٟ ا ًَِی  ٌَ ِٛ َر لَى  ًَ  ا 

ایبؿ  ن رمعف، ییحی  ن دیعس، ا ن رججی، اطعء، دیبع  ن ریمع، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن 

  ھ ڑپےتھ ےھت۔اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک لفن اک اس دقر ازتلاؾ ہن رکےت ےھت سج دقر رجف یک دف روتعکں وک اپدنبی شیک

 ایبؿ  ن رمعف، ییحی  ن دیعس، ا ن رججی، اطعء، دیبع  ن ریمع، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رجفیک دف روتعکں ںیم ایک زیچ ڑپیھ اجےئ

 ز رصق اک ایبؿامن :   ابب

 رجفیک دف روتعکں ںیم ایک زیچ ڑپیھ اجےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1100    حس

ا :  راوی ٨ًہ لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ظہ  ئ ًا رضت  ، ح ، رعوہ ظا٦ ب٩ رعوہ ہ ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ یُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َاَ٪ َحسَّ ک ِت  َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ  ْٝ ٔ اٟ ٣َ

 ٍَ ٔ ٤ َٔذا َس يي إ ّة ث٥َُّ ُيَؼل ٌَ ِٛ َر َة  رِشَ ًَ ًََلَث  ِی١ٔ ث ٔا٠َّٟ يي ب ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّى  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو تَ َر ٌَ ِٛ َر ٔح  ِب ٔاٟؼ  اَء ب َس ِّ٨ یِٔن اٟ



 

 

یِٔن  َت َٔ ی ٔٔ  َخ

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک ریتہ رںیتعک ڑپےتھ ےھت رھپ امنز ڑپےتھ ےھت  ب رجف یک امنز یک اذاؿ ےتنس وت یکلہ دف رںیتعک

 ڑپےتھ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 رجفیک دف روتعکں ںیم ایک زیچ ڑپیھ اجےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1101    حس

ا :  راوی ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ٤ًزة  ، ٟزح٩٤ ا ًبس ٣ح٤س ب٩   ، ہ ، طٌب ، ٣ح٤س ب٩ جٌَف ر ظا  ٣ح٤س ب٩ ب

 ُ٩ِ ٣ ًَ ُة  َب ٌِ ٨ََا ُط ث ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج َّ٤ ا ٣َُح ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٩ِ َحسَّ ًَ َزَة  ٤ِ ًَ  ٔ تٔط َّ٤ ًَ  ٩ِ ًَ  ٩ٔ٤َ اٟزَِّح ِبسٔ  ًَ ٔس ب٩ِٔ  َح٤َّ

 ُ ٧ یُو ٤َُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَِح ح و َحسَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّى  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َاَ٪  ِت ک َٟ ا َٗ ٨َِضا  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ائَٔظَة  َُو ًَ ٌَی ص َیِح ٨ََا  ث یِْر َحسَّ ٨ََا ُزَص ث َص َحسَّ

 ُ٩ِ ٣ ًَ یٕس  ٌٔ َس ًَ اب٩ُِ  اهَّللُ  َّى  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ک ِت  َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ َزَة  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٥َ َح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی

تَ  ٜٔ اِل َ بٔأ٦ُِّ  أ َْقَ ٢ُ َص١ِ  و ُٗ َ يي َْل ٔن َّی إ ً ٔح َح ِب اٟؼ   ٔ ًَلة ِب١َ َػ َٗ یِٔن  َت ا٠َّٟ یِٔن  َت ٌَ ِٛ زَّ اٟ  ُٕ ِّٔ  أب یَُد

دمحم  ن اشبر، دمحم  ن رفعج، ہبعش، دمحم  ن دبعارلنمح، رمعۃ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکیت ںیہ ادمح  ن ویسن، 

 زریب، ییحی  ن دیعس، دمحم  ن دبعارلنمح رمعۃ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکیت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس رجف یک امنز  ے ےلہپ تنس وج دف رتعک ںیہ اس وک یکلہ ڑپےتھ ےھت اہیں کت ہک مہ ولگ ےتہک ہک آپ ےن رصػ وسرہ 

 افہحت ڑپیھ ےہ



 

 

 دمحم  ن اشبر، دمحم  ن رفعج، ہبعش، دمحم  ن دبعارلنمح، رمعۃ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفض ےک دعب امنز ڑپےنھ اک ایبؿ۔

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 رفض ےک دعب امنز ڑپےنھ اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1102    حس

ز، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبیس اهَّلل ، ٧ :  راوی ٨ًہ٣شس لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اب٩ ٤ًز   ، ٍ  آ

َز  ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َآ َا ٧ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ اهَّللٔ  ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩ُِ  َیِح ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ِیُت َحسَّ َػ٠َّ  ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر

َسِحَستَ   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ یِٔن ٣َ َسِحَسَت زٔٔب َو ِِ ٤َ ِٟ ا َس  ٌِ یِٔن َب َسِحَسَت ٔ َو ز ِض و  اٟ َس  ٌِ یِٔن َب َسِحَسَت ٔ َو ز ِض اٟو  ِب١َ  َٗ یِٔن 

ًٔی حَ  ىٔی أُِخ َِت ث ٔ َوَحسَّ تٔط ٔي بَِي ف َٓ ُئ  َظا ٌٔ ِٟ ا زُٔب َو ِِ ٤َ ِٟ ا ا  أ٣ََّ َٓ ٔة  ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا َس  ٌِ یِٔن َب َسِحَسَت أئ َو َظ ٌٔ ِٟ ا َس  ٌِ َػ َب ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُة أَ٪َّ  َؼ اهَّللُ ِٔ َّي  ل

 َ ل ًَ َِزُخ١ُ  ّة َِل أ ًَ ا َس ٧َِت  َا ُ َوک ز ِح َٔ ِٟ ا  ٍُ یَِل٠ُ ا  َس ٣َ ٌِ یِٔن َب َت َٔ ی ٔٔ یِٔن َخ َت ٌَ ِٛ َر يي  َاَ٪ ُيَؼل ک  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیِّ َػل ا٨َّٟ ي 

 َ ٩ِ ٧ ًَ َبَة  ِ٘ وَسی ب٩ِٔ ًُ ٩ِ ٣ُ ًَ  ٔ ٧َِّاز اٟز اب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ  َٗ ا َو َض ٍٕ ٓٔی ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ وُب  ٕس َوأَی  َٗ ََفِ ُ ب٩ُِ  ٔیر ث َٛ ُط  ٌَ ٔ َتاَب َظأئ فٔي أَص٠ِٔط ٌٔ ِٟ ا َس  ٌِ ٍٕ َب ٔ آ

اص٠ط ي  ئ ف ا اٌٟظ ٌس  آٍ ب ة ٩ً ٧ ب وسٰی ب٩ ً٘ ز ٩ً ٣ ٧ا اٟز اب٩   ٢ ا  وٗ

 ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع دسمد، ییحی  ن دیعس، دیبعاہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک

فآہل فملس ےک اس ھ امنز ڑپیھ، دف رتعک رہظ  ے ےلہپ افر دف رتعک رہظ ےک دعب، دف رتعک اشعء ےک دعب افر دف رتعک ہعمج ےک دعب 

 اہل ڑپںیھ نکیل رغمب افر اشع ےک فتق اےنپ رھگ ںیم ڑپےتھ ےھت۔ ا ن ایب ازلاند ےن رطبقی ومٰیس  ن ةقع انعف  ے دعب اءاشع یف

ےک اافلظ ےک اس ھ رفاتی ایک۔ ریثک  ن رفدق، اویب، انعف  ے رفاتی ےہ ہک ھجم  ے ےریی نہب ہصفح ےن ایبؿ ایک ہک یبن رکص  یلص 

اہلل ہیلع فملس ولطع رجف ےک دعب دف یکلہ رںیتعک ڑپےتھ ےھت افر فہ ااسی فتق اھت ب ہک ںیم یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس دالخ 

ات اھت ریثک  ن رفدق افر اویب ےن انعف  ے اس یک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ افر ا ن ایب ازلاند ےن ومٰیس  ن ةقع  ے اوہنں ںیہن وہ



 

 

۔  ےن انعف  ے دعب اءاشع یف اہل اےنپ رھگ ںیم اشعےک دعب ڑپےتھ ےک اافلظ رفاتی يک 

 ٰیل ہنعدسمد، ییحی  ن دیعس، دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج رفض امنز ےک دعب لفن ہن ڑپےھ۔

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج رفض امنز ےک دعب لفن ہن ڑپےھ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1103    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩   ، ء، جابز ثا ظٌ اٟ ابو  ، ٤ًزو  ، ، سٔیا٪ اهَّلل  ًبس  ًلي ب٩ 

 ٢َ ا َٗ ّٔزا  اب أئ َج َث ٌِ اٟظَّ َا  ُت أب ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث ًَ َحسَّ اب٩َِ  ُت  ٌِ ٔ َس٤ ضَٔی   َر إض  بَّ

 ٌّ ٤ٔی ا َج ٌّ َسِب ا َو ٌّ ٤ٔی ٧ّٔیا َج ٤ََا ٥َ ث َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ و َرُس  ٍَ ِیُت ٣َ َػ٠َّ ا٢َ  َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ ُط اهَّللُ   ٨ ٔئ أَُه ا َث ٌِ اٟظَّ َا  ا أَب َی ُت  ٠ِ ُٗ ا 

 َ٤ ِٟ ا  َ
َئ َوأَْخَّ ا َظ ٌٔ ِٟ ا  ١َ حَّ ًَ َِّصَ َو ٌَ ِٟ ا  ١َ حَّ ًَ ِضَز َو اٟو   َ

طُ أَْخَّ  ٨ َا أَُه ا٢َ َوأ٧َ َٗ زَٔب  ِِ 

 یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، رمعف، اوبااثعشلء، اجرب، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن 

ء ےریا امگؿ ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک است آھٹ اکی اس ھ افر است اکی اس ھ ڑپیھ، ںیم ےن اہک ہک ا  اوبااثعشل

ہک رہظ وک دری  ے ڑپاھ افر رصع وک دلجی ڑپاھ افر اشعء یک امنز دلجی افر رغمب یک امنز دری  ے ڑپیھ اوہنں ےن اہک ہک ےریا یھب یہی 

 امگؿ ےہ۔

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، رمعف، اوبااثعشلء، اجرب، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...رفس ںیم اچتش یک امنز اک ایبؿ۔

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم اچتش یک امنز اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1104    حس

٣ورٚ :  راوی ہ،  ، توب ہ  ٣شسز ، یحٌی ، طٌب

ضَٔی ا َر ٤ََز  ُت ِٔلب٩ِٔ ًُ ٠ِ ُٗ  ٢َ ا َٗ  ٕٚ رِّ َو ٩ِ ٣ُ ًَ ََة  ِوب ٩ِ َت ًَ َة  َب ٌِ ٩ِ ُط ًَ ٌَی  َیِح ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث َهي َحسَّ ـ  اٟ يي  َُتَؼل ٤َا أ ٨ُِض ًَ هَّللُ 

 َّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َٓ ُت  ٠ِ ُٗ ٢َ َِل  ا َٗ  ٕ ََِک ُو ب أَب َٓ ُت  ٠ِ ُٗ ٢َ َِل  ا َٗ  ُ ٤َز ٌُ َٓ ُت  ٠ِ ُٗ ٢َ َِل  ا اُٟطُ َٗ ٢َ َِل إَٔخ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ   ي 

دسمد ، ییحی ، ہبعش، وتہب، ومرؼ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ایک آپ یلص 

 ہنع، اہک ںیہن، ںیم ےن وپاھچ اوبرکب ریض اہلل اہلل ہیلع فآہل فملس اچتش یک امنز ڑپےتھ ںیہ؟ اہک ںیہن، ںیم ےن وپاھچ رمع ریض اہلل اعتٰیل

 اعتٰیل ہنع، اہک ںیہن، رھپ ںیم ےن اہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہک ںیم ایخؽ رکات وہں ہک ںیہن )ڑپےتھ ےھت( ۔

 دسمد ، ییحی ، ہبعش، وتہب، ومرؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم اچتش یک امنز اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1105    حس

ٟیلٰي  :  راوی بي  بي ا ٟزح٩٤  ا ًبس  ، ٣زہ ٤ًزو ب٩  ہ،  ز٦، طٌب  آ

زُو ٤ِ ًَ ٨ََا  ث ُة َحسَّ َب ٌِ ٨ََا ُط ث َز٦ُ َحسَّ ٨ََا آ ث َرأَی  َحسَّ َُّط  ٨ََا أََحْس أ٧َ ث و٢ُ ٣َا َحسَّ ُ٘ ِیلَي َي َٟ ٔي  ٩ٔ٤َ ب٩َِ أَب زَِّح اٟ ِبَس  ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ َس ا٢َ  َٗ زََّة  ب٩ُِ ٣ُ



 

 

 َّ ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ ِت إٔ٪َّ  َٟ ا َٗ ا  ََّض ٧ٔ إ َٓ ٕٔئ  ُ أ٦ُِّ َصا٧ یِر َُ ي  َه ـ  اٟ يي  ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ ٔ َو اٟ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل ِو٦َ ي  َی ا  َض َت َزَخ١َ بَِي  ٥َ َس٠َّ

ز   اٟ ُت٥ٔ   َُّط ی یَِر أ٧َ َُ َضا  ٨ِ٣ٔ َّٕ م  أََخ َٗ ًَلّة  ٥ِ٠َ أََر َػ َٓ إت  ٌَ َٛ َر َٔي  ان ٤ََ َّي ث َِتَش١َ َوَػل اُ َٓ َة  ٔح ٣ََّٜ ِت وزَ َٓ حُ اٟش  ََ َو و ُٛ 

ؿ ںیہن ایک، ہک مہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آدؾ، ہبعش، رمعف  ن رمہ، دبعارلنمح یب ایب ٰیلیل ایبؿ رکےت ںیہ ہک مہ  ے یسک ےن ایب

 وک اچتش یک امنز ڑپےتھ وہےئ داھکی، اؾ تاین ےک وسا ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک رھگ ںیم حتف ہکم ےک

ںیہن دیھکی ےہ زجب اس ےک ہک فہ روکع افر دؿ دالخ وہےئ وت لسغ ایک افر آھٹ رتعک امنز ڑپیھ افر ںیم ےن وکیئ امنز اس  ے یکلہ 

 وجسد وپرا رکےت ےھت۔

 آدؾ، ہبعش، رمعف  ن رمہ، دبعارلنمح یب ایب ٰیلیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ں وک اجزئ اھجمس۔سج ےن اچتش یک امنز ہن ڑپیھ افر ڑپےنھ افر ہن ڑپےنھ دفون

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن اچتش یک امنز ہن ڑپیھ افر ڑپےنھ افر ہن ڑپےنھ دفونں وک اجزئ اھجمس۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1106    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ظہ  ئ ًا رضت  ، ح ، رعوہ ی ہز ب، ز ذئ بي  اب٩ ا ز٦،   آ

 َ ث ِت ٣َ َحسَّ َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ِٕب  ذٔئ َبٔي  اب٩ُِ أ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َز٦ُ  آ ا  َّي ٨َ َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو ُِت َر َرأَی ا 

َضا ُح بِّ َُس َْل يي  ٔن َهي َوإ ـ  اٟ َة  ِبَح ُس َح  َسبَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن آدؾ، ا ن ایب ذبئ، 

 ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اچتش یک امنز ڑپےتھ وہےئ ںیہن داھکی افر ںیم ا ے ڑپیتھ وہں۔



 

 

 اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع آدؾ، ا ن ایب ذبئ، زرہی، رعفہ، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... رضح ںیم اچتش یک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ افر اس وک  نابؿ  ن امکل ےن یبن یلص اہلل ہیلع

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ افر اس وک  نابؿ  ن امکل ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایک۔رضح ںیم اچتش یک امنز ڑپےنھ اک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1107    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، ی ، ٧ہس ث٤ا٪ ً ابو  ، اب٩ َفور ، جزیزی  ًباض  ، ہ ، طٌب ہی٥ ابزا ش٥٠ ب٩  ٣ 

 ِ ا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب ٨ََ ث ِضٔسیِّ َحسَّ ا٨َّٟ اَ٪  ٤َ ٔي ًُِث ٩ِ أَب ًَ وَر  ََف  اب٩ُِ  َُو  ِزٔی  ص ی َز ُح ِٟ ا ْض  ا بَّ ًَ ا  ث٨ََ َبُة َحسَّ ٌِ ُط ٧َا  بََر اصٔی٥َ أَِخ َِز ضَٔی  ٩ُ إٔب َِزَة َر ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ

 َ َٔة أ ًََلث ٔ ث ِو٦ وَت َػ َّی أ٣َُ ً ُُض٩َّ َح ََزً ًَلٕث َِل أ ٔي بَٔث ٔي َخ٠ٔیل ان ا٢َ أَِوَػ َٗ ُط  ٨ِ ًَ زیٕ اهَّللُ  َي ؤِت ل ًَ ٧َِو٦ٕ  ي َو َه ـ  اٟ ًَلةٔ  ٕ َوَػ ِضز َط ٕ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ  ا٦  یَّ

ملسم  ن اربامیہ، ہبعش، سابس، رجریی ا ن رففخ، اوبامثعؿ، دہنی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں 

 رمےت دؾ کت ہن وھچڑفں اگ، رہ ہنیہم ںیم ےن ایبؿ ایک ہک ےھجم ےری  لیلخ )دفتس( ےن نیت ابوتں یک فتیص یک ےہ، ںیم اںیہن

 نیت رفز  رانھک، اچتش یک امنز افر فرت ڑپھ رک وسان۔

 ملسم  ن اربامیہ، ہبعش، سابس، رجریی ا ن رففخ، اوبامثعؿ، دہنی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 رضح ںیم اچتش یک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ افر اس وک  نابؿ  ن امکل ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایک۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1108    حس

ا :  راوی  ، ری٩ ی ا٧ص ب٩ س  ، ہ ، طٌب ٨ًہًلي ب٩ جٌس لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ری  ؼا ان ک  ٟ ٣ا ص ب٩  ٧ 

َِنَؼ  اِْل ٕٔک  اٟ ٧َََص ب٩َِ ٣َ ُت أ ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ ٔی٩َ  ٔسیر ٧ََٔص ب٩ِٔ  ٩ِ أ ًَ َبُة  ٌِ ٧َا ُط ٔس أَِخبََر ٌِ َح ِٟ ا لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َحسَّ  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ارٔیَّ 

٠َیِ  ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ا ٠ٟٔ َؿِد٤ّ َاَ٪  رٔ َوک ا َِنَؼ ِْل ٥َ ا َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٠ٟٔ ٍَ ٨َ َؼ َٓ َک  ٌَ ًَلَة ٣َ اٟؼَّ  ٍُ ٔلی َت يي َِل أَِس ٔن ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط

 ُٓ ًَلُ٪ ب٩ُِ  ُٓ ا٢َ  َٗ یِٔن َو َت ٌَ ِٛ َر  ٔ ٠َِیط ًَ َّي  َؼل َٓ إئ  ٕ ب٤َٔ یر َٖ َحٔؼ طُ ََطَ َٟ َح  ـَ ٔ َوَن ٔلَي بَِيتٔط اُظ إ ًَ َس َٓ ا٣ّا  ٌَ َ َ ك ْٔل  ٕ ُروز ا ضَٔی ًَلٔ٪ ب٩ِٔ َج َر َٕص  ٧

ذَ  َیَِر  َّي ُ َػل ُط  ُِت َرأَی ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ي  َه ـ  اٟ يي  ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َاَ٪  َک ُط أ ٨ِ ًَ ٔ اهَّللُ  ِو٦ َی ِٟ ا َٔک  ٟ 

ایک ہک اکی   یل  ن دعج، ہبعش، اسن  ن ریسنی، اسن  ن امکل ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ

ااصنری صخش ےن وج تہب ومےٹ ےھت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رعض ایک ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ امتؾ 

 آہلامنز ںیم رشکی ںیہن وہاتکس،انچہچن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےئلیک اھکان ایتر ایک افر اےنپ رھگ دوعت دی افر آپ یلص اہلل ہیلع ف

فملس ےئلیک اٹچیئ ےک اکی وکےن رپ اپین ڑھچاک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رپ دف رتعک امنز ڑپیھ افر الفں  ن الفں  ن 

اجرفد ےن اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے وپاھچ ہک ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اچتش یک امنز ڑپےتھ ےھت؟ اہک ںیم ےن آپ یلص اہلل 

 فملس وک اس دؿ ےک العفہ یسک دؿ ڑپےتھ ںیہن داھکی۔ہیلع فآہل 

  یل  ن دعج، ہبعش، اسن  ن ریسنی، اسن  ن امکل ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رہظ  ے ےلہپ دف رتعک ڑپےنھ اک ایبؿ۔

 امنز رصق اک ایبؿ :   باب

 رہظ  ے ےلہپ دف رتعک ڑپےنھ اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1109    حس



 

 

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ، ٍ ، ٧آ ایوب  ، ز ب٩ زیس ، ح٤ا ِحب  س٠امی٪ ب٩ 

زُ  ا ا َح٤َّ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ا ُس٠َامِیَ ٨ََ ث ُت ٩ِ٣ٔ  َحسَّ ِو ٔٔ ٢َ َح ا َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َز  ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ یِٕس  ب٩ُِ َز

 ٌَ ِٛ َر ا َو َسَص ٌِ یِٔن َب َت ٌَ ِٛ َر ٔ َو ز ِض اٟو  ِب١َ  َٗ یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر إت  ٌَ َٛ َر رِشَ  ًَ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٔ اٟ زٔٔب ف ِِ ٤َ ِٟ ا َس  ٌِ یِٔن َب تٔطٔ َت ي بَِي

اٟ لَي  ًَ یُِسَخ١ُ  ّة َِل  ًَ ا ٧َِت َس کَا ِبٔح َو اٟؼ   ٔ ًَلة َػ ِب١َ  َٗ یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر ٔ َو ٔط ت ٔي بَِي أئ ف َظ ٌٔ ِٟ ا َس  ٌِ یِٔن َب َت ٌَ ِٛ َر ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨

ُ٪ َوك٠ََ  ذِّ ٤َُؤ ِٟ ا َذََّ٪  َٔذا أ کَاَ٪ إ َُّط  ٧َ ُة أ َؼ ِٔ ىٔی َح ثَِت ا َحسَّ َض یِٔن ٓٔی َت ٌَ ِٛ َر َّي  َػل  ُ ز ِح َٔ ِٟ ا  ٍَ 

امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، اویب، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص 

 رغمب ےک دعب اےنپ اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دس رںیتعک اید ریھک ںیہ، دف رںیتعک رہظ  ے ےلہپ افر دف رںیتعک رہظ ےک دعب، دف رںیتعک

 رھگ ںیم، افر دف رںیتعک اشعء ےک دعب اےنپ رھگ ںیم افر دف رںیتعک رجف یک امنز  ے ےلہپ، ہی فہ فتق اھت سج فتق وکیئ آپ یلص اہلل ہیلع

وہاجیت وت آپ  فآہل فملس ےک اپس ںیہن اجات اھت، ھجم  ے ہصفح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک  ب ؤمذؿ اذاؿ اتہک افر رجف ولطع

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف رںیتعک ڑپےتھ۔

 امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، اویب، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 دف رتعک ڑپےنھ اک ایبؿ۔ رہظ  ے ےلہپ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1110    حس

ا :  راوی ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ٨٣ترش ٣ح٤س ب٩   ، ٨٣ترش ٣حس٦ ب٩  ہی٥، ب٩  ا ابز  ، ہ ، طٌب ، یحٌی  ز شس ٣ 

 ِ ٩ِ إٔب ًَ َة  َب ٌِ ُط  ٩ِ ًَ ٌَی  َیِح ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ا أَ٪َّ َحسَّ ٨َِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ رٔشٔ  َت ٨ِ٤ُ ِٟ ا ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ اصٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َُح َز

ا ٔ َت اة َس َِ ِٟ ا ِب١َ  َٗ یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر ٔ َو ز ِض اٟو  ِب١َ  َٗ ا  ٌّ َِرَب َُ أ یََس َاَ٪ َِل  ک  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ ًَ اٟ ٓیٕ َو سٔ ًَ ٔي  اب٩ُِ أَب ُط  ٌَ َبةَ َب ٌِ ُط  ٩ِ ًَ ْزو  ٤ِ 



 

 

دسمد، ییحی ، ہبعش، اربامیہ،  ن دحمؾ  ن ا رشت، دمحم  ن ا رشت، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن 

 دعی افر رمعف اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اچر رںیتعک رہظ  ے ےلہپ افر دف رںیتعک رجف  ے ےلہپ یھبک ںیہن وھچڑےت ےھت، ا ن ایب

 ےن ہبعش  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک۔

 دسمد، ییحی ، ہبعش، اربامیہ،  ن دحمؾ  ن ا رشت، دمحم  ن ا رشت، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ڑپےنھ اک ایبؿ۔رغمب  ے ےلہپ 

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 رغمب  ے ےلہپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1111    حس

٣زني :  راوی ، ًبساهَّلل  ٟوارث، حشین، اب٩ بزیسہ  ابو ٤ٌ٣ز، ًبسا

رٔٔث  ا َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٕ َحسَّ ز ٤َ ٌِ ٨ََا أَبُو ٣َ ث َّي  َحسَّ َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َنٔي   ٤ُز ِٟ ا ِبُس اهَّللٔ  ًَ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ یَِسَة  َُز ٔ ب٩ِٔ ب اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ یِٔن  ُحَش ِٟ ا  ٩ِ ًَ

تَّ  َی َة أَِ٪  اصَٔی َْکَ اَئ  ٩ِ٤َٔ َط ٔة ٟ أَٟث ا٢َ فٔي اٟثَّ َٗ زٔٔب  ِِ ٤َ ِٟ ا ًَلةٔ  ِب١َ َػ َٗ ا  و َػ٠   ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ااهَّللُ  ّة  دَٔذَص َّ٨ اُض ُس  ا٨َّٟ

اوب رمعم، دبعاولارث، نیسح، ا ن ربدیہ، دبعاہلل زمین یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے راتی رکےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ولگ اس ےن رفامای ہک رغمب یک امنز  ے ےلہپ امنز ڑپھ ول، رسیتی ابر رفامای اس صخش ےئلیک وج اچےہ اس ابت وک اندنسپ رکےت وہےئ ہک 

 وک تنس ہن انبںیل۔

 اوب رمعم، دبعاولارث، نیسح، ا ن ربدیہ، دبعاہلل زمین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 رغمب  ے ےلہپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1112    حس

ب، ٣زثس ب٩ ًبساهَّلل بزني :  راوی ابي ایوب، یزیس ب٩ ابي حبی  ًبس اهَّلل ب٩ یزیس، سٌیس ب٩ 

ٔیُس  َىٔی یَز ث ٢َ َحسَّ ا َٗ وَب  َبٔي أَی  یُس ب٩ُِ أ ٌٔ َس ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُئ  ٤ُِْقٔ ِٟ ا َُو  ٔیَس ص ز َی ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٔ  َحسَّ زِثََس ب٩ُِ أَب ُت ٣َ ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ي َحبٔیٕب 

َبٔي َت٤ٔی َُک ٩ِ٣ٔ أ حٔب ًِ ُ ٠ُِت أََِل أ ُ٘ َٓ ىٔیَّ  ُحَض ِٟ ا  ٕ ا٣ٔز ًَ َبَة ب٩َِ  ِ٘ ُ ُت ً ا٢َ أََتِی َٗ زَنٔيَّ  َی ِٟ ا  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ زٔٔب ب٩َِ  ِِ ٤َ ِٟ ا  ٔ َػًَلة ِب١َ  َٗ یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر  ٍُ َٛ زِ َی  ٥ٕ

 َ ل ًَ ٠ُطُ  ٌَ ِٔ َن ا  َّ٨ ُٛ َّا  ٧ٔ ُة إ َب ِ٘ ا٢َ ًُ َ٘ َٓ ُ١ ِِ اٟظ  ا٢َ  َٗ اِْلَ٪  َک  ٌُ ٨َ ا ی٤َِ ٤َ َٓ ُت  ٠ِ ُٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو ِضٔس َر ًَ  ي 

 ن اعرم ینہج ےک  ةقع دبعاہلل  ن سیدی، دیعس  ن ایب اویب، سیدی  ن ایب بیبح، رمدث  ن دبعاہلل زبین  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم

 اوبمیمت یک رطػ  ے ہی ابت  بیج ولعمؾ ںیہن وہیت ہک فہ رغمب یک امنز  ے ےلہپ دف رںیتعک ڑپےتھ اپس ای وت ںیم ےن اہک ہک ایک ںیہمت

 ںیہ؟ وت ةقع ےن اہک ہک مہ اس وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع ںیم ایک رکےت ےھت، ںیم ےن اہک رھپ اب ںیہمت وکؿ یس زیچ

 رف یت ےہ وجاب دای وغشمتیل۔

  اہلل  ن سیدی، دیعس  ن ایب اویب، سیدی  ن ایب بیبح، رمدث  ن دبعاہلل زبیندبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... لفن امنزںی امجتع  ے ڑپےنھ اک ایبؿ اس وک اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع فاعہشئ ریض اہلل

 ز رصق اک ایبؿامن :   ابب

 رفاتی ایک۔لفن امنزںی امجتع  ے ڑپےنھ اک ایبؿ اس وک اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع فاعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 
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، :  راوی ہی٥ ابزا  ، ہی٥ ا ابز يٌ٘وب ب٩   ،ٙ ؼاری اسٰح ان  ٍ ربی ہ ب٩  ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ز  ٣ح٤و  ،  اب٩ طہاب

 ِ ُ ب وز ٔي ٣َِح٤ُ بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ا أَبٔي  ث٨ََ َِزاصٔی٥َ َحسَّ وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ ا َي ث٨ََ ُٚ َحسَّ ا ِٔسَح َىٔی إ ث َّطُ َحسَّ ٧َ ی  أ رٔ ا َِنَؼ ِْل ا  ٍٔ بٔی زَّ اٟ  ٩ُ

 ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢َ و َرُس  ١َ َ٘ ًَ ٔ ً ٍَ ٔ َُّط َس٤ ٧َ ْز أ ٤ُو ٥َ ٣َِح ًَ َ ز َٓ رٔص٥ِٔ  ا َز ٔي  َِت ف ٧ کَا  ٕ ز ٔئِ ٔ ٩ِ٣ٔ ب ٔط ض ٔي َوِج ا ف َض ّة ٣َحَّ ١َ ٣َحَّ َ٘ ًَ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط اَ٪ ٠َِی َِب ت

٠َیِ  ًَ  ُ اهَّلل َّي  و٢ٔ اهَّللٔ َػل َرُس  ٍَ ّرا ٣َ ٩ِ َطضَٔس بَِس َّ٤ َاَ٪ ٣ٔ ک ٨ِطُ َو ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  رٔیَّ  َِنؼا ِْل أٟٕک ا يي ب٩َِ ٣َ َُػل ُت أ ٨ِ ُٛ  ٢ُ و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط

ظُ  اُز اِجتَٔی َيَّ  ل ًَ   ٙ َیُظ َٓ ُر  ا ِْل٣ََِل ا َِت  ائ ا َج َٔذ ٕ إ ز ا ُض٥ِ َو ٨َ ىٔی َوبَِي ٢ُ بَِی یَُحو َاَ٪  ا٥ٕٟٔ َوک َس ىٔی  َٔب ٔي ب م ِو َ٘ ٔ و٢َ ٟ َرُس ُِت  حٔئ َٓ َٔب١َ ٣َِشحٔٔسص٥ِٔ  ٗ 

طُ  َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ُر  اهَّللٔ  ا ِْل٣ََِل ا َِت  ائ ا َج مٔي َئشی١ُ إَٔذ ِو َٗ َیَِن  ىٔی َوب ٔذی بَِی َّٟ ا زَٔی  َوا ِٟ ا ی َوإٔ٪َّ  ُت بَََّصٔ ََِکِ يي أ٧َ ٔن إ

َرُسو ا٢َ  َ٘ َٓ ًّي  دُٔذُظ ٣َُؼل ٧ّا أَتَّ کَا ًٔی ٣َ يي ٩ِ٣ٔ بَِی ُتَؼل َٓ ِتٔي  ََّک َتأ ٧َ َوزِٔزُت أ َٓ اُزُظ  اِجتَٔی لَيَّ  ًَ   ٙ َیُظ َٓ َّ َػل  ٔ اهَّلل  ٥َ ٢ُ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل ي 

َس ٣َا  ٌِ ٨ِطُ َب ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٕ ََِک ُو ب ٥َ َوأَب ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٢ُ اهَّللٔ َػل َرُسو لَيَّ  ًَ ا  َس َِ َٓ  ١ُ ٌَ ِٓ َ و٢ُ َسأ َرُس َتأَِذَ٪  اِس َٓ اُر  َض َّ٨ اٟ َتسَّ  ِط ا

 َٓ طُ  َٟ ٧ُِٔت  َذ أ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ی اهَّللٔ  ٔذ َّٟ ا َأ٪  ک ٤َ ِٟ ا ٔلَي  ُط إ َٟ ُت  ََْشِ أ َٓ تَٔک  يَي ٩ِ٣ٔ بَِي َُػل ب  أَِ٪ أ َی٩َِ تُحٔ ا٢َ أ َٗ َّی  ً َیِح٠ِٔص َح  ٥ِ٠َ

 َّ َؼل َٓ َُط  ائ َر ا َو ٨َ ِٔ َٔ َػ ََّر َو ب َٜ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  ُس ا٦َ َر َ٘ َٓ  ٔ ط يَي ٓٔی َُػل ٔب  أَِ٪ أ یِٔن ث٥َُّ أُح َت ٌَ ِٛ َر ٔیَن  ي  ا ح ٨َ٤ِ ٥َ َوَس٠َّ َس٠َّ

 ٔ ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو َر رٔ  ا اٟسَّ ٍَ أَص١ُِ  ٔ ٤ َش َٓ ُط  َٟ  ٍُ ٨َ ٕ يُِؼ ز ٔی ز َي َخ ل ًَ ُط  َبِشُت َح َٓ  ٥َ َّی َس٠َّ ً ُض٥ِ َح ٨ِ ٢ْ ٣ٔ رَٔجا اَب  َث َٓ ًٔی  ي بَِی

ُض٥ِ ٣َ  ٨ِ َرُج١ْ ٣ٔ  ٢َ ا َ٘ َٓ ٔت  بَِی ِٟ ا ٔي  ٢ُ ف َجا زِّ اٟ ثَُر  طُ َٛ َٟ و َرُس ب  اهَّلَل َو یُحٔ ْٙ َِل  ٔ آ ٨َ ٣ُ ََ ا ُض٥ِ َذ َرُج١ْ ٨ِ٣ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ُظ  ََرا ْٔک َِل أ ١َ ٣َاٟ ٌَ َٓ ا 

 ِ یَب  ُ اهَّلل َط إِٔلَّ  َٟ ٔ ٢َ َِل إ ا َٗ اُظ  َز ََ أََِل َت َذا  ١ِ ُ٘ ٥َ َِل َت َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ َرُسو ا٢َ  َ٘ اهَّللٔ َٓ َط  َٔک َوِج غٔي بَٔذٟ وُٟطُ َت َرُس ٢َ اهَّللُ َو ا َ٘ َٓ

 َّ َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس  ٢َ ا َٗ ٔیَن  ٘ٔ آ ٨َ٤ُ ِٟ ا َي  ٔل یَثطُ إِٔلَّ إ ُظ َوَِل َحٔس ی ُوزَّ َواهَّللٔ َِل ٧ََز َٓ ٧َِح٩ُ  ا  ٥ُ٠َ أ٣ََّ ًِ َ ٦َ أ ِس َِحَّ َٗ اهَّلَل  إٔ٪َّ  َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  ي 

ا َط إِٔلَّ  َٟ ٔ ا٢َ َِل إ َٗ  ٩ِ٣َ ٔ ار َّ٨ اٟ لَي  َػاحُٔب ًَ وَب  ض٥ِٔ أَبُو أَی  ِو٣ّا ٓٔی َٗ َضا  ُِت ث َحسَّ َٓ  ٍٔ بٔی زَّ اٟ ُ ب٩ُِ  وز ا٢َ ٣َِح٤ُ َٗ غٔي بَٔذَٟٔک َوِجَط اهَّللٔ  یَبَِت  ُ  هَّلل

 ٔ ٠َِیض ًَ ٔیََة  او ٌَ ٔیُس ب٩ُِ ٣ُ ز َی َضا َو يَي ٓٔی ُُوف ًٔی ت َّٟ ا  ٔ زَِوتٔط َُ ٥َ فٔي  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ ُسو ٔ َر وَب ٥ِ ب َی  ُو أ َيَّ أَب ل ًَ ا  َص ََِکَ أ٧َ َٓ  ٔ و٦ ز  اٟ َِرٔق  أ

لَيَّ  ًَ َذَٟٔک  بَُر  َٜ َٓ م   َٗ ٠َِت  ُٗ ا  ٢َ ٣َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل و٢َ اهَّللٔ  َرُس ٔ ٣َا أَُه٩   اهَّلل ا٢َ َو َّی َٗ ً ىٔی َح ٤َ َس٠َّ لَيَّ إِٔ٪  ًَ ٠ُِت ِهَّلِل  ٌَ َح َٓ

ٔي أَِ٪  زَِوت َُ  ١َ ٩ِ٣ٔ ُٔ ِٗ َ أَص٠َِ  أ َٓ ُت  ٠ِ َٔ َ٘ َٓ  ٔ ط ِو٣ٔ َٗ ا فٔي ٣َِشحٔٔس  ُُط َحیًّ ُط إِٔ٪ َوَجِست ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕٔک َر اٟ اَ٪ ب٩َِ ٣َ َضا ًٔتَِب ٨ِ ًَ  ٢ََ َِسأ ٕة أ ُت بَٔححَّ ٠ِ

یَم  ًِ َ َطِیْذ أ اُ٪  ا ًٔتَِب إَٔذ َٓ ا٥ٕٟٔ  َس َىٔی  ُت ب أََتِی َٓ ٨ََة  ٤َٔسی ِٟ ا ُت  س٣ِٔ َٗ َّی  ً ُت َح ِ َٔ ٕ ث٥َُّ  َزة ٤ِ ٌُ ٔ ٔ أَِو ب ًَلة اٟؼَّ  ٥َ ٩ِ٣ٔ َس٠َّ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٔ ط ِو٣ٔ َ٘ ٔ يي ٟ  ُيَؼل

 ٢َ ٔ أَوَّ ط ٨َٔی ث ٤َا َحسَّ َٛ  ٔ ط ٨َٔی ث َحسَّ َٓ ٔث  ی َحٔس ِٟ ا َٔک  ذَٟ  ٩ِ ًَ ُتطُ  ِٟ َ َسأ ٧ََا ث٥َُّ  ُُط ٩ِ٣َ أ بَرِت ٔ َوأَِخ ٠َِیط ًَ ٤ُِت  ٕ َس٠َّ زَّة ٣َ  



 

 

ہنع  ن رعیب ااصنری  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ھجم وک روسؽ اہلل  ااحسؼ، وقعیب  ن اربامیہ، اربامیہ، ا ن اہشب، ومحمد ریض اہلل اعتٰیل

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اید ںیہ افر فہ یلک یھب اید ےہ وج ےری  رہچ  رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امہر  رھگ وک ونکںیئ  ے ےل

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ دبر ںیم رشکی وہےئ رک یک یھت، اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن  نابؿ  ن امکل ااصنری وک وج روسؽ اہلل یلص

ےھت ےتہک وہےئ انس ہک ںیم اینپ وقؾ ینب اسمل وک امنز ڑپاھات اھت افر ےری  درایمؿ افر اؿ ےک درایمؿ اکی فادی احلئ یھت افر  ب 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ای افر ابرش وہیت وت ےری  ےئل اؿ یک دجسم یک رطػ راہتس ےط رکےک اجان دوشار وہات، ںیم روسؽ اہلل یلص

رعض ایک ہک ےریی اگنہ زمکفر ےہ افر فادی وج امہر  افر امہری وقؾ ےک درایمؿ احلئ ےہ  ب ابرش وہیت ےہ وت ھجم رپ دوشار وہات 

ںیم اکی ہگج رپ ےہ ہک راہتس ےط رکےک فتاں وچنہپں، اس ےئل ںیم اچاتہ وہں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آںیئ افر ےری  اکمؿ 

امنز ڑپھ ںیل ہک ںیم اس وک امنز یک ہگج انبولں، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ااسی رکفں اگ،انچہچن حبص ےک فتق 

 یلص اہلل ےری  اپس یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےچنہپ  ب ہک دوھپ زیت وہیکچ یھت رھپ روسؽ اہلل

ہیلع فآہل فملس ےن ااجزت اچیہ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ااجزت د  دی، آپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایھب ےھٹیب یھب ہن 

ےھت ہک رفامای مت اےنپ رھگ ںیم وکؿ یس ہگج دنسپ رکےت وہ اہجں ںیم امنز ڑپوھں؟ ںیم ےن اس ہگج یک رطػ ااشرہ ایک سج ںیم امنز 

 دنسپ رکات اھت، رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھک  وہےئ افر ریبکت یہک افر مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ڑپانھ

فص اقمئ یک رھپ دف رتعک امنز ڑپیھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپا افر مہ ےن یھب السؾ ریھپا افر  ب آپ یلص اہلل 

فملس السؾ ریھپ ےکچ وت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک زخریۃ)اکی  مس اک اھکان( رپ رفاک، وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ہیلع فآہل

ےئلیک ایتر رکایل ایگ اھت۔  ب دفےر  رھگ فاولں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آفاز ےری  رھگ ںیم ینس وت دفڑ ڑپ  اہیں 

ولگ تہب زایدہ وہےئگ وت اؿ ںیم  ے اکی صخش ےن اہک ہک امکل ےن ایک ایک، ںیم ا ے ںیہن داتھکی وہں وت اؿ ںیم  ے  کت ہک رھگ ںیم

اکی صخش ےن اہک ہک فہ انمقف ےہ اہلل ےک روسؽ  ے ا ے تبحم ںیہن، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااسی ہن وہک، ایک مت 

ہل اہلل اہک ےہ اس  ے اہلل یک راض اچاتہ ےہ وت اس ےن اہک اہلل افر اس ےک روسؽ زایدہ اجےتن ںیہ نکیل مہ وت ںیہن دےتھکی ہک اس ےن ال ا

 دخبا اس یک تبحم افر اس یک وگتفگ انمنیقف یہ  ے دےتھکی ںیہ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل ےن منہج رپ اس صخش

اہلل ےہک افر اس  ے راضےئ ایہٰل اچاتہ وہ۔ ومحمد ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اس وک اکی امجتع  ے ایبؿ ایک  وک رحاؾ رکدای ےہ وج ال اہل

سج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصیب اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ےھت افر اس گنج ںیم ایبؿ ایک سج ںیم اوہنں 

  ن اعمفہی احمک اھت، اوباویب ےن امہری اس دحثی اک ااکنر ایک افر اہک ف اہلل وج وت ےن اہک ےریا ےن فافت اپیئ افر اس فتق رفؾ ںیم سیدی

 ف اسمل ایخؽ ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیہن اہک، ہی ےھجم ربا ولعمؾ وہا افر ںیم ےن اہلل ےئلیک ذنر امین اہک ارگ فہ ےھجم حیحص

 ے فاسپ وہاجؤں وت ںیم اس دحثی ےک قلعتم  نابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن امکل  ے وپوھچں اگ،  رےھک اہیں کت ہک ںیم اس زغفہ



 

 

 ہک ارگ ںیم ےن اںیہن اؿ یک وقؾ یک دجسم ںیم زدنہ اپای،انچہچن ںیم زغفہ  ے ولاٹ ںیم ےن جح ای رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ رھپ ںیم الچ اہیں کت

وت داھکی ہک  نابؿ ڈبےھ افر انانیب وہےئگ ںیہ اینپ وقؾ وک امنز ڑپاھےت ںیہ،  ب فہ امنز  ے افرغ  دمہنی اچنہپ، ںیم ینب اسمل ےک اپس اچنہپ

وہےئ وت ںیم ےن اؿ وک السؾ ایک افر اتبای ہک ںیم وکؿ وہں، رھپ ںیم ےن اؿ  ے دحثی ےک قلعتم وپاھچ وت اوہنں ےن ھجم  ے ایس رطح 

 ایبؿ ایک سج رطح یلہپ ابر ایبؿ ایک ایگ اھت۔

 اقٰحس، وقعیب  ن اربامیہ، اربامیہ، ا ن اہشب، ومحمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن رعیب ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رھگ ںیم لفن امنز ڑپےنھ اک ایبؿ۔

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ز ڑپےنھ اک ایبؿ۔رھگ ںیم لفن امن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1114    حس

٤ًز :  راوی اب٩   ، ٍ ، ٧آ اهَّلل  ًبیس  ایوب و  ، ہیب ، و ز ًلٰي ب٩ ح٤ا ِل ا  ًبس

 ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ اهَّللٔ  ٩ِ أَی وَب َوًُبَِیٔس  ًَ ْب  ٨ََا ُوَصِی ث ٕ َحسَّ ز ا لَي ب٩ُِ َح٤َّ ًِ َ ِْل ِبُس ا ًَ ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٢َ ا َٗ ا  ٨ُِض٤َ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َز  ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ

ا ا َت ّر بُو ُٗ ا  دُٔذوَص تَّ ٥ُِٜٔ َوَِل َت ًَلت َػ  ٥ُِٜٔ ٩ِ٣ٔ وت ٔي بُُی ُوا ف ٠ ٌَ اِج  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو وَب َر َی  ٩ِ أ ًَ أب  َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ُط  ٌَ  َب

اہلل ، انعف، ا ن رمع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دبعاالٰیلع  ن امحد، فبیہ، اویب فدیبع

فآہل فملس ےن رفامای ہک اےنپ رھگفں ںیم اینپ امنزںی ڑپاھ رکف افر اؿ وک ربقںی ہن انب، دبعاولتاب ےن اویب  ے اس ےک اتمعب دحثی 

 رفاتی یک ےہ۔

 ویب فدیبع اہلل ، انعف، ا ن رمعدبعاالٰیلع  ن امحد، فبیہ، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...ہکم )رکمہم( افر دمہنی )ونمرہ( یک دجسم ںیم امنز ڑپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ۔

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ںیم امنز ڑپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ۔ ہکم )رکمہم( افر دمہنی )ونمرہ( یک دجسم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1115    حس

ک، ٗزًہ :  راوی ٠٤ٟ ، ًبسا ہ ، طٌب  حٔؽ ب٩ ٤ًزو

ا٢َ  َٗ َة  ًَ َ ز َٗ  ٩ِ ًَ  ٕ یِر ٤َُ ٠٤َٔٔک ب٩ُِ ً ِٟ ا ِبُس  ًَ بََرنٔي  ا٢َ أَِخ َٗ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث ٤ََز َحسَّ ُؽ ب٩ُِ ًُ ِٔ ٨ََا َح ث ٨ِطُ  َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  یٕس  ٌٔ ُت أَبَا َس ٌِ ٔ َس٤

٠َیِ  ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٍَ َا ٣َ َاَ٪ َُز ک ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ُت ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ ا  ٌّ َِرَب زَِوّة ح أ َُ َة  رِشَ ًَ ًَِی  ٨ِٔ ٥َ ث َس٠َّ ٔ َو ط

 ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٔيٌّ َحسَّ ل ًَ ٨ََا  ث َٗ َحسَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  َِزَة  ی َبٔي صَُز ٩ِ أ ًَ یٕس  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ِزٔیِّ  ز ص اٟ ا٢َ َِل ٩ِ 

ٔ َو  ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢ٔ  ُس زَّ اٟ ٔ َو٣َِشحٔٔس  ا٦ رَِحَ ِٟ ا ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا أجَس  َٔة ٣ََش ًََلث َي ث ٔل ٢ُ إِٔلَّ إ َحا اٟزِّ َصیُتَظس   ِٗ َ ِْل ٥َ َو٣َِشحٔٔس ا  َس٠َّ

انس ہک  صفح  ن رمعف، ہبعش، دبعاکلمل، زقہع ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اچر ابںیت ےتہک وہےئ

رشکی وہےئ ےھت۔ ح،  ںیم ےن یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے انس افر فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ ابرہ زغفات ںیم

 نایؿ، زرہی، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک 

 ہیلع فآہل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اسامؿ رفس ہن ابدناھ اجےئ رگم نیت دجسمفں ےئلیک دجسم رحاؾ دجسم روسؽ اہلل یلص اہلل

 فملس دجسم ایصق۔

 صفح  ن رمعف، ہبعش، دبعاکلمل، زقہع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہکم )رکمہم( افر دمہنی )ونمرہ( یک دجسم ںیم امنز ڑپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ۔

سج یث                               ج٠س او٢  :  ٠      1116    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ، حرضت  ا اُغ اهَّلل  ًبس  ابو ًبیس اهَّلل ب٩   ، رباح ک، زیس ب٩  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

َر  یِٔس ب٩ِٔ  ٩ِ َز ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٕ یُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ًَ ٔي  ٩ِ أَب ًَ ِْلََُغِّ  ٔ ا اهَّلل ِبسٔ  ًَ َبٔي  ٔ ب٩ِٔ أ اهَّلل ٕح َوًُبَِیٔس  بَا

ًَلْة فٔي ٣َ  ا٢َ َػ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َِزَة َر َُزی ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ِْلََُغِّ  ٔ ا ٓ ٕ َػًَلة  ٕٔ ِٟ َ یِْر ٩ِ٣ٔ أ ی َصَذا َخ امَی ِشحٔٔس

ا٦َ  رَِحَ ِٟ ا ٤َِشحَٔس  ِٟ ا ُظ إِٔلَّ  َوا  ٔس

دبع اہلل  ن ویفس، امکل، زدی  ن رابح، دیبعاہلل  ن اوبدبعاہلل ارغا، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک 

  امتؾ اسمدج یک ازار امنز  ے رتہب ےہ۔یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ےریی اس دجسم ںیم امنز ڑپانھ وساےئ اخہن ہبعک ےک درگی

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، زدی  ن رابح، دیبع اہلل  ن اوبدبع اہلل ارغا، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ابقیک دجسم اک ایبؿ

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ابقیک دجسم اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1117    حس

ہ، ایوب، ٧آٍ :  راوی اہی٥، اب٩ ٠ًی  يٌ٘وب ب٩ ابز

 َ َا أ بََر٧ َة أَِخ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ا  ٨ََ ث ٔي  َحسَّ ق ِوَر اٟسَّ َُو  اصٔی٥َ ص َِز وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ ا َي ٨ََ ث َاَ٪ َِل َحسَّ ا ک ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َ اب٩َِ ًُ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ وُب  ی 

ٔت  بَِی ِٟ ٔا ُٖ ب َیُلو َٓ ي  ُؿّه ا  َض َس٣ُ ِ٘ َاَ٪ َي ک َّطُ  ٧ٔ إ َٓ َة  َّٜ ٤َٔ َس٦ُ ب ِ٘ ِو٦َ َي َی یِٔن  یَِو٣َ ي إِٔلَّ فٔي  َه ـ  اٟ يي ٩ِ٣ٔ  َٕ ُيَؼل یِٔن َخ٠ِ َت ٌَ ِٛ َر يي   ث٥َُّ ُيَؼل



 

 

ِو٦َ  َی ٔ َو ا٦ َ٘ ٤َ ِٟ َّی ا ٨ِطُ َحً َد ٣ٔ َیِْخُ َظ أَِ٪  ٤َِشحَٔس َْکٔ ِٟ ا َزَخ١َ  َٔذا  إ َٓ ٕت  َسِب ک١َُّ   ٔ ط َیأِتٔی َاَ٪  ک َّطُ  ٧ٔ إ َٓ إئ  َب ُٗ ِتٔي ٣َِشحَٔس  ا٢َ  َیأ َٗ  ٔ ط يَي ٓٔی ُيَؼل

ٔطیّ  ا ّٔبا َو٣َ َراٛ ُظ  زُوُر َی َاَ٪  ٥َ ک َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢َ اهَّللٔ  َرُس ُث أَ٪َّ  یَُحسِّ َاَ٪  ک َیُِت َو ا َرأ ٤َ َٛ  ٍُ َِػ٨َ ا أ ٤ََّ ٧ٔ و٢ُ إ ُ٘ َاَ٪ َي ک ٢َ َو ا َٗ ا 

َیَِر أَِ٪ َِل  ٕر ُ ا ٧ََض ِی١ٕ أَِو  َٟ َئ ٩ِ٣ٔ  َطا ٕة  ًَ ا َیِّ َس ٔي أ يَي ف ا أَِ٪ ُيَؼل ٍُ أََحّس ٨َ وَ٪ َوَِل أ٣َِ ٌُ ٨َ ٔي َيِؼ اب َِػَح ٔص َوَِل  أ ٤ِ اٟظَّ  ََ ا ك٠ُُو ِو َترَِحَّ َت

ََضا وب  ُُغُ

، اویب، انعف  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رصػ دف دؿ اچتش یک امنز ڑپےتھ وقعیب  ن اربامیہ، ا ن ہیلع

ےھت، افؽ سج دؿ ہکم ےت ےھت اس ےئل ہک فتاں اچتش ےک فتق ےتچنہپ ےھت افر اخہن ہبعک اک وطاػ رکےت ےھت رھپ اقمؾ اربامیہ ےک 

ر  ےک دؿ آےت ےھت،  ب دجسم ںیم دالخ  ےھچیپ دف رتعک امنز ڑپےتھ ےھت دفےر  سج دؿ ابق ںیم
ح 

 

سی ی

آےت ےھت فہ اس دجسم ںیم رہ 

وہےت وت اس ابت وک اندنسپ رکےت ہک اس دجسم  ے ریغب امنز ڑپےھ وہےئ لکن اجںیئ، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ےھت ہک 

 ےھت، افر ںیم اس رطح رکات وہں سج رطح اےنپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسار وہ رک افر ایپدہ اس یک زایرت رکےت

اسویھتں وک رکےت وہےئ داتھکی اھت افر ہن ںیم یسک وک عنم رکات وہں ہک رات افر دؿ ےک سج ہصح ںیم اچےہ امنز ڑپےھ رگم ہی ہک 

 آاتفب ےک ولطع افر رغفب ےک فتق امنز اک دصق ہن رک ۔

 وقعیب  ن اربامیہ، ا ن ہیلع، اویب، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ر  وک آےئ۔
ح 

 

سی ی

 ...اس صخش اک ایبؿ وج دجسم ابقء ںیم رہ 

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

ر  وک آےئ۔
ح 

 

سی ی

 اس صخش اک ایبؿ وج دجسم ابقء ںیم رہ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1118    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ٤ًز  اب٩   ، ر زی٨ا ًبساهَّلل ب٩   ، ش٥٠ ٣ ٌٟزیز ب٩  ا ًبس  ، اس٤ٌی١ سٰی ب٩   ٣و

اب٩ِٔ ًُ   ٩ِ ًَ إر  ٔی٨َ ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ز ًَ  ٩ِ ًَ ٔ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ث٨ََا  أًی١َ َحسَّ ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ٨ََا ٣ُ ث ُ َحسَّ اهَّلل ضَٔی  َاَ٪  ٤ََز َر ک ا٢َ  َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ



 

 

اهَّللٔ ِبُس  ًَ َاَ٪  ا َوک َراّٛٔب ا َو ٔطّی ا ٕت ٣َ ک١َُّ َسِب إئ  َب ُٗ ِتٔي ٣َِشحَٔس  َیأ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ٠ُطُ  اٟ ٌَ ِٔ ُط َي ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی   َر

ٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن ومیس  ن اامسلیع، دبعازعلسی  ن ملسم، دبعاہلل  ن دانیر، ا ن رمع ریض اہلل اعت

ر  وک دجسم ابق ںیم یھبک دیپؽ افر یھبک وسار وہ رک رشتفی الےت ےھت افر دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ح 

 

سی ی

یھب  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ 

 ایس رطح رکےت ےھت۔

 انیر، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعومٰیس  ن الیعمس، دبعازعلسی  ن ملسم، دبعاہلل  ن د :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دجسم ابق ںیم دیپؽ افر وسار وہ رک ےن اک ایبؿ۔

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ابق ںیم دیپؽ افر وسار وہ رک ےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1119    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ٤ًز  اب٩   ، ٍ ، ٧آ ًبیس اهَّلل   ، ، یهٰي ز شس ٣ 

ضَٔی  َر ٤ََز  اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َآ َىٔی ٧ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ ٩ِ ًُبَِیسٔ اهَّلل ًَ یٕس  ٌٔ َس َیِحٌَی ب٩ُِ  ث٨ََا  ْز َحسَّ ٨ََا ٣َُشسَّ ث ٤َاَحسَّ ٨ُِض ًَ  ُ ٔيی   اهَّلل َّ٨ اٟ َاَ٪  ا٢َ ک َٗ

٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ ث ٕ َحسَّ یِر ٤َُ٧ اب٩ُِ  اَز  ٔطّیا َز ا ا َو٣َ َراّٛٔب ٕئ  َبا ُٗ ٔي ٣َِشحَٔس  ِت َیأ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  یِٔن َػل َت ٌَ ِٛ َر  ٔ ط يي ٓٔی ُیَؼل َٓ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ   

اتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابق ںیم وسار وہ رک افر دیپؽ دسمد، ییحی، دیبعاہلل، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رف

آےت ےھت ا ن ریمن ےن اس زایدیت ےک اس ھ ایبؿ ایک ہک مہ  ے دیبعاہلل ےن افر اوہنں ےن انعف  ے ہک فتاں دف رتعک امنز ڑپےتھ 

 ےھت۔

 ہنعدسمد، یحیٰ، دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...ربق افر ربنم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک درایمؿ یک ہگج یک تلیضف اک ایبؿ۔

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 یک تلیضف اک ایبؿ۔ ربق افر ربنم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک درایمؿ یک ہگج

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1120    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ني  ٣از س  اهَّلل ب٩ زی ًبس  ، ز ب٩ ت٤ی٥ بي بَک، ًبا ا اهَّلل ب٩  ًبس ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

بِ  ًَ  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ضَٔی َحسَّ َر ٔيِّ  ازٔن ٤َ ِٟ ا یِٕس  اهَّللٔ ب٩ِٔ َز ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٔ ب٩ِٔ َت٤ٔی٥ٕ  ز ا بَّ ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ ََِک ٔي ب َب اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ٔس 

یَ  رٔ َؿْة ٩ِ٣ٔ  َرِو ٔی  بَر ًٔی َو٨ِ٣ٔ َیَِن بَِی ٢َ ٣َا ب ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو ُط أَ٪َّ َر ٨ِ ًَ ةٔ اهَّللُ  َّ٨ َح ِٟ ا  أق 

  ن ویفس، امکل، دبعاہلل  ن ایب رکب، سابد  ن میمت، دبعاہلل  ن زدی امزین ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں دبعاہلل

ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ےری  رھگ افر ربنم ےک درایمؿ تنج ےک ابروں ںیم  ے اکی ابغ 

 ےہ۔

   ن ویفس، امکل، دبعاہلل  ن ایب رکب، سابد  ن میمت، دبعاہلل  ن زدی امزین ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ؿ یک ہگج یک تلیضف اک ایبؿ۔ربق افر ربنم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک درایم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1121    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو رضت  ًاػ٥ ح ٔؽ ب٩  ، ح ٟزح٩٤ ا ًبس ب ب٩  ، خبی اهَّلل  ًبیس   ، ، یحٌی  ز شس ٣ 



 

 

زَ  ٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ اهَّلل ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ٌَی  َیِح  ٩ِ ًَ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث َِزَة  َحسَّ ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ٔؽ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ِ َح ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبسٔ  ًَ َىٔی ُخبَِیُب ب٩ُِ  ث ا٢َ َحسَّ َٗ

رٔ ْة ٩ِ٣ٔ  َؿ َرِو ٔی  بَر ٨ِ ًٔی َو٣ٔ َیَِن بَِی ا٢َ ٣َا ب َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َ َر ل ًَ بَرٔی  ٨ِ ةٔ َو٣ٔ َّ٨ َح ِٟ ا َأق  ي ی

ضٔی ِو  َح

دسمد، ییحی ، دیبعاہلل ، بیبخ  ن دبعارلنمح، صفح  ن اعمص رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن 

ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ےری  رھگ افر ےری  ربنم ےک درایمؿ تنج ےک ابروں ںیم  ے اکی ابغ ےہ افر 

 ےری  وحض رپ ےہ۔ ےریا ربنم

 دسمد، ییحی ، دیبع اہلل ، بیبخ  ن دبعارلنمح، صفح  ن اعمص رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیب ادقملس یک دجسم اک ایبؿ۔

 ؿامنز رصق اک ایب :   ابب

 تیب ادقملس یک دجسم اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1122    حس

ک، ٗزًہ زیاز :  راوی ا٠٤ٟ ہ، ًبس ، طٌب ٟیس  ابواٟو

 ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ  ٕ َاز لَي زٔی َة ٣َِو ًَ َ ز َٗ ُت  ٌِ ٔ َس٤ ٠٤َٔٔک  ِٟ ا ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث َؤٟیٔس َحسَّ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٔیَّ َر ُدِسر ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس ُت أَبَا 

 َ٤ ِٟ ا أَفِ  ُتَش ا٢َ َِل  َٗ ىٔی  ٨َ ِ٘ آَن ىٔی َو َحب٨َِ ًِ َ أ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ  ٍٕ َ َِرب ُث بٔأ ذُو یَُحسِّ َضا أَِو  َضا َزِوُج ٌَ یِٔن إِٔلَّ ٣َ َِو٣َ ُ ی زِأَة

 َ ٔي ی ِو٦َ ف ٕ َوَِل َػ ٦ َِّصٔ ٣َرِِحَ ٌَ ِٟ ا َس  ٌِ ٤ُِص َوَب اٟظَّ  ٍَ ِل٠ُ َّی َت ً ٔح َح ِب اٟؼ  َس  ٌِ یِٔن َب ًَلَت َس َػ ٌِ َػًَلَة َب ي َوَِل  َِؿَه اِْل ِْطٔ َو ٔٔ ِٟ یِٔن ا َّی ِو٣َ ً  َح

ی َصی َو٣َِشحٔٔس ِٗ َ ِْل ا ٔ َو٣َِشحٔٔس  ا٦ رَِحَ ِٟ ا َٔة ٣ََشأجَس ٣َِشحٔٔس  ًََلث َي ث ٔل ا٢ُ إِٔلَّ إ َح زِّ اٟ ُتَظس   زَُب َوَِل  ِِ  َت

اوباولدیل، ہبعش، دبعاکلمل، زقہع زاید ےک زاد رکدہ الغؾ ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک یبن 



 

 

ہن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اچر ابںیت ایبؿ رکےت وہےئ انس وج ھجم وک تہب ایھچ افر وخوگشار ولعمؾ وہںیئ، رفامای وعرت دف دؿ اک رفس 

 اس احؽ ںیم ہک اس ےک اس ھ اس اک وشرہ ای ااسی رہتش دار وہ سج  ے اکنح رحاؾ ےہ افر ہن دیعارطفل افر دیعایحضل ےک دؿ رک  رگم

رفزہ رےھک افر ہن امنز ڑپےھ دف امنزفں ےک دعب، اکی رجف ےک دعب  ب کت ہک آاتفب ولطع ہن وہاجےئ افر رصع ےک دعب  ب کت ہک 

 ا نیت دجسمفں ےک یسک دجسم یک رطػ اسامؿ رفس ابدنےھ، دجسم رحاؾ، دجسم ایصق افر ےریی دجسم۔آاتفب رغفب ہن وہاجےئ افر ہن وس

 اوباولدیل، ہبعش، دبعاکلمل، زقہع زاید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...  ہک فہ اکؾ امنز اک وہ افر ا ن سابس ریض اہللامنز ںیم تا ھ  ے دمد ےنیل اک ایبؿ  ب

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

ںیم دمد ےل، سج ہصح  ے اچےہ، افر  امنز ںیم تا ھ  ے دمد ےنیل اک ایبؿ  ب ہک فہ اکؾ امنز اک وہ افر ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک آدیم اےنپ دبؿ  ے امنز

 ےنپ ڑپک  وک درتس رکںی ۔ز ںیم ریھک افر ا ے ااھٹای افر  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اانپ تا ھ اےنپ ابںیئ ےچنہپ رپ رےتھک ےھت رگم ہی ہک مسج وک ئالجھںیئ ای ااوبااحسؼ ےن اینپ وٹیپ امن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1123    حس

ہ ب٩ س٠امی :  راوی ک، ٣ْخ٣ ٣اٟ  ،ٕ ْکیب، اب٩ ًباضًبس اهَّلل ب٩ یوس  ،٪ 

بَّ  ًَ اب٩ِٔ  َي  ِول یِٕب ٣َ ُْکَ  ٩ِ ًَ  ٪َ ُس٠َامِیَ َة ب٩ِٔ  ٣َ ٩ِ ٣َِْخَ ًَ أْٟک  بََر٧َا ٣َ َٕ أَِخ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث اهَّللٔ َحسَّ ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ُظ  بََر َّطُ أَِخ ٧َ ٕض أ ا

 َ ٧ ٤ُو ٨َِٔس ٣َِی َاَت ً َُّط ب ٧َ ا أ ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ ٔق ب٩ِٔ  َي رَعِ ل ًَ ُت  ٌِ َلَح اِؿ َٓ ا٢َ  َٗ ُتطُ  َٟ ا َٔي َخ ا َوه ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٔیَن  ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا َة أ٦ُِّ 

َػ  ٢ُ اهَّللٔ  و َرُس ا٦َ  ٨َ َٓ ا  َٔض ُوٟ ٔي ك ُط ف ٥َ َوأَص٠ُِ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس  ٍَ َلَح اِؿ ٔ َو اَزة ؤَس ِٟ ٥َ حَ ا َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َّی ل ً

 ٔ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َى َر َ٘ ِستَِی ا ٠ٔی١ٕ ث٥َُّ  َ٘ ٔ َسُظ ب ٌِ ٠ٔی١ٕ أَِو َب َ٘ ٔ ِب٠َطُ ب َٗ ِی١ُ أَِو  ا٠َّٟ  َٕ َِتَؼ ٩ِ  ا٧ ًَ ِو٦َ  َّ٨ ٤ََشَح اٟ َٓ َح٠ََص  َٓ  ٥َ َوَس٠َّ

اَ٪  ٤َِٔز ً ٢ٔ آ  ٔ َرة و اتٔی٥َ ُس إت َخَو َی رِشَ آ ٌَ ِٟ ا  َ أ َْقَ ٔ ث٥َُّ  ظ ٔ بَٔیٔس ٔط ض ا٦َ َوِج َٗ َُط ث٥َُّ  ُؿوئ أَِحَش٩َ ُو َٓ َضا  ٨ِ٣ٔ َ أ ؿَّ َتَو َٓ ٕة  َ٘ َّ٠ ٌَ َط٩ٕٓ ٣ُ َي  ٔل ا٦َ إ َٗ ث٥َُّ 

 ُ٘ َٓ ُت  َذَصِب ٍَ ث٥َُّ  ٨َ َػ ا  ُت ٣ِٔث١َ ٣َ ٌِ ٨َ َؼ َٓ ُت  ٤ِ ُ٘ َٓ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ ًَ اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ  ٢َ ا َٗ يي  ُسو٢ُ ُيَؼل َر  ٍَ َوَؿ َٓ  ٔ ٔط ب ٔلَي َج٨ِ ُت إ ٤ِ

َّ اهَّللٔ َؼل َٓ  ٔ ظ ت٠َُٔضا بَٔیٔس ِٔ ىَی َي ٤ِ یُ ِٟ ا ُنٔي  َرأِٔسی َوأََخَذ بٔأُذ لَي  ًَ ٤ِىَی  ُی ِٟ ا ُظ  یََس  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل یِٔن ث٥َُّ   َت ٌَ ِٛ یِٔن ث٥َُّ َر َت ٌَ ِٛ َر ي 



 

 

َز ث٥َُّ  یِٔن ث٥َُّ أَِوَت َت ٌَ ِٛ َر یِٔن ث٥َُّ  َت ٌَ ِٛ یِٔن ث٥َُّ َر َت ٌَ ِٛ َر یِٔن ث٥َُّ  َت ٌَ ِٛ یِٔن  َر َت َٔ ی ٔٔ یِٔن َخ َت ٌَ ِٛ َر َّي  َؼل َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ  ٪ُ ذِّ ٤َُؤ ِٟ ا ائَطُ  َّی َج ً ٍَ َح َلَح ِؿ ا

ِبَح  اٟؼ  َّي  َؼل َٓ َد   ث٥َُّ َْخَ

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، رخمہم  ن امیلسؿ، رکبی، ا ن سابس ےک آزاد رکدہ الغؾ ےن دبعاہلل  ن سابس ےک قلعتم رفاتی ایک ہک 

نینم رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس رات سگاری، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ اوہنں ےن اینپ اخہل اؾ اومل

  افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اؿ یک ویبی اس ےک وطؽ ںیم ےٹیل افر آدیھ رات سگرےن 

 

 
ہک ںیم رتسب ےک رعض ںیم ی

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسےت رےہ۔ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیبار  کت ای اس  ے ھچک ےلہپ ای ھچک دعب کت روسؽ

وہےئ افر اےنپ تاوھتں ےک ذرہعی دنین اک ارث اےنپ رہچ   ے دفر ایک رھپ وسرہ آؽ رمعاؿ یک آرخی دس آںیتی ڑپںیھ دعب ازاں اکی 

یھچ رطح فوض ایک رھپ امنز ڑپےنھ ڑھک  وہےئگ دبعاہلل  ن سابس اک کشم یک رطػ ےئگ وج یکٹل وہیئ یھت افر اس  ے فوض ایک افر ا

ایبؿ ےہ ہک ںیم یھب ڑھکا وہا افر اس رطح ایک سج رطح آپ ےن ایک رھپ ںیم ایگ افر آپ ےک ولہپ ںیم ڑھکا وہایگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل 

تا ھ  ے ےنلم ےگل دعب ازاں آپ ےن دف رتعک امنز  ہیلع فملس ےن اانپ داایں تا ھ ےری  ےر رپ راھک افر ےری  داںیئ اکؿ وک اےنپ

ڑپیھ، رھپ دف رتعک، رھپ دف رتعک، رھپ دف رتعک، رھپ دف رتعک، رھپ دف رتعک ڑپںیھ )وگای ابرہ رںیتعک ڑپںیھ( رھپ فرت ڑپےھ افر 

۔ٹیل رےہ اہیں کت ہک ؤمذؿ آےئ وت آپ ڑھک  وہےئ افر دف رںیتعک یکلہ ڑپںیھ رھپ ابرہ ےلکن افر رجف یک   امنز ڑپاھن 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، رخمہم  ن امیلسؿ، رکبی، ا ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ںیم الکؾ یک اممتعن اک ایبؿ۔

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ۔امنز ںیم الکؾ یک اممتعن اک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1124    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ز  شٌو ٣ اهَّلل ب٩  ًبس  ، ٤٘٠ًہ  ، ہی٥ ابزا ع،  ٤ً ا  ، اب٩ ٓـی١  ، ر ی  اب٩ ٤٧



 

 

 ًَ  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ ُع  ٤َ ًِ َ ِْل ا ا ٨ََ ث ِی١ٕ َحسَّ ـَ ُٓ اب٩ُِ  ا  ث٨ََ ٕ َحسَّ یِر ٤َُ اب٩ُِ ٧ ا  ٨ََ ث نَُش٥ُِّ٠ َحسَّ ا  َّ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ َة  ٤َ َ٘ ٠ِ

٨ِٔسٔ ا ٨َا ٩ِ٣ٔ ً ٌِ َرَج ا  َّ٤ ٠َ َٓ ٨َا  ٠َِي ًَ یَرُز   َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٥َ َوصَُو فٔي  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ لَي  ٨َاًَ ٠َِي ًَ َزُزَّ  ٥ِ٠َ ی َٓ  ٔ ٠َِیط ًَ ٨َ٤ِا  َس٠َّ أشیِّ  َح َّ٨ ٟ 

ًّل  ِِ ُط  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔي  ٢َ إٔ٪َّ ف ا َٗ  َو

ا ن ریمن، ا ن لیضف، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک 

وگں وک وجاب دےتی ےھت،  ب مہ مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز یک احتل ںیم السؾ رکےت ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ول

ولگ اجنیش ےک اپس  ے فاسپ وہےئ مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ وجاب 

 ںیہن دای افر رفامای ہک امنز ںیم ادا یک رطػ داہیؿ وہات ےہ۔

 اہلل  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنعا ن ریمن، ا ن لیضف، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم الکؾ یک اممتعن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1125    حس

ہ اب٩ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ز  شٌو ٣ اهَّلل ب٩  ًبس ہ  ٤٘٠ً  ، ہی٥ ابزا ع  ٤ً ، ا ٔیا٪ ہزی٥ ب٩ س  ، ر ؼو ٨٣ ٙ ب٩  اسح  ، ر ی ٤٧ 

 َ٤ ًِ َ ِْل ا  ٩ِ ًَ اَ٪  َی ِٔ ُس ی٥ُِ ب٩ُِ  َُز ا ص ٨ََ ث ٔي  َحسَّ ول ُ٠ اٟشَّ ٕر  ٨ُِؼو ُٚ ب٩ُِ ٣َ ا ا إِٔسَح ث٨ََ ٕ َحسَّ یِر ٤َُ٧ اب٩ُِ  ا  ٨ََ ث َة َحسَّ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ِ ًَ َِزاصٔی٥َ  ٩ِ إٔب ًَ ٩ِ ٔع  ًَ

٧َِحَوظُ   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٩ِ اٟ ًَ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٔ َر اهَّلل ِبٔس  ًَ 

 ا ن ریمن، ااحسؼ  ن وصنمر، رہص   ن  نایؿ، اشمع اربامیہ، ہمقلع دبعاہلل  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے افر فہ یبن یلص اہلل ہیلع

 رکےت ںیہ۔فآہل فملس  ے اس ےک لثم رفاتی 

 ا ن ریمن، اقحس  ن وصنمر، رہص   ن  نایؿ، اشمع اربامیہ، ہمقلع دبعاہلل  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ۔امنز ںیم الکؾ یک اممتعن اک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1126    حس

ني :  راوی يبا ٤ًزو ط اب٩   ، رث ب٩ طبی١ اس٤ٌی١، حا سٰی  ، ًی سٰی ٣و ہی٥ ب٩  ا  ابز

 َ ُطب رٔٔث ب٩ِٔ  ا َح ِٟ ا  ٩ِ ًَ أًی١َ  ٤َ ِٔس ٩ِ إ ًَ َُص  ٧ اب٩ُِ یُو َُو  َسی ص َا ًٔی ٧ بََر وَسی أَِخ َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُ ا إٔب ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٔيِّ  ان َب ِي اٟظَّ زٕو  ٤ِ ًَ ٔي  َب ٩ِ أ ًَ ِی١ٕ 

ٔ َوَس٠َّ  ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ِضٔس  ًَ لَي  ًَ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٥ُ فٔي  ک٠ََّ ٨ََت َٟ ا  َّ٨ ُٛ ٥َ إِٔ٪  َٗ َِر یُِس ب٩ُِ أ ا٢َ لٔي َز َّی َٗ ً ٔ َح تٔط َٔبطُ بَٔحاَج اح َػ ٧َا  ٥ُ أََحُس ُک٠َِّ ٥َ ی

 َ٠ اٟؼَّ لَي  ًَ وا  آُٔو ِت َح َٟ َ َز ُٜؤت ٧ ٔاٟش  ٧َا ب زِ أ٣ُٔ َٓ ٔیَن  ٔت ا٧ َٗ ا ِهَّلِل  و٣ُو ُٗ َلی َو ِس ُو ِٟ ا  ٔ ًَلة اٟؼَّ أت َو  َو

، ا ن رمعف ابیشین  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے زدی  ن ار م 
 
 

 

اربامیہ  ن ومیس، ٰیسیع اامسلیع، احرث  ن ش

فآہل فملس ےک زامہن ںیم امنز ںیم وگتفگ رکےت ےھت افر مہ ںیم  ے اکی صخش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع 

دفےر   ے اینپ احںیتج ایبؿ رکات اھت، اہیں کت ہک ہی آتی ارتی ہک اینپ امنزفں یک افحتظ رکف وت مہ ولوگں وک امنز ںیم اخومش 

 رےنہ اک مکح دای ایگ۔

، ا ن رمعف ابیشیناربامیہ  ن ومٰیس، ٰیسیع الیعمس، احرث  ن  :  رافی
 
 

 

 ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رمدفں ےئلیک امنز ںیم احبسؿ اہلل افر ادمحل اہلل ک ےن اک ایبؿ۔

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ؿ۔رمدفں ےئلیک امنز ںیم احبسؿ اہلل افر ادمحل اہلل ک ےن اک ایب



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1127    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  اور وہ سہ١  ٟس سے  ا اپ٨ے و بي حاز٦  ٌٟزیز ب٩ ا ا ًبس  ، ش٤٠ہ ٣ اهَّلل ب٩   ًبس 

 ٩ِ ًَ  ٕ از٦ٔ ٔي َح ٔ ب٩ُِ أَب ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ َة َحسَّ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٔيی  َحسَّ َّ٨ اٟ َد  ٢َ َْخَ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٕس  ٌِ َس ِض١ٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ  ٔ ط أَبٔی

ًَٔل  َئ ب ا َح َٓ  ُ ًَلة اٟؼَّ ا٧َِت  رٔٔث َوَح َحا ِٟ ا ٖٔ ب٩ِٔ  ِو ًَ زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ َىٔی  َیَِن ب ُٔح ب ٥َ ُيِؼ٠ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ُض٤َا َػل ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٕ َر ٢ْ أَبَا بََِک

 ٔ ا٢َ حُب َ٘ َٓ َٓ ًَلَة  اٟؼَّ ًَٔل٢ْ  ا٦َ ب َٗ َ أ َٓ ُِت٥ِ  ٔطئ ٥ِ إِٔ٪  ٌَ َن  ٢َ ا َٗ َض  ا ا٨َّٟ َتُؤ٦   َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ اهَّللُ َص  ضَٔی  َر  ٕ ََِک ُو ب ٦َ أَب سَّ َ٘ َت

 ٖٔ و ُٔ اٟؼ  ٔي  ٔشی ف ٤َِ ٥َ ی ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َئ  َحا َٓ َّي  َؼل َٓ ُط  ٨ِ ُض ًَ ا ا٨َّٟ أََخَذ  َٓ  ٢ٔ ِْلَوَّ ِّٕ ا اٟؼَّ ا٦َ فٔي  َٗ َّی  ا َحً ًّ٘ َط ا  َض  ٘ َيُظ

ُط َِل  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی   ٕ َاَ٪ أَبُو بََِک ک ُٙ َو ی ٔٔ ِؼ تَّ اٟ َُو  یُح ص ٔٔ ِؼ تَّ اٟ ا  ُروَ٪ ٣َ ِض١ْ ص١َِ َتِس ا٢َ َس َٗ ٔح  ی ٔٔ ِؼ تَّ ٔاٟ ا ب َّ٤ ٠َ َٓ  ٔ ٔط ًَلت ٔي َػ ُت ف ٔٔ َت َی٠ِ

 ٔ إ َٓ َت  َٔ َت ِٟ ا ا  ثَرُو ِٛ َ حَ أ َٓ  ٔ یِط یََس  ٕ ُو بََِک ٍَ أَب َٓ ََفَ ٧ََک  کَا ٣َ ٔ ط ِی َٟ ٔ اَر إ أََط َٓ  ِّٕ اٟؼَّ ٥َ فٔي  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ٍَ ذَا  َرَج ٤َٔس اهَّلَل ث٥َُّ 

َّي َؼل َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل ا٨َّٟ  ٦َ سَّ َ٘ َت َُط َو ائ ی َوَر ِضَْقَ َ٘ ِٟ  ا

، دبعازعلسی  ن ایب احزؾ اےنپ فادل  ے افر فہ لہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک دبع اہلل  ن ہملسم

وبرکب ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ینب رمعف  ن وعػ  ے حلص یک وگتفگ رکےن ےلکن افر امنز اک فتق آایگ۔ وت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ا

ہنع ےک اپس آےئ افر اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفک ےئل ےئگ ںیہ، اس ےئل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ریض اہلل اعتٰیل

 ولوگں یک اامتم ےئجیک اوہنں ےن اہک ہک ارگ مت اچےتہ وہ وت ااقتم وہک،انچہچن البؽ ےن ریبکت یہک افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےگ

فع یک، وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وفصں وک ریچےت وہےئ آےئ اہیں کت ہک یلہپ فص ںیم چنہپ ےئگ وت ڑبےھ افر امنز ڑپاھین رش

ح ایک ےہ؟ فہ اتیل اجبان ےہ، اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اینپ امنز ںیم

صفی 

 

ن

ح رکین رشفع یک، لہس ےن اہک مت اجےتن وہ ہک 

صفی 

 

ن

 ولوگں ےن 

ولوگں ےن تہب زایدہ اتیل اجبان رشفع ایک وت گڑ  افر داھکی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یلہپ اس یک رطػ وتمہج ہن وہےئ نکیل  ب 

ےئ فص ںیم ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااشرہ ایک ہک اینپ ہگج رپ روہ وت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ دفونں تا ھ ااھٹ

  ولٹ ےئگ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آےگ ڑبےھ افر امنز ڑپاھیئ۔افر اہلل یک رعتفی ایبؿ یک افر ےھچیپ

 دبع اہلل  ن ہملسم، دبعازعلسی  ن ایب احزؾ اےنپ فادل  ے افر فہ لہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...  اک ایبؿ سج ےن یسک وقؾ اک انؾ ایل ای امنز ںیم ریغب اطخب ےئک وہےئ السؾ ایکاس صخش

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 (اس صخش اک ایبؿ سج ےن یسک وقؾ اک انؾ ایل ای امنز ںیم ریغب اطخب ےئک وہےئ السؾ ایک اس احؽ ںیم ہک فہ ںیہن اجاتن )سج وک السؾ ایک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1128    حس

ز :  راوی ٣شٌو اهَّلل ب٩  ًبس  ، ئ١ ا ابوو  ، ٟزح٩٤ ا ًبس ین ب٩  ؼ ، ح ؼ٤س ٟ ا ًبس ٌٟزیز ب٩  ا ًبس ؼ٤س  ٟ ا ابوًبس سٰی،  ًی  ٤ًزو ب٩ 

ث٨ََا حُ  ٤َسٔ َحسَّ اٟؼَّ ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٤َسٔ  اٟؼَّ ِبسٔ  ًَ ا أَبُو  ٨ََ ث َسی َحسَّ زُو ب٩ُِ ًٔی ٤ِ ًَ ٨ََا  ث ائ١ٕٔ َحسَّ ٔي َو ٩ِ أَب ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ یُِن ب٩ُِ  َؼ

یمِّ َوُيَش٠ِّ  نَُش ٔ َو ًَلة اٟؼَّ ٔي  ُة ف ٔحیَّ تَّ اٟ  ٢ُ و ُ٘ َن ا  َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٕ َر ز و ٌُ ٔ ب٩ِٔ ٣َِش اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ُط ًَ ٌَ ٔ ٤ َش َٓ ٕف  ٌِ لَي َب ًَ ٨َا  ـُ ٌِ ٥ُ َب

ٔ َو  ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو ٤َ َر َرِح ٔيی  َو َّ٨ اٟ َضا  َک أَی  ٠َِی ًَ ًَل٦ُ  اٟشَّ َباُت  يِّ لَّ اٟ اُت َو َو ٠َ اٟؼَّ اُت ِهَّلِل َو ٔحیَّ تَّ اٟ ُوا  وٟ ُٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ اهَّللٔ َس٠َّ ُة 

ضَ  اهَّللُ َوأَِط َط إِٔلَّ  َٟ ٔ یَن أَِطَضُس أَِ٪ َِل إ أٟٔح اٟؼَّ اهَّللٔ   ٔ ز َٔبا َي ً ل ًَ ا َو ٠َِي٨َ ًَ ًَل٦ُ  اٟشَّ ُُط  َات ک ََز َٔذا َوب ٥ُِ إ َّٜ ٧ٔ إ َٓ ُُط  وٟ ُس ُظ َوَر ِبُس ًَ ّسا  َّ٤ ُس أَ٪َّ ٣َُح

َِرٔق  ِْل أئ َوا ٤َ اٟشَّ ٔي  ٕٔح ف اٟ ِبٕس ِهَّلِل َػ ًَ ک١ُِّ  َي  ل ًَ ُت٥ِ  ٤ِ ِس َس٠َّ َ٘ َٓ َذَٟٔک  ُت٥ِ  ٠ِ ٌَ َٓ 

رفاتی رکےت ںیہ  رمعف  ن ٰیسیع، اوبدبعادمصل دبعازعلسی  ن دبعادمصل، نیصح  ن دبعارلنمح، اوبفالئ، دبعاہلل  ن وعسمد  ے

اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولگ امنز ںیم اایحتلت ڑپےتھ ےھت افر انؾ ےتیل ےھت افر مہ ںیم  ے ضعب اکی دفےر  وک السؾ رکات روسؽ 
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 اہلل اعتٰیل ےک رہ اصحل دنب  رپ السؾ اجیھب۔ ںیم

 رمعف  ن ٰیسیع، اوبدبعادمصل دبعازعلسی  ن دبعادمصل، نیصح  ن دبعارلنمح، اوبفالئ، دبعاہلل  ن وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اک ایبؿ۔ وعروتں ےک اتیل اجبےن



 

 

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک اتیل اجبےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1129    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ہ،  ابوس٤٠ ی،  ہز ، ز ، سٔیا٪ اهَّلل  ًبس  ًلي ب٩ 

ا ٨ََ ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّى  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ َرضَٔی اهَّللُ  َِزَة  َُزی ٔي ص ٩ِ أَب ًَ َة  ٤َ َس٠َ َبٔي  ٩ِ أ ًَ ٔی   ز صِز اٟ ٨ََا  ث اُ٪ َحسَّ َی ِٔ  ُس

َشاءٔ  ِّ٨ ٠ٟٔ ُٙ ی ٔٔ ِؼ تَّ اٟ ٢ٔ َو ا َج ِشبٔیُح َٟٔلِّ تَّ اٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

یض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ر

 رفامای ہک رمدفں ےئلیک حیبست ےہ افر وعروتں ےئلیک اتیل اجبان ےہ۔

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک اتیل اجبےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1130    حس

، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی ، سٔیا٪، ابوحاز٦ ، وٛیٍ  یحٌی 

 ٩ِ ًَ  ٍْ َا َوٛٔی بََر٧ ٌَی أَِخ َیِح ا  ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ٕس  ٌِ َس ِض١ٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ  ٕ از٦ٔ ٔي َح ٩ِ أَب ًَ اَ٪  َی ِٔ ُس

ائٔ  َش ِّ٨ ٠ٟٔ ُٙ ی ٔٔ ِؼ تَّ ا٢ٔ َواٟ َج ِشبٔیُح َٟلِّ تَّ اٟ  ٥َ َس٠َّ  َو

ؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ییحی ، فعیک،  نایؿ، اوباحزؾ، لہس  ن دعس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایب



 

 

 رمدفں ےئلیک حیبست افر وعروتں ےئلیک اتیل اجبان ےہ۔

 ییحی ، فعیک،  نایؿ، اوباحزؾ، لہس  ن دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ینپ امنزفں ںیم اےٹل اپں رھپ  ای یسک ک ش ےن فایل ارم یک انبء پاس صخش اک ایبؿ وج ا

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

  ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ایک۔اس صخش اک ایبؿ وج اینپ امنزفں ںیم اےٹل اپں رھپ  ای یسک ک ش ےن فایل ارم یک انبء رپ ےگ ڑبھ اجےئ، اس وک لہس  ن دعس ےن یبن یلص اہلل

یث                               ٠س او٢ج  :  ج٠س      1131    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٟ ٣ا ا٧ص ب٩  ی،  ہز ، ز ص ، یو٧ اهَّلل  ًبس ٣ح٤س،  ر ب٩  ی ظ  ب

ٕٔک  اٟ َُص ب٩ُِ ٣َ ٔي أ٧َ بََرن زٔی  أَِخ ز صِ اٟ  ٢َ ا َٗ ٧ُُص  یُو ا٢َ  َٗ اهَّللٔ  ِبُس  ًَ َا  ٧ ٕس أَِخبََر َّ٤ رِٔشُ ب٩ُِ ٣َُح ا ب ٨ََ ث َ َحسَّ ٔ أ ِحز َٔ ِٟ ا ٔي  ٨َا ص٥ُِ ف ٔیَن بَِي ٤ُِش٤ٔ٠ ِٟ ا  َّ٪

ٔ َوَس  ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َٔئُض٥ِ  ح َٔ َٓ ٔض٥ِٔ  يي ب ٨ِطُ ُيَؼل ًَ اهَّللُ  َرضَٔی   ٕ یِٔن َوأَبُو بََِک ٨َِ أِلث ِو٦َ  ضَٔی َی َة َر ائَٔظ ًَ  ٔ َزة ََِر حُِح ٔس  َٕ َظ َٛ ِس  َٗ  ٥َ َّ٠

 ٔ ض ِی َٟ ٔ َز إ َو ٨َ َٓ ا  ٨َِض ًَ ٢َ اهَّللٔاهَّللُ  ُسو ٔ َوَه٩َّ أَ٪َّ َر ط ٘ٔبَِی ًَ لَي  ًَ ٨ِطُ  ًَ َرضَٔی اهَّللُ   ٕ َؽ أَبُو بََِک َٜ ٨َ َٓ َحُک  ـِ ٥َ َي ََبشَّ ت َٓ  ْٖ و ُٔ ُػ َّي ٥ِ َوص٥ُِ  َػل  

 ٔ ًَلتٔض َػ ٔي  ا ف ُو تَت٨ٔ ِٔ وَ٪ أَِ٪ َي ٤ُٔ ٤ُِش٠ ِٟ ا ٔ َوَص٥َّ  ًَلة اٟؼَّ َي  ٔل َد إ ٔیُس أَِ٪ یَِْخُ ُز ٥َ ی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٥َ اهَّللُ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٔاٟ ا ب ّح ََفَ  ٥ِ

َیِو٦َ  ِٟ ا َٔک  َذٟ يَي  ُُوف ََِر َوت اٟشِّ َي  َِرخ ُحِحَزَة َوأ ِٟ ا َزَخ١َ  وا ث٥َُّ   ٤ٔ ٔ أَِ٪ أَت َر بَٔیٔسظ ا أََط َٓ ُظ  َرأَِو ٔیَن   ح

 رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک دف ہبنش ےک دؿ رجف رشب  ن دمحم، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی

 ےک فتق املسمؿ امنز ںیم وغشمؽ ےھت افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اںیہن امنز ڑپاھ رےہ ےھت، ااچکن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ

 رطػ داھکی ہک ولگ فص ہتسب ںیہ افر آپ ےک اسےنم آےئگ۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رجح  اک رپدہ ااھٹای، افر اؿ یک

امنز رکسما رک ےنسنہ ےگل، اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اینپ ازیویں ےک لب ےھچیپ گڑ  افر امگؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 فآہل فملس وک ولوگں ےن وخش وہ رک داھکی آپ ےئلیک انلکن اچےتہ ںیہ افر املسمونں ےن ارادہ ایک ہک اینپ امنز وتڑ دںی  ب یبن یلص اہلل ہیلع



 

 

 ےن اےنپ تاوھتں  ے ااشرہ ایک ہک امنز وپری رکف رھپ رجحہ ںیم دالخ وہےئ افر رپدہ وھچڑ دای افر ایس دؿ فافت اپیئ۔

 ریشب  ن دمحم، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ںیم رکنکویں ےک اٹہےن اک ایبؿ۔)

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم رکنکویں ےک اٹہےن اک ایبؿ۔)

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1132    حس

يبا٪، یحٌی ابوس :  راوی ، ط ہ، ٣ٌی٘یبابونٌی٥ ٤٠ 

ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ْب أَ٪َّ  ٘ٔی ِی ٌَ َىٔی ٣ُ ث ا٢َ َحسَّ َٗ َة  َس٤َ٠َ َبٔي  ٩ِ أ ًَ ٌَی  َیِح  ٩ِ ًَ اُ٪  َب َطِي ا  ث٨ََ ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ُو ن ا أَب ٨ََ ث ٔي  َحسَّ ٢َ ف ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل

 َٓ ًّٔل  اً َٓ َت  ٨ِ ُٛ ا٢َ إِٔ٪  َٗ ُث َيِشُحُس  اَب َحِی َ َر اٟ ی  وِّ ُج١ٔ يَُش زَّ احَٔسةّ اٟ  َو

اوبمیعن، ابیشؿ، ییحی اوبہملس، بیقیعم  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش ےک قلعتم وج 

 دجسہ رکےن یک ہگج رپ یٹم ربارب رک  رفامای ارگ ااسی رکان یہ اچےتہ وہ وت سب اکی دہعف رک ول۔

 ، بیقیعماوبمیعن، ابیشؿ، ییحی اوبہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ںیم دجس  ےئلیک ڑپکا اھچبےن اک ایبؿ۔

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب



 

 

 امنز ںیم دجس  ےئلیک ڑپکا اھچبےن اک ایبؿ۔

یثح                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1133    س

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٟ ٣ا ص ب٩  ا٧ اهَّلل  ًبس ، بَک ب٩  ٟب ُا  ، ، برش ز شس ٣ 

ٕٔک  اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ََِکٔ ب٩ِٔ  ٩ِ ب ًَ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ا ْٔب  اٟ َُ ٨ََا  ث رِٔشْ َحسَّ ا ب ٨ََ ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ا َحسَّ َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی   

ي  ٩َ َوجِ نَُؼل ِّٜ ٤َُ ٧َا أَِ٪ ی ٍِ أََحُس ٔل ٥ِ َيِشَت َٟ َٔذا  إ َٓ رَِحِّ  ِٟ ا  ٔ ة ٔطسَّ ٥َ فٔي  ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ َِوبَطُ ي ٣َ َِرٔق َبَشَم ث ِْل َضطُ ٩ِ٣ٔ ا

 ٔ ط ٠َِی ًَ َشَحَس  َٓ 

ےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک مہ رگیم یک دشت دسمد، رشب، اغبل، رکب  ن دبعاہلل اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رک

ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ امنز ڑپےتھ افر  ب مہ ںیم  ے ضعب اس یک دقرت ہن راتھک ہک زنیم رپ اانپ رہچہ ہن رھک ےکس، 

 وت اانپ ڑپکا اس رپ الیھپات افر اس رپ دجسہ رکات۔

 اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدسمد، رشب، اغبل، رکب  ن دبعاہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ںیم وکؿ اس لمع اجزئ ےہ۔

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وکؿ اس لمع اجزئ ےہ۔

     1134    ثحسی                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ظہ  ئ ًا  ، ابوس٤٠ہ  ، ٨ٟرض ا ابو  ، ک ٣اٟ  ، ش٤٠ہ ٣ اهَّلل ب٩   ًبس 

ا ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٤ََة  َس٠َ ٩ِ أَبٔي  ًَ رِضٔ  ا٨َّٟ َبٔي  ٩ِ أ ًَ ْٔک  اٟ ٨ََا ٣َ ث َة َحسَّ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ٨ََا  ث ُت أ٣َُس  َحسَّ ٨ِ ُٛ ِت  َٟ ا َٗ ٨َِضا  ًَ  ُ هَّلل



 

 

 ٔ إ َٓ َضا  ُت ٌِ َٓ ََفَ ٔي  زَن ٤ََ َسَحَس ُ ا  َٔذ إ َٓ يي  َُو ُيَؼل ٥َ َوص َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ِٔب٠َةٔ  ٔي ٗ َُضارِٔجلٔي ف ِزت ا٦َ ٣ََس َٗ ا   َذ

انپ اپؤں روسؽ اہلل دبعاہلل  ن ہملسم، امکل، اوبارضنل، اوبہملس، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک ںیم ا

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم دراز ےئک ریتہ افر آپ امنز ڑپےتھ  ب آپ دجسہ رکےت وت ےریا اپؤں داب دےتی وت ںیم اس وک ااھٹ 

 یتیل،  ب ڑھک  وہاجےت وت ںیم رھپ الیھپ دیتی۔

 اہنع دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، اوبارضنل، اوبہملس، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وکؿ اس لمع اجزئ ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1135    حس

ہ، ٣ح٤س ب٩ زیاز، ا :  راوی ، طبابہ، طٌب ٨ًہ٣ح٤وز لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ   بو

اهَّللُ ضَٔی  َِزَة َر ی ٔي صَُز ٩ِ أَب ًَ  ٕ ز ا َٔی ٔس ب٩ِٔ ز ٩ِ ٣َُح٤َّ ًَ ُة  َب ٌِ ُط ا  ٨ََ ث َُة َحسَّ َطَباب ٨ََا  ث وْز َحسَّ ا ٣َِح٤ُ ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ  

َل  ِی اٟظَّ ٢َ إٔ٪َّ  ا َٗ َػًَلّة  َّي  َػل َّطُ  ٧َ ٥َ أ َس٠َّ ُت َو ٤ِ ِس َص٤َ َ٘ َٟ طُ َو ت  ًَ َذ َٓ ٨ِطُ  ٣ٔ ُ اهَّلل ىٔی  ٨َ َٜ أ٣َِ َٓ لَيَّ  ًَ ًَلَة  اٟؼَّ  ٍَ َل ِ٘ لَيَّ َٟٔی ًَ َظسَّ  َٓ لٔي  َق  اَ٪ رَعَ

َربِّ  ًَل٦  اٟشَّ  ٔ ط ٠َِی ًَ  ٪َ ُس٠َامِیَ  ٢َ ِو َٗ ُت  َذَْکِ َٓ  ٔ ط ِی َٟ ٔ ا إ زُو ٨َُِو ت َٓ ا  و بُٔح َّی ُتِؼ ً ٕة َح َی رٔ َسا َي  ٔل ُط إ َ٘ ٔي ٣ُ  أَِ٪ أُؤث ل ِب  ْٔلََحسٕ َص ٔي  َبغ ی٨َِ ّا َِل  ٠ِک

ت   ًَّ َس َٓ ُط َو ُت ِ٘ ٢ٔ أَِی َخ٨َ ا ٔاٟذَّ ُط ب ت  ًَ َذ َٓ ٤َِی١ٕ  ُط رِضُ ب٩ُِ  َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ ا ث٥َُّ  أسّی اهَّللُ َخ ُظ  زَّ ی ََفَ ٔس ٌِ وَ٪ ٩ِ٣ٔ َب  ً یَُس َِو٦َ  ٔ ی اهَّلل  ٢ٔ ِو َٗ طُ ٩ِ٣ٔ 

 َٛ َّطُ  ٧َ ُط إِٔلَّ أ ت  ًَ َس َٓ اُب  َو اٟؼَّ وَ٪ َو ٌُ َٓ یُِس َِی  ائٔ أ تَّ اٟ یِٔن َو ٌَ ِٟ ا َٔتِظٔسیٔس  ا٢َ ب َٗ ا   َذ

ےن ومحمد، ابشہب، ہبعش، دمحم  ن زاید، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے افر فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ 

وک وتڑ د ۔ وت اہلل اعتٰیل ےن ھجم وک اس رپ ہبلغ اکی امنز ڑپیھ، وت رفامای ہک اطیشؿ ےری  اسےنم آای افر ھجم رپ دوشار رکدای ایگ ہک امنز 

اطع ایک افر ںیم ےن اس وک ولغمب رکایل افر ںیم ےن ارادہ ایک ہک ا ے اکی وتسؿ  ے ابدنھ دفں، اتہک حبص ےک فتق مت ولگ ا ے دھکی 
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ۃ اہلل اعتٰیل ےک

 

ۃ  ے رماد ےہ ںیم ےن اس اک الگ وھگاٹن افر دعی

 

 انرماد افر ذلیل رک ےک فاسپ رکدای۔ رھپ رضن  ن اامسلیع ےن اہک ہک دعی

ۃ یہ ےہ رگم 

 

 ہی نیع افر ات یک دشتدی ےک اس ھ ایس رطح ایبؿ ایک۔وقؽ ویؾ دیوعؿ  ے اموخذ ےہ ینعی فہ دعف رکےت ںیہ افر حیحص وکعی

 ومحمد، ابشہب، ہبعش، دمحم  ن زاید، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اتقدہ ےن اہک ہک ارگ وچر یسک اک ک ارگ امنز یک احتل ںیم یسک اک اجونر اھبگ اجےئ افر

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ۔ارگ امنز یک احتل ںیم یسک اک اجونر اھبگ اجےئ افر اتقدہ ےن اہک ہک ارگ وچر یسک اک ڑپکا ےل ےل وت اس ےک ےھچپ دفڑ  افر امنز وھچڑ د 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1136    حس

، ارزٚ ب٩ ٗیص :  راوی  آ ز٦، طٌبہ

ةَ  یَّ رٔ و رَِحُ ِٟ ا ات١ُٔ  َ٘ ُ ن  ٔ از ِْلَصَِو ا بٔا َّ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ ِیٕص  َٗ ُٚ ب٩ُِ  ًَ ِْلَِز ا ا  ٨ََ ث َبُة َحسَّ ٌِ ُط ا  ث٨ََ آَز٦ُ َحسَّ ا  ٨ََ ث ٕ إٔذَا  َحسَّ ََضز ٧  ٖٔ ُ َي ُجز ل ًَ ٧ََا  ا أ بَِي٨َ َٓ

 َ٠ ٌَ َح َٓ  ٔ ٔ بَٔیٔسظ ٔط َّت َزاب َٔذا َٟٔحا٦ُ  يي َوإ ١َ َرُج١ْ ُيَؼل ٌَ َح َٓ یٔم   َِس٠َ ِْل َزَِزَة ا ُو ب َُو أَب ُة ص َب ٌِ ٢َ ُط ا َٗ ا  َض ٌُ یَتَِب  ١َ ٌَ ُُط َوَج ازًٔ ٨َُ َُّة ت اب اٟسَّ ِت 

وِ  َٗ ُت  ٌِ ٔ ٤ َس يي  ٔن ٢َ إ ا َٗ ُذ  ِی اٟظَّ  َٖ ِنََّصَ ا ا َّ٤ ٠َ َٓ ٔذ  ِی اٟظَّ َٔضَذا  ١ِ ب ٌَ ِٓ ا ُض٥َّ  ٢ُ ا٠َّٟ و ُ٘ ٔد َي رٔ َوا َد ِٟ ا زَِوُت َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  َُ يي  ٔن ٥ُِٜ َوإ ُسو٢ٔ  َل َر  ٍَ ٣َ

 ٔ يي إ ٔن ُظ َوإ یَر ضِٔسُت َتِیٔش َٔي َوَط ان ٤ََ َزََوإت َوث ُ ٍَ ِب إت أَِو َس زََو َُ تَّ  ٔس  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔی أََحب  اهَّللٔ  ًَّ اب ٍَ َز ٣َ ٍَ أج ٨ُِت أَِ٪ أَُر ُٛ  ٪ِ

 َ ل ًَ   ٙ َیُظ َٓ ا  َض ٔٔ َٟ ِ ٔلَي ٣َأ ٍُ إ زِٔج َضا َت ًَ ََز َيَّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أ ٔل  يَّ إ

آدؾ، ہبعش، ارزؼ  ن سیق  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک مہ اوہاز ںیم ےھت۔ اخرویجں  ے گنج رک رےہ ےھت، مہ 

ولگ اکی رہن ےک انکر  رپ ےھت، اکی رمد )وک داھکی( امنز ڑپھ رتا اھت افر اس یک وساری یک اگلؾ اس یک تا ھ ںیم یھت افر وساری اس 

 دب یت یھت( افر ہی اس ےک ےھچیپ اجات اھت۔ ہبعش ےن ایبؿ ایک ہک فہ صخش اوبربزہ ایملس ےھت، اخرویجں ںیم  ے  ے ڑگھج ریہ یھت )ینعی

اکی صخش ک ےن اگل۔ ا  اہلل اس ڈبےھ اک ربا وہ،  ب فہ فیعض صخش امنز  ے افرغ وہےئ وت اہک ںیم ےن اہمتری ابت ینس افر ںیم ےن 

 اس ھ ھچ ای است ای آھٹ زغفات ںیم رشتک یک ےہ افر ںیم ےن آیکپ وہستل دنسپی وک داھکی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک



 

 

ںیم اےنپ اجونر ےک اس ھ فاسپ وہات وت رتہب ہی اھت اس  ے ہک ںیم اس وک وھچڑ داتی افر فہ اےنپ البطص یک رطػ ولٹ اجات افر ےری  

 ےئل فایسپ دوشار وہیت۔

 آ دؾ، ہبعش، ارزؼ  ن سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ۔ارگ امنز یک احتل ںیم یسک اک اجونر اھبگ اجےئ افر اتقدہ ےن اہک ہک ارگ وچر یسک اک ڑپکا ےل ےل وت اس ےک ےھچپ دفڑ  افر امنز وھچڑ د 

یث                               ٢ج٠س او  :  ج٠س      1137    حس

ہزی، رعوہ :  راوی ص، ز  ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساهَّلل ، یو٧

 َٟ ا َٗ ا٢َ  َٗ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ُُص  ُو٧ ٧َا ی بََر ٔ أَِخ اهَّلل ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ات١ٕٔ أَِخ َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٤ُِص َحسَّ اٟظَّ ِت  َٔ ائَٔظُة َخَش ًَ  ِت 

َِسطُ  َرأ  ٍَ َٓ َر ٢َ ث٥َُّ  َا أَك َٓ  ٍَ َٛ َر ّة ث٥َُّ  ٔی٠َ َو َرّة ك و ُس  َ أ َْقَ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٦َ  َ٘ َٓ ٍَ َٛ َر ی ث٥َُّ  ٕ أُِْخَ َرة َح بُٔشو َت ِٔ َت ِس ا ث٥َُّ 

َّضُ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٧َٔیةٔ ث٥َُّ  ا اٟثَّ َذَٟٔک فٔي   ١َ ٌَ َٓ َسَحَس ث٥َُّ  اصَا َو ـَ َٗ َّی  ً َد َح َّی ُيَِفَ ً وا َح َؼ٠  َٓ َذَٟٔک  ُِت٥ِ  َرأَی إٔذَا  َٓ َأت اهَّللٔ  آی أ٪ ٩ِ٣ٔ  ََت آی ٤َا 

 ِٟ ا ا ٩ِ٣ٔ  ّٔ ِٔل آُخَذ ٗ یُس أَِ٪  ُرٔ ُِت أ َرأَی ِس  َ٘ َٟ َّی  ُُط َحً َطِیٕئ ُؤًِست ک١َُّ  ا  مٔي َصَذ ا َ٘ َیُِت فٔي ٣َ َرأ ِس  َ٘ َٟ  ٥ُِٜ ٨ِ ُت ًَ ٠ِ ٌَ ٔي َج ون َرأَیُِت٤ُ ٔیَن  ٔة ح َح٨َّ

سَّ  َ٘ ََت َزو ب٩َِ ُٟهَ أ ٤ِ ًَ ا  َض ُِت ٓٔی َی َرأ ُت َو ِ
ٔي َتأَْخَّ ن ٤ُو َیُِت َرأ ٔیَن  ا ح ـّ ٌِ ا َب َض ـُ ٌِ ٔل٥ُ َب َیِح  ٥َ َّ٨ ُِت َجَض َرأَی ِس  َ٘ َٟ َب ٦ُ َو َسیَّ ی  ٔذ َّٟ ا ٓيٕ َوصَُو 

ائَٔب  َو  اٟشَّ

ےن ایبؿ ایک ہک وسرج رگنہ وہا وت یبن دمحم  ن اقم ل، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، رعفہ  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھک  وہےئ اکی وطلی وسرۃ ڑپیھ رھپ روکع ایک، وت اس وک وطلی ایک، رھپ اانپ ےر ااھٹای، رھپ اکی دفےری وسرۃ 

 رفامای ہک ہی دفونں اہلل یک  ے رشفع ایک رھپ روکع ایک، اہیں کت ہک اس وک وپرا ایک افر دجسہ ایک رھپ یہی دفےری رتعک ںیم ایک، رھپ

اشنوینں ںیم  ے دف اشناینں ںیہ،  ب مت ہی دوت و، وت امنز ڑپوھ، اہیں کت ہک وسرج رگنہ مت  ے دفر وہاجےئ، ںیم ےن اینپ اس ہگج 

ےل رتا  ںیم امتؾ فہ زیچںی دںیھکی، نج اک ھجم  ے فدعہ ایک ایگ ےہ، اہیں کت ہک ںیم ارادہ رکات وہں ہک ںیم تنج  ے اکی وخہش



 

 

م وک یھب داھکی ہک اؿ ںیم  ے ضعب ضعب وک 

 

 ھی
ح

وہں، سج فتق ہک مت ےن ھجم وک داھکی وہاگ ہک ںیم آےگ ڑبھ رتا وہں، افر ںیم ےن 

اھکات ےہ،  ب ہک مت ےن ےھجم داھکی وہاگ ہک ںیم ےھچیپ اٹہ، افر ںیم ےن اس ںیم رمعف  ن یحل وک داھکی افر یہی فہ صخش ےہ سج ےن اسہبئ 

 ااجید یک۔ یک رمس

 دمحم  ن اقم ل، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، رعفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ںیم وھتےنک افر وھپےنکن اک اجزئ وہان، افر دبعاہلل  ن رمعف  ے وقنمؽ ےہ ہک یبن

 ؿامنز رصق اک ایب :   ابب

 اےنپ دجس  ںیم وھپکن امری یھت۔امنز ںیم وھتےنک افر وھپےنکن اک اجزئ وہان، افر دبعاہلل  ن رمعف  ے وقنمؽ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسکػ یک امنز ںیم 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1138    حس

ز، ایوب،  :  راوی ٨ًہس٠امی٪ ب٩ ِحب، ح٤ا لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ،ٍ  ٧آ

ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َز  ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ ٧َآ  ٩ِ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ ْز  ا َّ٤ ا َح ٨ََ ث ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ أَ٪َّ 

 َِ َت َٓ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا ٔة  ِٔب٠َ ٔي ٗ ا٣َّة ف ٧َُد َی  اَرأ َٗ ٩َّ أَِو  َٗ ُ یَِبز ًَل  َٓ  ٔ ٔط ًَلت َاَ٪ فٔي َػ ا ک َٔذ إ َٓ  ٥ِ ُٛ َٔب١َ أََحٔس اهَّلَل ٗ ٢َ إٔ٪َّ  ا َٗ ٤َِشحٔٔس َو ِٟ ا َي أَص١ِٔ  ل ًَ َى  ٢َ یَّ

 ِ٠ َٓ  ٥ِ ُٛ َٚ أََحُس َ َز َٔذا ب ا إ ُض٤َ ٨ِ ًَ َرضَٔی اهَّللُ  ٤ََز  اب٩ُِ ًُ  ٢َ ا َٗ ٔ َو ظ َضا بَٔیٔس َحتَّ َٓ  ٢ََ ٧َز ٩٤ََّ ث٥َُّ  ٨ََدَّ یَت ٔ يَ َِل  رٔظ ا َي َيَش ل ًَ  ِٚ ُ ز  ِب

امیلسؿ  ن رحب، امحد، اویب، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلبق یک 

 صخش امنز ںیم رطػ مغلب اکنیھپ وہا داھکی، وت دجسم فاولں رپ ہصغ وہےئ افر اہک ہک اہلل اعتٰیل اہمتر  ہلبق یک رطػ ےہ،انچہچن  ب وکیئ

ےن  وہ وت ہن وھتےک افر ہن مغلب ےکنیھپ، رھپ ربنم  ے ارت  افر اس وک اےنپ تا ھ  ے رھکچ رک اصػ رکدای، افر ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 رفامای ہک  ب مت ںیم  ے وکیئ صخش وھتےک، وت اینپ ابںیئ رطػ وھتےک۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع امیلسؿ  ن رحب، امحد، اویب، انعف، ا ن رمع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ںیم اےنپ دجس  ںیم وھپکن امری یھت۔امنز ںیم وھتےنک افر وھپےنکن اک اجزئ وہان، افر دبعاہلل  ن رمعف  ے وقنمؽ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسکػ یک امنز 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1139    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ا٧ص   ، زہ ٗتا  ، ہ ، طٌب ر ٨ُس  ،  ٣ح٤س

َٔص ب٩ِٔ  ٧َ ٩ِ أ ًَ َزَة  َتا َٗ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ُة  َب ٌِ ُط ا  ٨ََ ث ْر َحسَّ ٨َُِس ا ُ ٨ََ ث ْس َحسَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اهَّللُ  َحسَّ َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٕٔک  ٣َاٟ

یَ   ٩ِ ًَ ٔ َوَِل  ِط یََسی َیَِن  ٩َّ ب َٗ ُ ز ِب َی ًَل  َٓ َُّط  َرب اظٔي  ی٨َُ َُّط  إ٧ٔ َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔي  َاَ٪ ف ک ا  ٢َ إَٔذ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی طٔ ًَ َس٣ٔ َٗ َت  ٔ َتِح ٔط اٟ ٤َ ٩ِ ٔط ًَ  ٩ِ ٜٔ ٔ َوَل ٔط ٨ ٤ٔي

ی ِْسَ ُی ِٟ  ا

ر، ہبعش، اتقدہ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای وج صخش امنز ںیم دمحم، دنغ

وہات ےہ فہ اےنپ رب  ے انماجت رکات ےہ اس ےل ہن وت اےنپ اسےنم افر ہن یہ اےنپ داںیئ رطػ وھتےک، ہکلب اےنپ ابںیئ رطػ ای اےنپ 

 وھتےک۔ ابںیئ اپؤں ےک ےچین

 دمحم، دنغر، ہبعش، اتقدہ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب امنزی  ے اہک اجےئ ہک آےگ ڑبھ ای ااظتنر رک، افر اس ےن ااظتنر ایک وت وکیئ اضمقئ

  ایبؿامنز رصق اک :   ابب

  ب امنزی  ے اہک اجےئ ہک آےگ ڑبھ ای ااظتنر رک، افر اس ےن ااظتنر ایک وت وکیئ اضمہقئ ںیہن ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1140    حس



 

 

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ، سہ١ ب٩ سٌس  ابوحاز٦  ، ، سٔیا٪ یر ث ٛ  ٣ح٤س ب٩ 

 َٛ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث وَ٪ َحسَّ ُض يَُؼ٠  ا َّ٨ اٟ َاَ٪  ک  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٕس َر ٌِ ِض١ٔ ب٩ِٔ َس َس  ٩ِ ًَ  ٕ از٦ٔ ٔي َح ٩ِ أَب ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس َا  ٧ بََر ٕ أَِخ ٔیر ٍَ ث ٣َ

ٔئ  ا َش ِّ٨ ٘ٔی١َ ٠ٟٔ َٓ ٔض٥ِٔ  اب َٗ رٔ َي  ل ًَ  ٔ ز َِ اٟؼِّ ص٥ِٔ ٩ِ٣ٔ  ًٔ اُٗٔسو أُِز ًَ ٥َ َوص٥ُِ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ َٔی َِل اٟ َتو َّی َيِش ٩َُّٜ َحً ُؤَس ُر  ٩َ ٌِ َٓ زِ  َت

ُوّسا ٢ُ ُج٠ َجا زِّ  اٟ

دمحم  ن ریثک،  نایؿ، اوباحزؾ، لہس  ن دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ولگ یبن یلص اہلل ہیلع 

دونں رپ ابدنےھ وہےئ ےھت، وت وعروتں  ے اہک اجات اھت فآہل فملس ےک اس ھ امنز ڑپےتھ ےھت افر وھچاٹ وہےن ےک ببس  ے ازار اینپ رگ

 ہک اےنپ ےرفں وک ہن ااھٹںیئ،  ب کت ہک رمد دیسےھ ڑھک  وہ رک ہن ھٹیب اجںیئ۔

 دمحم  ن ریثک،  نایؿ، اوباحزؾ، لہس  ن دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ںیم السؾ اک وجاب ہن د ۔

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم السؾ اک وجاب ہن د ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1141    حس

يبہ، اب٩ ٓـی١، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبساهَّلل رضی اهَّلل ت :  راوی ابي ط ٨ًہًبس اهَّلل ب٩  لٰي   ٌا

 ًَ َة  ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ ٔع  ٤َ ًِ َ اِْل  ٩ِ ًَ ِی١ٕ  ـَ ُٓ اب٩ُِ  ا  ث٨ََ َة َحسَّ َطِيَب ٔي  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ أَب ًَ ا  ٨ََ ث َي َحسَّ ل ًَ  ٥ُ َُس٠ِّ ٨ُِت أ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ

یَرُز   َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔي  ٥َ َوصَُو ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ًّل  اٟ ِِ َُط ًَلةٔ  اٟؼَّ ا٢َ إٔ٪َّ فٔي  َٗ َيَّ َو ل ًَ ُزَّ  َز ٥ِ٠َ ی َٓ  ٔ ٠َِیط ًَ ُت  ٤ِ َس٠َّ ا  ٨َ ٌِ َرَج ا  َّ٤٠َ َٓ لَيَّ  ًَ 

دبعاہلل  ن ایب ہبیش، ا ن لیضف، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم 

فملس وک امنز یک احتل ںیم السؾ رکات اھت وت آپ وجاب دےتی ےھت،  ب مہ فاسپ وہےئ ںیم ےن آپ وک السؾ ایک وت  یبن یلص اہلل ہیلع فآہل



 

 

 آپ ےن وجاب ںیہن دای افر رفامای ہک امنز ںیم وغشمتیل وہیت ےہ۔

 دبع اہلل  ن ایب ہبیش، ا ن لیضف، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم السؾ اک وجاب ہن د ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1142    حس

ابي :  راوی ء ب٩  ر، ًلا ٛثیر ب٩ ط٨وی اٟوارث،  ، ًبس هَّلل ابو٤ٌ٣ز ، جابزب٩ ًبس ا  رباح

 ٩ِ ًَ ٕح  َا َبٔي َرب أئ ب٩ِٔ أ َل ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ یر ٔو ٔط٨ِ ُ ب٩ُِ  ٔیر ث َٛ ٨ََا  ث رٔٔث َحسَّ ا َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٕ َحسَّ ز ٤َ ٌِ ٨ََا أَبُو ٣َ ث ضَٔی اهَّللُ  َحسَّ َر اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ابٔز َج

 ٔ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َثىٔی َر ٌَ ا٢َ َب َٗ ُض٤َا  ٨ِ َّي  ًَ َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُت  أََتِی َٓ َضا  ِيُت ـَ َٗ ِس  َٗ ُت َو ٌِ َرَج ُت ث٥َُّ  ِ٘ َِل٠َ ا٧ َٓ طُ  َٟ اَجٕة  ٔي َح ٥َ ف َس٠َّ َو

٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٔ ٔط ٥ُ٠َ ب ًِ َ اهَّللُ أ ا  ٔيی ٣َ ٠ِ َٗ ٔي  ٍَ ف َٗ َو َٓ لَيَّ  ًَ ُزَّ  یَز  ٥ِ٠َ َٓ  ٔ ط ٠َِی ًَ ُت  ٤ِ َش٠َّ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َرُس اهَّللُ   َّ١ ٌَ َٟ ٔسی  ِٔ َن ٔي  اهَّللُ  ف َّي  َػل اهَّللٔ  و٢َ 

 ِ٠ َٗ ٍَ فٔي  َٗ َو َٓ َيَّ  ل ًَ ُزَّ  ز َی  ٥ِ٠َ َٓ طٔ  ٠َِی ًَ ٤ُِت  ٔ ث٥َُّ َس٠َّ ط ٠َِی ًَ َِلأُِت  يي أَب لَيَّ أَن ًَ ٥َ َوَجَس  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٠َِیطٔ ًَ ًَ ُت  ٤ِ َس٠َّ َي ث٥َُّ  ِْلُول ا ةٔ  زَّ ٤َ ِٟ ا ََطس  ٩ِ٣ٔ  ٔيی أ

 ٌَ ٨َ ا ٣َ ٤ََّ ٧ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ لَيَّ  ًَ زَّ  ِٔب٠َةٔ ََفَ ٘ ِٟ ا  ٔ یِر َُ ٔلَي  ا إ ّض َوجِّ ٔ ٣َُت تٔط اح٠َٔ َي َر ل ًَ َاَ٪  يي َوک َُػل ُت أ ٨ِ ُٛ يي  ٠َِیَک أَن ًَ َُرزَّ   ىٔی أَِ٪ أ

 ر ، اطعء  ن ایب رابح، اجرب ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ےھجم روسؽ اہلل 
ب

 

ظ

 

ی

 

س
اوبرمعم، دبعاولارث، ریثک  ن 

 ےن اینپ اکی رضفرت  ے اجیھب ںیم الچ، رھپ ولاٹ اس احؽ ںیم آپ یک رضفرت وپری رک اکچ اھت رھپ ںیم یبن یلص یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر آپ وک السؾ ایک نکیل آپ ےن وجاب ںیہن دای، ےری  دؽ ںیم رطخات دیپا وہےئ ہک اس وک اہلل 

ہک اشدی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم  ے انراض وہےئگ اس ےئل ہک ںیم آپ ےک اپس  یہ اجاتن ےہ، ںیم ےن اےنپ یج ںیم اہک

دری  ے آای وہں، رھپ ںیم ےن السؾ ایک، نکیل آپ ےن وجاب ںیہن دای، ےری  دؽ ںیم یلہپ دہعف  ے زایدہ رطخہ دیپا وہا رھپ ںیم ےن 

ہک ےھجم وجاب دےنی  ے اس ارم ےن رفاک ہک ںیم امنز ڑپھ رتا اھت افر آپ اینپ  آپ وک السؾ ایک، وت آپ ےن ھجم وک وجاب دای افر رفامای

 وساری رپ ریغ ہلبق یک رطػ ہنم ےئک وہےئ ےھت۔



 

 

 ر ، اطعء  ن ایب رابح، اجرب ن دبع اہلل :  رافی
ب

 

ظ

 

ی

 

س
 اوبرمعم، دبعاولارث، ریثک  ن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وکیئ رضفرت ک ش آےن رپ امنز ںیم اےنپ تاوھتں ےک ااھٹےن اک ایبؿ۔

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ رضفرت ک ش آےن رپ امنز ںیم اےنپ تاوھتں ےک ااھٹےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1143    حس

ہ،  :  راوی رضی اهَّلل ٨ًہٗتيب ، سہ١ ب٩ سٌس اٌٟزیذ، ابوحاز٦  ًبس

ا٢َ ب٠ََ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ٕس  ٌِ َس ٩ِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٕ از٦ٔ ٩ِ أَبٔي َح ًَ  ٔ ٔیز ز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َبُة َحسَّ تَِي ُٗ ٨ََا  ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  َر  َّ

 ٔ ٖٕ ب ِو ًَ زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ َىٔی  ٥َ أَ٪َّ ب َس٠َّ اهَّللٔ َو ُسو٢ُ  َر بَٔص  ُح َٓ  ٔ ابٔط َِػَح َإض ٩ِ٣ٔ أ ٔي أ٧ُ ُض٥ِ ف ٨َ َد ُيِؼ٠ُٔح بَِي َْخَ َٓ ْئ  َطِی ُض٥ِ  ٨َ َاَ٪ بَِي إئ ک َب ُ٘

یَ   ٢َ ا َ٘ َٓ ٤َا  ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی   ٕ ٔلَي أَبٔي بََِک ًَٔل٢ْ إ َحاَئ ب َٓ  ُ ًَلة اٟؼَّ َِت  ا٧ ٥َ َوَح َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل ٕ إ اهَّللُ ا أَبَا بََِک َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس  َّ٪

ا٦َ  َٗ َ أ َٓ َت  ئِ ٥ِ إِٔ٪ ٔط ٌَ َن  ٢َ ا َٗ اَض  َّ٨ اٟ َک أَِ٪ َتُؤ٦َّ  َٟ َض١ِ  َٓ  ُ ًَلة اٟؼَّ ٧َِت  ا ِس َح َٗ ُبَٔص َو ِس ح َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٦َ أَبُو  ًَ سَّ َ٘ ًَلَة َوَت اٟؼَّ ًَٔل٢ْ  ب

اَئ  ٔض َوَج ا َّ٨ ََّر ٠ٟٔ ب َٜ َٓ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٕ َر ََِک ٔي ب ا٦َ ف َٗ َّی  ا َحً ًّ٘ َضا َط  ٘ ٖٔ َيُظ و ُٔ اٟؼ  ٔي  ٔشی ف ٤َِ ٥َ ی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل ُسو٢ُ  َر

 ُ اهَّلل َرضَٔی   ٕ ُو بََِک کَاَ٪ أَب ا٢َ َو َٗ  ُٙ ی ٔٔ ِؼ تَّ اٟ ُح صَُو  ی ٔٔ ِؼ تَّ اٟ ِض١ْ  ٢َ َس ا َٗ ٔح  ی ٔٔ ِؼ تَّ اٟ ٔي  ُض ف ا َّ٨ اٟ أََخَذ  َٓ  ِّٕ ٔٔ اٟؼَّ َت َی٠ِ ُط َِل  ٨ِ ًَ ُت فٔي  

یَ   ٔ ط ِی َٟ ٔ َر إ ا أََط َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢ُ و َرُس َٔذا  إ َٓ َت  َٔ َت ِٟ ا ُض  ا ا٨َّٟ ثََر  ِٛ َ ا أ َّ٤ ٠َ َٓ  ٔ ٔط ًَلت ضَٔی َػ َر  ٕ ََِک ُو ب ٍَ أَب َٓ ََفَ يَي  ُُظ أَِ٪ ُيَؼل ز أ٣ُِ

َر  ی َو ِضَْقَ َ٘ ِٟ ا  ٍَ َرَج َ ث٥َُّ  اهَّلل ٤َٔس  َح َٓ یََسُظ  ٨ِطُ  ًَ َّي اهَّللُ  َؼل َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  ٦َ َرُس سَّ َ٘ َت ِّٕ َو اٟؼَّ ا٦َ فٔي  َٗ َّی  ً ائَطُ َح

ًَل  اٟؼَّ ْئ فٔي  َطِی  ٥َُِٜ َاب ٔیَن ٧ ٥ُِٜ ح ُض ٣َا َل ا ا٨َّٟ ا  َض َا أَی  ٢َ ی ا َ٘ َٓ ٔض  ا َّ٨ اٟ َي  ل ًَ َب١َ  ِٗ َ َ أ ْ ََفَ ا  َّ٤٠َ َٓ ٔض  ا َّ٨ ٔح ٠ٟٔ ی ٔٔ ِؼ تَّ ٔاٟ ٔ أََخِذت٥ُِ ب ٤ََّا  ة ٧ٔ إ

ٕ َر  ََِک َبٔي ب َي أ ٔل َت إ َٔ َت ِٟ ا ٔ ث٥َُّ  اهَّلل اَ٪  ِبَح ١ِ ُس ُ٘ ٠َِی َٓ  ٔ ًَلتٔط َػ ٔي  ْئ ف َطِی َُط  َاب ٧ أئ ٩ِ٣َ  َش ِّ٨ یُح ٠ٟٔ ٔٔ ِؼ تَّ ٕ ٣َا اٟ َا بََِک یَا أَب ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی 

 َ ا٢َ أَبُو ب َٗ َک  ِی َٟ ٔ ُت إ ََْشِ ٔیَن أ ٔض ح ا يَي ٨٠َّٟٔ ُتَؼل َک أَِ٪  ٌَ ٨َ ٢ٔ اهَّللٔ ٣َ ُسو َر ِی  یََس َیَِن  يَي ب َة أَِ٪ ُيَؼل َٓ ا َح ُٗ ٔي ِٔلب٩ِٔ أَبٔي  ٨ََِبغ َاَ٪ ی ٕ ٣َا ک َِک



 

 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

ہبیتق، دبعازعلسی، اوباحزؾ، لہس  ن دعس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک 

 ہک ابقء ںیم ینب وعػ ےک درایمؿ ڑگھجا وہایگ ےہ، آپ اؿ ےک درایمؿ حلص رکاےن دنچ احصہب ریض اہلل ہنع ےک اس ھ رفاہن ربخ یلم

س وہےئ۔انچہچن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رانک ڑپا افر امنز اک فتق آایگ وت البؽ ریض اہلل ہنع رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےک اپ

رکب ریض اہلل ہنع، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رک اجان ڑپا افر امنز اک فتق آاکچ ےہ، وت ایک آپ ولوگں یک آےئ افر اہک ا  اوب

ھا ری وخاشہ ےہ،انچہچن البؽ ریض اہلل ہنع ےن ریبکت یہک افر 

م

 

ت

اامتم رکےتکس ںیہ؟ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک تاں، ارگ 

افر ریبکت رحتہمی یہک افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ افر وفصں وک ریچےت وہےئ آےگ اوبرکب ریض اہلل ہنع آےگ ڑبےھ 

ح  ے رماد اتیل اجبان ےہ افر 

صفی 

 

ن

ح رکان رشفع ایک۔ لہس ےن اہک ہک 

صفی 

 

ن

ڑبےتھ ےئگ، اہیں کت ہک یلہپ فص ےک اپس ےچنہپ وت ولوگں ےن 

ہن وہےت ےھت،  ب ولوگں ےن تہب زایدہ اتیل اجبان رشفع یک وت گڑ رک داھکی وت روسؽ اہلل  اوبرکب ریض اہلل ہنع امنز ںیم یسک رطح وتمہج

افر یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی آپ ےن اؿ یک رطػ مکح دےتی وہےئ ااشرہ ایک ہک امنز ڑپاھںیئ، اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن اانپ تا ھ ااھٹای 

رطػ فاسپ وہےئگ اہیں کت ہک فص ںیم  ل رک ڑھک  وہےئگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل  اہلل یک رعتفی ایبؿ یک رھپ اےٹل اپفں ےھچیپ یک

ہیلع فملس آےگ ڑبےھ افر ولوگں وک امنز رپاھیئ  ب امنز  ے افرغ وہےئ وت رفامای ہک ا  ولوگ ںیہمت ایک وہایگ ےہ ہک  ب ںیہمت وکیئ 

ان وعروتں ےک ےئل ےہ سج صخش وک امنز ںیم وکیئ ابت ک ش آےئ وت ابت امنز ںیم ک ش آیت ےہ وت اتیل اجبان رشفع رکدےتی وہ اتیل اجب

احبسؿ اہلل ےہک رھپ اوبرکب یک رطػ وتمہج وہےئ افر رفامای ہک ا  اوبرکب ںیہمت سک زیچ ےن امنز ڑپاھےن  ے رفاک  ب ہک ںیم ےن 

بس ہن اھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ںیہمت ااشرہ ایک اھت اوبرکب ےن وجاب دای ہک اوباحقہف ےک ےٹیب ےک ےئل یسک رطح ہی انم

 وموجدیگ ںیم امنز ڑپاھےئ۔

 ہبیتق، دبعازعلذی، اوباحزؾ، لہس  ن دعسریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ںیم رمک رپ تا ھ رےنھک اک ایبؿ

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب



 

 

 امنز ںیم رمک رپ تا ھ رےنھک اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1144    حس

ہ :  راوی ، ح٤از، ایوب، ٣ح٤س، ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ً ا٤ٌ٨ٟا٪  ابو 

٩ِ ٣ُحَ  ًَ وَب  ٩ِ أَی  ًَ ْز  ا َّ٤ ث٨ََا َح أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ٨ََا أَبُو  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٔ َو ًَلة اٟؼَّ َدَِّصٔ فٔي  ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٧ََُٔي  ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َِزَة َر ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٕس  َّ٤

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ َِزَة  ی َبٔي صَُز ٩ِ أ ًَ ٔی٩َ  یر ٔس اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٢ٕ ُو صًَٔل ا٦ْ َوأَب  صَٔظ

ہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیمہ امنز ںیم وکوہلں رپ تا ھ رےنھک اوب اامعنلؿ، امحد، اویب، دمحم، اوبرہری

  ے عنم ایک ایگ، افر اشہؾ افر اوبالبؽ ےن ا ن ریسنی  ے، اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک۔

 اوب اامعنلؿ، امحد، اویب، دمحم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم رمک رپ تا ھ رےنھک اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1145    حس

، یحٌی، ہظا٦، ٣ح٤س، ابوہزیزہ رض :  راوی  ی اهَّلل ٨ًہ٤ًز ب٩ ًلي

 ُ اهَّلل َِزَة َرضَٔی  ی َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ ْس  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ا٦ْ َحسَّ ا صَٔظ ث٨ََ ٌَی َحسَّ یَِح ا  ث٨ََ لٓٔيٕ َحسَّ ًَ زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ٨ََا  ث َّي اهَّللُ َحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ي  ََ َ ٧ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  

ا َتَّٔصّ زَُّج١ُ ٣ُِد اٟ يَي  ٥َ أَِ٪ ُيَؼل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

 ، اشہؾ، دمحم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک رمد وک رمک رپ تا ھ رھک رک امنز ڑپےنھ  ے عنم ایک ایگ ےہ۔رمع  ن  یل، ییحی

 رمع  ن  یل، ییحی، اشہؾ، دمحم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... امنز ںیم یسک زیچ ےک وسےنچ اک ایبؿ، افر رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ںیم اانپ رکشل

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ۔امنز ںیم یسک زیچ ےک وسےنچ اک ایبؿ، افر رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ںیم اانپ رکشل درتس رکات وہں، احالہکن ںیم امنز ںیم وہات وہں 

یث                               ٢ج٠س او  :  ج٠س      1146    حس

٠٣یٜہ، ً٘بہ ب٩ حارث رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ر، روح، ٤ًز ب٩ سٌیس، اب٩ ابي   اسحٙ ب٩ ٨٣ؼو

ٔي ٠٣َُ  اب٩ُِ أَب بََرنٔي  ا٢َ أَِخ َٗ یٕس  ٌٔ اب٩ُِ َس َُو  ُ ص ٤َُز ا ً ث٨ََ َرِوْح َحسَّ ا  ث٨ََ ٨ُِؼوٕر َحسَّ ُٚ ب٩ُِ ٣َ ِٔسَحا ٨ََا إ ث رٔٔث َحسَّ ا َح ِٟ ا َة ب٩ِٔ  َب ِ٘ ُ ً ٩ِ ًَ َة  َٜ ِی

 ٔ ََ ا٦َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ا  َّ٤٠َ َٓ َِّصَ  ٌَ ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ِیُت ٣َ َػ٠َّ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٔ ث٥َُّ َر ٔط ائ ٔف نَٔش ٌِ َي َب ل ًَ َزَخ١َ  ا  ٌّ ي

ح   ٌَ ٔ ٩ِ٣ٔ َت ِو٦ َ٘ ِٟ ا  ٔ ظ ا فٔي ُوُجو َی ٣َ َرأ َد َو َت َْخَ َیبٔی ٤ُِٔسَی أَِو  صُِت أَِ٪ ی ََکٔ َٓ ٧َا  ٨َِٔس ا ً ٔ تٔبِّر ًَلة اٟؼَّ ٧ََا فٔي  ُت َوأ َْکِ َذ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ تٔط ًَ ُْٔسِ ٔض٥ِٔ ٟ ب

 ٔ تٔط ِٔ٘ٔش٤َ زُِت ب أ٣ََ َٓ ٧َا  ٨َِٔس ً 

ی کۃ، ةقع  ن احرث ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ
مل
ایک ہک ںیم  ااحسؼ  ن وصنمر، رفح، رمع  ن دیعس، ا ن ایب 

ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ رصع یک امنز ڑپیھ،  ب آپ ےن السؾ ریھپا، وت دلجی  ے ڑھک  وہےئ افر اینپ ویبویں ےک 

اپس رشتفی ےل ےئگ رھپ فاسپ وہےئ، وت آپ ےک رہچ  ںیم دلج رشتفی ےل اجےن ےک ببس  بجع ےک ارثات دےھکی، وت آپ ےن 

 ےھجم اید آای ہک امہر  اپس وسان ےہ ںیم ےن ربا اھجمس ہک ایکس وموجدیگ ںیم اشؾ وہ ای رات سگر ، وت ںیم ےن رفامای ںیم امنز ںیم اھت، وت

 اس وک میسقت رکےن اک مکح دای۔

ی کۃ، ةقع  ن احرث ریض اہلل ہنع :  رافی
مل
 اقحس  ن وصنمر، رفح، رمع  ن دیعس، ا ن ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ۔امنز ںیم یسک زیچ ےک وسےنچ اک ایبؿ، افر رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ںیم اانپ رکشل درتس رکات وہں، احالہکن ںیم امنز ںیم وہات وہں 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1147    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، جٌَف، ارعد، حرضت ابوہزیزہ  ٟیث ر،   یحٌی ب٩ بٜی

 ُ اهَّلل َرضَٔی  َِزَة  َُزی ا٢َ أَبُو ص َٗ ا٢َ  َٗ ٔد  اِْلرَِعَ  ٩ِ ًَ  ٕ ََف ٌِ ٩ِ َج ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ٨ََا  ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ٨ََا  ث َّي اهَّللُ َحسَّ َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َر  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  

ٔ َو  ط ٠َِی ٤ُؤَ ًَ ِٟ ا َت  َٜ َس َٔذا  إ َٓ ٔی٩َ  ِذ أ تَّ اٟ  ٍَ ٤َ َّی َِل َيِش ً اْن َح َُضَ طُ  َٟ اُ٪  ِیَل اٟظَّ َِزبََز  ٔ أ ًَلة ٔاٟؼَّ َ٪ ب ُذِّ ا أ ٥َ إَٔذ ََز َس٠َّ َِزب ُوَِّب أ َٔذا ث إ َٓ َب١َ  ِٗ َ ُ٪ أ ذِّ

یَِذ   ٩ُِٜ َی  ٥ِ َٟ ا  ُِْکِ ٣َ اذ طُ  َٟ و٢ُ  ُ٘ زِٔئ َي ٤َ ِٟ ٔا ٢ُ ب َا یَز ًَل  َٓ َب١َ  ِٗ َ َت أ َٜ ا َس َٔذ إ ِبسٔ َٓ ًَ ٤ََة ب٩ُِ  َس٠َ ٢َ أَبُو  ا َٗ َّي  َػل  ٥ِ َٛ َٔی  یَِسر َّی َِل  ً ُْکُ َح

ُزَ  َبٔي ص َة ٩ِ٣ٔ أ ٤َ َس٠َ طُ أَبُو  ٌَ ٔ َس٤ أًْس َو َٗ یِٔن َوصَُو  َسِحَسَت ٠َِیِشُحِس  َٓ َٔک  ذَٟ  ٥ِ ُٛ ١َ أََحُس ٌَ َٓ َٔذا  ٩ٔ٤َ إ ِح زَّ ٨ِطُ اٟ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َِزَة   ی

ت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک  ب امنز ییحی  ن ریکب، ثیل، رفعج، ارعج، رضح

یک اذاؿ یہک اجیت ےہ وت اطیشؿ وگز امرات وہا اھب ات ےہ، اہیں کت ہک اذاؿ یک آفاز ہن ےنس  ب ؤمذؿ اخومش وہاجات ےہ وت فاسپ 

 اخومش وہاجات ےہ وت رھپ آات ےہ افر آدیم  ے اتہک ےہ ہک الفں ابت اید رک وج وہاجات ےہ  ب ریبکت یہک اجیت ےہ وت اھب ات ےہ  ب ربکم

ا ے اید ںیہن آات اھت اہیں کت فہ )امنز ی( ںیہن اجاتن ہک اس ےن ینتک امنز ڑپیھ اوبہملس  ن دبعارلنمح ےن اہک ہک  ب مت ںیم  ے 

 وک اوبہملس ےن اوبرہریہ  ے انس ےہ۔ وکیئ صخش ااسی رک  وت فہ دجس  رکےل اس احؽ ںیم اھٹیب وہ افر اس

 ییحی  ن ریکب، ثیل، رفعج، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

  ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ںیم اانپ رکشل درتس رکات وہں، احالہکن ںیم امنز ںیم وہات وہں ۔امنز ںیم یسک زیچ ےک وسےنچ اک ایبؿ، افر رمع

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1148    حس

٣٘بری :  راوی ابي ذئب، سٌیس  ٣ثىی، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، اب٩   ٣ح٤س ب٩ 



 

 

 َ٨َ ث َّی َحسَّ ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ضَٔی َحسَّ َِزَة َر ی َُز ا٢َ أَبُو ص َٗ ا٢َ  َٗ ٔیِّ  بُر ِ٘ ٤َ ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ِٕب  ذٔئ ٔي  اب٩ُِ أَب ٔي  ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ َز  ٤َُ اُ٪ ب٩ُِ ً ٤َ ا ًُِث

 ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َر  َ أ َْقَ ا  ُت ب٤َٔ ٠ِ ُ٘ َٓ َرُجًّل  ُت  ٘ٔی ٠َ َٓ َِزَة  َُزی ُو ص ثََر أَب ِٛ َ ُض أ ا ا٨َّٟ و٢ُ  ُ٘ ُط َي ٨ِ ًَ ًَ اهَّللُ  ٤َةٔ   َت ٌَ ِٟ ا ٔي  رَٔحَة ف َبا ِٟ ا  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی

ا َذ َٛ ا َو َذ َٛ َرَة  و َ ُس أ َْقَ رٔی  َِز ٧ََا أ ٩ِ أ ٜٔ ٠ُِت َل ُٗ َي  ٢َ بَل ا َٗ َضِسَصا  ٥ِ َتِظ َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ رٔی  ا٢َ َِل أَِز َ٘ َٓ 

ےن ایبؿ ایک ہک ولگ ےتہک ںیہ دمحم  ن ینثم، امثعؿ  ن رمع، ا ن ایب ذبئ، دیعس ربقمی  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوبرہریہ ریض اہلل ہنع 

ےک اوبرہریہ ریض اہلل ہنع تہب زایدہ رفاتی رکےت ںیہ ںیم اکی صخش  ے الم افر اس  ے وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ںیم وموجد ہن  سگہتش رات اشعء یک امنز ںیم وکؿ یس وسرت ڑپیھ یھت؟ اس ےن اہک ہک ںیم ںیہن اجاتن، وت ںیم ےن وپاھچ ہک ایک مت امنز

 ےھت، اس صخش ےن وجاب دای تاں، وت ںیم ےن اہک نکیل ےھجم اید ےہ ہک آپ ےن الفں الفں وسرت ڑپیھ یھت۔

 دمحم  ن ینثم، امثعؿ  ن رمع، ا ن ایب ذبئ، دیعس ربقمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...) اؿ رفاوتیں اک ایبؿ وج دجسہ وہسےک قلعتم فارد وہیئ ںیہ  ب ہک رفض یک دف روتعکں  ے

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 اؿ رفاوتیں اک ایبؿ وج دجسہ وہسےک قلعتم فارد وہیئ ںیہ  ب ہک رفض یک دف روتعکں  ے )ریغب دہشت ڑپےھ( ڑھکا وہاجےئ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1149    حس

ہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، ًبساهَّلل ب٩ بحي٨ ٟزح٩٤ ارعد ، ًبسا ص، اب٩ طہاب ک ب٩ ا٧ ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

دٔ  اِْلرَِعَ  ٩ٔ٤َ اٟزَِّح ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٧ََٕص  أُٟک ب٩ُِ أ ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی ِبُس اهَّلل ًَ ٨ََا  ث بِ  َحسَّ ًَ  ٩ِ َة ًَ ٨َ ٔ اب٩ِٔ بَُحِي اهَّلل سٔ 

ا ٔف  ٌِ یِٔن ٩ِ٣ٔ َب َت ٌَ ِٛ َر  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ٨َا  َٟ َّي  َػل  ٢َ ا َٗ َّطُ  ٧َ ٨ِطُ أ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َیِح٠ِٔص َر  ٥ِ٠َ َٓ ا٦َ  َٗ أت ث٥َُّ  ٠ََو ٟؼَّ

َت  ٧َِا  ََوز ٧ ُط َو ًَلَت َضی َػ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ُط  ٌَ اُض ٣َ ا٨َّٟ ا٦َ  َ٘ َٓ ٥َ َس٠َّ ْٔص ث٥َُّ  اٟ َُو َج یِٔن َوص َشَحَس َسِحَسَت َٓ ِش٠ٔی٥ٔ  تَّ اٟ ِب١َ  َٗ ََّر  ب َٛ ُط  ٤َ  ِش٠ٔی

دبعاہلل  ن ویفس، امکل  ن اسن، ا ن اہشب، دبعارلنمح ارعج، دبعاہلل  ن ہنیحب ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں 



 

 

زفں ںیم  ے اکی امنز دف رتعک ڑپاھیئ، رھپ ڑھک  وہےئگ،  ب امنز ےن ایبؿ ایک ہک ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن امن

وپری وہیئ افر مہ ےن آپ ےک السؾ وک داھکی ہک آپ ےن السؾ  ے ےلہپ دف دجس  ےیک، اس احؽ ںیم آپ ےھٹیب وہےئ ےھت رھپ السؾ 

 ریھپا۔

  ہنیحب ریض اہلل ہنعدبع اہلل  ن ویفس، امکل  ن اسن، ا ن اہشب، دبعارلنمح ارعج، دبعاہلل  ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 اؿ رفاوتیں اک ایبؿ وج دجسہ وہسےک قلعتم فارد وہیئ ںیہ  ب ہک رفض یک دف روتعکں  ے )ریغب دہشت ڑپےھ( ڑھکا وہاجےئ ۔

یث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س      1150    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہ  ٟزح٩٤ ارعد، ًبساهَّلل ب٩ بحي٨ ، ًبسا ک یحٌی ب٩ سٌیس ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 َ اِْل  ٩ٔ٤َ ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ یٕس  ٌٔ َس َیِحٌَی ب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُس ُو اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ضَٔی َحسَّ َة َر ٨َ اب٩ِٔ بَُحِي اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٔد  رِعَ

 َٟ  ٔ ز ِض اٟو  یِٔن ٩ِ٣ٔ  ٨ََِت اث ا٦َ ٩ِ٣ٔ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل و٢َ  َرُس ٢َ إٔ٪َّ  ا َٗ َُّط  ٧َ ُط أ ٨ِ ًَ ُط اهَّللُ  ًَلَت َضی َػ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا  ُض٤َ ِٔص بَِي٨َ َیِح٠  ٥ِ

َس٠َّ  یِٔن ث٥َُّ  َسِحَسَت َذَٟٔک َسَحَس  َس  ٌِ  ٥َ َب

دبعاہلل  ن ویفس، امکل ییحی  ن دیعس، دبعارلنمح ارعج، دبعاہلل  ن ہنیحب ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ 

ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رہظ یک امنز ںیم دف رتعک ڑپھ رک ڑھک  وہےئگ، افر اؿ دفونں ےک درایمؿ ہن ےھٹیب،  ب آپ 

 امنز وپری یک، وت دف دجس  ےیک، اس ےک دعب السؾ ریھپا۔ےن 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل ییحی  ن دیعس، دبعارلنمح ارعج، دبعاہلل  ن ہنیحب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ایبؿ ۔ اپچن رںیتعک ڑپھ ےل ےن اک

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 اپچن رںیتعک ڑپھ ےل ےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1151    حس

، ًبساهَّلل اب٩ ٣شٌوز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ ہ، ح٥ٜ،  ، طٌب ٟیس  ابواٟو

َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َؤٟیسٔ َحسَّ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث اهَّللَُحسَّ َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٔ َر اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  ٩ِ إٔبَِز ًَ  ٥َٜٔ َح ِٟ ا  ٩ِ ًَ 

 َٓ ٤ِّشا  َت َخ ِی َػ٠َّ ا٢َ  َٗ  ََ ا ا٢َ َو٣َا َذ َ٘ َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔیَس فٔي  طُ أَز َٟ ٘ٔی١َ  َٓ ا  ِضَز َخ٤ِّش و  اٟ َّي  َػل  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ا َش ًَ َس ٣َ ٌِ َسِحَسَتیِٔن َب َحَس 

 ٥َ  َس٠َّ

اوباولدیل، ہبعش، مکح، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل ا ن وعسمد ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک انجب روسؽ 

وہیئگ ےہ، آپ ےن وپاھچ ایک ابت اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رہظ یک اپچن رتعک امنز ڑپںیھ، وت آپ  ے اہک ایگ، ایک امنز ںیم ھچک زایدیت 

 ےہ؟ ولوگں ےن وجاب دای، آپ ےن اپچن رںیتعک ڑپںیھ، رھپ آپ ےن السؾ ریھپےن ےک دعب دف دجس  ےئک۔

 اوباولدیل، ہبعش، مکح، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل ا ن وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...  ب دف ای نیت روتعکں ںیم السؾ ریھپ ےل وت امنز ےک دجسفں یک رطح ای اس  ے وطلی دجس 

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

  ب دف ای نیت روتعکں ںیم السؾ ریھپ ےل وت امنز ےک دجسفں یک رطح ای اس  ے وطلی دجس  رک  ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1152    حس



 

 

ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی اہی٥، ابوس٤٠  آز٦، طٌبہ، سٌس ب٩ ابز

 ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َِزَة  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٤ََة  َس٠َ َبٔي  ٩ِ أ ًَ اصٔی٥َ  ٔس ب٩ِٔ إٔبَِز ٌِ َس  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ُط ا  ث٨ََ َز٦ُ َحسَّ آ ا  ٨ََ ث ٨َّ َحسَّ اٟ ا  َّي ب٨َٔ َػل  ٢َ ا َٗ َّي اهَّللُ ٨ِطُ  َػل ٔيی  

ِت  َؼ َ٘ ٔ أََن اهَّلل  ٢َ ُسو یَا َر  ُ ًَلة اٟؼَّ ی٩ِٔ  َیَس ِٟ ا ذُو  طُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ َش٠َّ َٓ َِّصَ  ٌَ ِٟ ا ِضَز أَِو  و  اٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ

 َّ َؼل َٓ  ٥ِ ٌَ َن ا  و اُٟ َٗ  ٢ُ و ُ٘ ا َي ٣َ ٌّٙ ٔ أََح ٔط اب َِػَح َّي ْٔل َػل  ٔ َیِر ز ب اٟ َوَة ب٩َِ  ُِت رُعِ َی َرأ ْس َو ٌِ َس  ٢َ ا َٗ یِٔن  َسِحَسَت َسَحَس  یِٔن ث٥َُّ  َی یِٔن أُِْخَ َت ٌَ ِٛ َر ي 

 َّ٨ اٟ  ١َ ٌَ َٓ ا  ا٢َ َصََٜذ َٗ یِٔن َو َسِحَسَت َسَحَس  َٔي َو ا بَق َّي ٣َ َػل ٥َ ث٥َُّ  ک٠ََّ ٥َ َوَت َش٠َّ َٓ یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر زٔٔب  ِِ ٤َ ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ ُ اهَّلل َّي  ٥َ ٔيی  َػل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ   

آدؾ، ہبعش، دعس  ن اربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولوگں وک 

یلص اہلل ہیلع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رہظ ای رصع یک امنز ڑپاھیئ، وت آپ ےن السؾ ریھپ دای وت ذفادیلنی ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل 

فملس ایک امنز ںیم یمک وہیئگ ےہ؟ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ اسویھتں  ے رفامای ہک فہ کیھٹ اتہک ےہ؟ وت ولوگں ےن اہک ہک 

تاں!انچہچن آپ ےن دف رتعک افر ڑپںیھ رھپ دف دجس  ےئک، دعس ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رعفہ  ن زریب وک داھکی ہک اوہنں ےن 

دف رتعک امنز ڑپیھ، اوہنں ےن السؾ ریھپا افر وگتفگ یک، رھپ ابیق امنز ڑپیھ، افر دف دجس  یک  افر اہک ہک ایس رطح روسؽ  رغمب یک

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایک اھت۔

 آدؾ، ہبعش، دعس  ن اربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اس صخش اک ایبؿ سج ےن دجسہ وہس ںیم دہشت ںیہن ڑپاھ افر السؾ ریھپ ایل، اسن افر ب ن

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ایل افر دہشت ںیہن ڑپاھ افر ایبؿ ایک ہک اتقدہ دہشت ںیہن ڑپےتھ ےھت ۔اس صخش اک ایبؿ سج ےن دجسہ وہس ںیم دہشت ںیہن ڑپاھ افر السؾ ریھپ ایل، اسن افر ب ن ےن السؾ ریھپ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1153    حس

ہ :  راوی ٨ً رضی اهَّلل  ہزیزہ  ابو رضت  ، ح ری٩ ی ٣ح٤س ب٩ س ني،  تیا ہ سد بي ت٤ی٤ ا ایوب ب٩   ، ص ا٧ ک ب٩  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 



 

 

ِبُس  ًَ ٨ََا  ث سٔ ب٩ِٔ َحسَّ َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ نٔيِّ  ا ِدتَٔی اٟشَّ َة  ٤ٔی٤َ َبٔي َت وَب ب٩ِٔ أ َی  ٩ِ أ ًَ ٧ََٕص  أُٟک ب٩ُِ أ بََر٧َا ٣َ َٕ أَِخ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی َبٔي  اهَّلل ٩ِ أ ًَ ٔی٩َ  یر ٔس

تَ  اث٨َِ  ٩ِ٣ٔ َٖ ِنََّصَ ٥َ ا ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢َ  ُط أَ٪َّ َرُس ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َِزَة  ی َُز ُ أ٦َِ ص ًَلة اٟؼَّ ِت  َُّصَ َٗ َ ی٩ِٔ أ َیَس ِٟ ا ذُو  ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ یِٔن 

ا َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َیَسی٩ِٔ  ِٟ ا ذُو   َٚ ََػَس ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َر  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو یَا َر َت  اهَّللٔ َنٔشی  ٢ُ ُسو َر ا٦َ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ َن ُض 

 َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٍَ َػل َٓ َر ٢َ ث٥َُّ  ٔ أَِو أَكَِو ٔظ وز ُسحُ َشَحَس ٣ِٔث١َ  َٓ ََّر  ب َٛ ٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ َیِٔن ث٥َُّ  ی یِٔن أُِْخَ ٨ََِت اث َّي   َؼل

 مۃ ایتخسین، دمحم  ن ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ 
می

 

ت

دبعاہلل  ن ویفس، امکل  ن اسن، اویب  ن ایب 

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دف رتعک  ے افرغ وہےئ وت ذفادیلنی ےن آپ  ے رعض ایک ایک امنز ںیم یمک ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ر

وہیئگ ےہ ای آپ وھبؽ ےئگ ںیہ؟ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایک ذفادیلنی کیھٹ ےتہک ںیہ؟ ولوگں ےن اہک ہک تاں، روسؽ 

ر دف رتعک افر ڑپیھ، رھپ السؾ ریھپا رھپ ریبکت یہک افر ےلہپ دجس  یک رطح ای اس  ے یھب اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ڑھک  وہےئ اف

 وطلی دجسہ ایک رھپ ےر ااھٹای۔

 مۃ ایتخسین، دمحم  ن ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی
می

 

ت

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل  ن اسن، اویب  ن ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ایک ہک اتقدہ دہشت ںیہن ڑپےتھ ےھت ۔اس صخش اک ایبؿ سج ےن دجسہ وہس ںیم دہشت ںیہن ڑپاھ افر السؾ ریھپ ایل، اسن افر ب ن ےن السؾ ریھپ ایل افر دہشت ںیہن ڑپاھ افر ایبؿ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1154    حس

ہ ب٩ ٤٘٠ًہ :  راوی ، س٤٠  س٠امی٪ ب٩ ِحب، ح٤از

َِي  َسِحَست ٕس فٔي  َّ٤ ٤َُٔح ٠ُِت ٟ ُٗ ا٢َ  َٗ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ٤ََة ب٩ِٔ  َس٠َ  ٩ِ ًَ اْز  ٨ََا َح٤َّ ث ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ٨ََا  ث ِیَص فٔي َحسَّ َٟ  ٢َ ا َٗ ْس  ض  َتَظ  ٔ ِضو اٟشَّ

ٔث  ی یِزَةَ  َحٔس َُز َبٔي ص  أ

امیلسؿ  ن رحب، امحد، ہملس  ن ہمقلع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن دمحم  ن ریسنی  ے وپاھچ ایک دجسہ وہس ںیم 



 

 

 دہشت ےہ؟ وت اہک ہک اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یک دحثی ںیم اس اک ذرک ںیہن ےہ۔

 امیلسؿ  ن رحب، امحد، ہملس  ن ہمقلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج وہس ےک دجسفں ںیم ریبکت ےہک ۔

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج وہس ےک دجسفں ںیم ریبکت ےہک ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1155    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی اہی٥، ٣ح٤س، ابوہزیزہ   حٔؽ ب٩ ٤ًز، یذیس ب٩ ابز

طُ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َِزَة  ی َبٔي صَُز ٩ِ أ ًَ ٕس  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ اصٔی٥َ  َِز ٔیُس ب٩ُِ إٔب ز َی ٨ََا  ث َز َحسَّ ٤َُ ُؽ ب٩ُِ ً ِٔ ا َح ٨ََ ث ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َّي  ا٢َ َػل َٗ

 َ ٔل ا٦َ إ َٗ ٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ یِٔن ث٥َُّ  َت ٌَ ِٛ َر َِّصَ  ٌَ ِٟ ا ِّی  ى ُ َه ثَر ِٛ َ ْس َوأ َّ٤ ٢َ ٣َُح ا َٗ ٔشیِّ  ٌَ ِٟ ا ًَلتَِي  ٥َ إِٔحَسی َػ َس٠َّ ٍَ َو َؿ َو َٓ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا  ٔ ٦ سَّ َ٘ ٕة فٔي ٣ُ ي َخَظَب

 َ ابَا أ َض َٓ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ُ َر ز ٤َ ٕ َوًُ ََِک ُو ب ض٥ِٔ أَب ا َوٓٔی ٠َِیَض ًَ ُظ  َرُج١ْ یََس ًَلةُ َو اٟؼَّ ِت  َُّصَ َٗ َ ا أ اُٟو َ٘ َٓ ٔض  ا َّ٨ اٟ اُ٪  ًَ َ ََ َد  ُظ َوَْخَ ٤َا ُک٠َِّ ی  ٪ِ

َِص َو  ٧َ ٥ِ أ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِت  َُّصَ َٗ َت أ٦َِ  ََنٔشی ٢َ أ ا َ٘ َٓ ی٩ِٔ  َیَس ِٟ ا ذُو   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ وُظ  َنٔشیَت یَِسًُ ِس  َٗ ا٢َ بَلَي  َٗ ََّصِ  ِ٘ ٥ِ ُت َٟ

 َّ َؼل َؿ َٓ ََّر ث٥َُّ َو ب َٜ َٓ َِسطُ  َرأ  ٍَ َٓ َر ٢َ ث٥َُّ  ٔ أَِو أَكَِو زٔظ ُسُحو َشَحَس ٣ِٔث١َ  َٓ ََّر  ب َٛ ٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ یِٔن ث٥َُّ  َت ٌَ ِٛ َر َشَحَس ٣ِٔث١َ ي  َٓ ََّر  ب َٜ َٓ َِسطُ  َرأ  ٍَ

َّرَ  ب َٛ ُط َو َِس ٍَ َرأ َٓ َر ٢َ ث٥َُّ  ٔ أَِو أَكَِو ٔظ وز  ُسُح

وبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن صفح  ن رمع، ذیدی  ن اربامیہ، دمحم، ا

اشؾ یک دف امنزفں ںیم  ے اکی امنز ڑپیھ افر دمحم ےن اہک ہک ےریا اغبل امگؿ ےہ ہک فہ رصع یک امنز یھت آپ ےن دف رتعک ڑپںیھ، رھپ 

ےئ وج اسےنم دجسہ رکےن یک ہگج ںیم یھت،انچہچن آپ ےن اانپ تا ھ اس رپ السؾ ریھپا رھپ اس ڑکلی یک رطػ ہنم رکےک ڑھک  وہ

راھک، افر اؿ ںیم اوبرکب ریض اہلل ہنع افر رمع ریض اہلل ہنع ےھت، نکیل فہ دفونں آپ  ے ابت رکےت وہےئ ڈر ، افر ولگ دلجی 



 

 

 اہلل ہیلع فملس ذفادیلنی ےتہک ےھت اوہنں ےن اہک ہک  ے لکن ےئگ افر ک ےن ےگل ہک ایک امنز مک رکدی یئگ؟ افر اکی صخش ےھت ےسج یبن یلص

ف آپ وھبؽ ےئگ ای امنز مک رکدی یئگ؟ وت آپ ےن رفامای ہن ںیم وھبال افر ہن امنز مک وہیئ ذفادیلنی ےن اہک آپ وھبؽ ےئگ ںیہ، وت آپ ےن د

  ابمل دجسہ ایک رھپ اانپ ےر ااھٹای افر ریبکت یہک۔راعکت امنز ڑپیھ رھپ السؾ ریھپا رھپ ریبکت یہک افر دفےر  دجس  یک لثم ای اس  ے یھب

 صفح  ن رمع، ذیدی  ن اربامیہ، دمحم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 فں ںیم ریبکت ےہک ۔اس صخش اک ایبؿ وج وہس ےک دجس

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1156    حس

ہ اسسی :  راوی ، ًبساهَّلل ب٩ بحي٨ ث، اب٩ طہاب، ارعد ہ ب٩ سٌیس، ٟی  ٗتيب

اهَّللٔ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ا  ٩ِ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ْث  ِی َٟ ا  ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ ُة ب٩ُِ َس َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ِبسٔ َحسَّ ًَ َىٔی  ٕٔ ب یِّ َح٠ٔی َِسٔس اِْل َة  ٨َ اب٩ِٔ بَُحِي  

ا  َّ٤ ٠َ َٓ ُوْض  ٔ ُج٠ ٠َِیط ًَ ٔ َو ز ِض اٟو   ٔ ًَلة َػ ا٦َ فٔي  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ و َرُس ٔٔب أَ٪َّ  ٠ لَّ ٤ُ ِٟ ََّر ا ب َٜ َٓ یِٔن  َسِحَسَت َسَحَس  ًَلَتطُ  َػ أََت٥َّ 

ا َُو َج ٕ َوص َسِحَسة ک١ُِّ  ٔي  ٩ِ ف ًَ ِٕخ  ی َز اب٩ُِ ُج طُ  ٌَ اَب ٔض َت ُح٠ُو ِٟ ا َٔسَی ٩ِ٣ٔ  َاَ٪ ٣َا ٧ ک ُط ٣َ ٌَ ُض ٣َ ا َّ٨ اٟ ٤َُا  َسَحَسص ٥َ َو ِب١َ أَِ٪ يَُش٠ِّ َٗ ْٟٔص 

 ٔ ٔیر ِب ٜ تَّ اٟ إب فٔي  ٔطَض  اب٩ِٔ 

ںیہ ہک ہبیتق  ن دیعس، ثیل، ا ن اہشب، ارعج، دبعاہلل  ن ہنیحب ادسی )وج ینب دبعابلطمل ےک فیلح ےھت(  ے رفاتی رکےت 

 ے اھت  ب آپ ےن اینپ امنز وپری یک 
ی

ئ

ی
 
ہ
وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رہظ یک امنز ںیم ڑھک  وہےئگ، احالہکن ہک آپ وک ڑھکا ہن وہان اچ

 دف دجس  ےئک، اس دعقہ یک ہگج وج وھبؽ ےئگ ا ن رجحی ےن ا ن اہشب  ے ریبکت ےک قلعتم اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔

   ن دیعس، ثیل، ا ن اہشب، ارعج، دبعاہلل  ن ہنیحب ادسیہبیتق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ... ب ہی ولعمؾ ہن وہ )اید ہن رےہ( ہک ینتک رتعک ڑپیھ ںیہ، نیت ای اچر وت دف دجس  ھٹیب

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

  ولعمؾ ہن وہ )اید ہن رےہ( ہک ینتک رتعک ڑپیھ ںیہ، نیت ای اچر وت دف دجس  ےھٹیب ےھٹیب رکےل۔ ب ہی

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1157    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ٛثیر ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ  ابي  ئي، یحٌی ب٩  ہ، ہظا٦ ب٩ ًبساهَّلل زستوا  ٣ٌاذ ب٩ ٓـاٟ

 َ ث ٩ِ َحسَّ ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ ٔي  َب ٌَی ب٩ِٔ أ یَِح  ٩ِ ًَ ٔي   ائ َو ِسَت اٟسَّ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ٔي  ا٦ُ ب٩ُِ أَب ا صَٔظ ٨ََ ث َة َحسَّ َٟ ا ـَ َٓ ُ ب٩ُِ  ذ ا ٌَ ا ٣ُ َِزَة ٨َ ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ َة  َس٤َ٠َ ٔي  َب  أ

 ُ َٔذا ٧ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّى  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  ُس ٢َ َر ا َٗ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٍَ َر ٤َ َّی َِل َيِش ْن َحً ا طُ َُضَ َٟ اُ٪ َو َل ِی اٟظَّ ََز  ٔ أَِزب ًَلة ٔاٟؼَّ َٔی ب وز

َّی یَدِ  َب١َ َحً ِٗ َ ٔیُب أ و ِث تَّ اٟ ٔضَی  ُٗ َٔذا  إ َٓ َِزبََز  ا أ ُوَِّب بَٔض َٔذا ث إ َٓ َب١َ  ِٗ َ اُ٪ أ ِْلََذ ا ٔضَی  ُٗ َٔذا  إ َٓ اَ٪  ِْلََذ ذُِْکِ ا ا  ٢ُ و ُ٘ ٔ َي ط ٔش ِٔ َن زِٔء َو ٤َ ِٟ ا َیَِن  ْٔطَ ب

ا  َذ َّىَٛ َػل  ٥ِ َٛ  ٥ِ ُٛ رٔ أََحُس یَِس  ٥ِ َٟ ا  إَٔذ َٓ َّى  َػل  ٥ِ َٛ رٔی  یَِس ُج١ُ إِٔ٪  زَّ اٟ َو١َّ  َی َّی  ً یَِذُْکُ َح  ٩ُِٜ َی  ٥ِ َٟ ا  ا ٣َ َذ َٛ ٠َِیِشحُِس  َو َٓ ا  ٌّ َِرَب ّا أَِو أ ًََلث ث

أْٟص  یِٔن َوصَُو َج  َسِحَسَت

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع  اعمذ  ن اضفہل، اشہؾ  ن دبعاہلل دوتسایئ، ییحی  ن ایب ریثک اوبہملس،

 فملس ےن رفامای ہک  ب امنز ےک ےئل اذاؿ یہک اجیت ےہ وت اطیشؿ وگز امرات وہا اھب ات ےہ اتہک اذاؿ وک ہن ےنس افر  ب اذاؿ متخ وہاجیت

افر  ب ریبکت متخ وہاجیت ےہ وت فہ آات ےہ اہیں کت ہک ااسنؿ ےہ وت فاسپ آاجات ےہ، رھپ  ب امنز یک ریبکت یہک اجیت ےہ، وت اھب ات ےہ 

 افر اس ےک دؽ ںیم رطخہ افر فوسہس دیپا رکات ےہ افر اتہک ےہ ہک الفں الفں ابںیت اید رک وج اید ںیہن آیت ںیھت، اہیں کت ہک آدیم ااسی

وک اید ہن رےہ ہک ینتک امنز ڑپیھ ےہ، نیت ای اچر  وہاجات ےہ ہک ا ے اید ںیہن راتہ ہک ینتک امنز ڑپیھ، اس ےئل  ب مت ںیم  ے یسک

 رتعک وت فہ ےھٹیب ےھٹیب دف دجس  رکےل۔

 اعمذ  ن اضفہل، اشہؾ  ن دبعاہلل دوتسایئ، ییحی  ن ایب ریثک اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...رفض افر لفن ںیم دجسہ وہس اک ایبؿ افر ا ن سابس ےن فرت ےک دعب دف دجس  ےئک ۔

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 لفن ںیم دجسہ وہس اک ایبؿ افر ا ن سابس ےن فرت ےک دعب دف دجس  ےئک ۔ رفض افر

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1158    حس

اٟزح٩٤، ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  یراو ک، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبس ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 ٩ِ ًَ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َبٔي  ٩ِ أ ًَ ٔطَضإب  اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٨ِطُ أَ٪َّ َحسَّ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َِزَة َر ی َُز َبٔي ص  أ

٠َیِ َر  ًَ َبَص  ٠َ َٓ اُ٪  ِیَل اٟظَّ يي َجاَئ  ا٦َ ُيَؼل َٗ َٔذا  ٥ِ إ ُٛ ا٢َ إٔ٪َّ أََحَس َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ َّي ُسو َػل  ٥ِ َٛ َٔی  یَِسر َّی َِل  ً ٔ َح ط

أْٟص  َُو َج یِٔن َوص َسِحَسَت ٠َِیِشُحِس  َٓ  ٥ِ ُٛ َذَٟٔک أََحُس ا َوَجَس  َٔذ إ َٓ 

، ا ن اہشب، اوبہملس  ن دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دبعاہلل  ن ویفس، امکل

ہیلع فملس ےن رفامای ہک مت ںیم  ے وکیئ صخش  ب امنز ڑپےنھ وک ڑھکا وہات ےہ، وت اطیشؿ آرک اس ےک دؽ ںیم فوسہس دیپا رک داتی ےہ 

 ز ڑپیھ،  ب مت ںیم  ے یسک وک ایسی وصرت احؽ ک ش آےئ وت ےھٹیب ےھٹیب دف دجس  رک ےل۔اہیں کت ہک ا ے اید ںیہن راتہ ہک ینتک امن

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، اوبہملس  ن دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب احتل امنز ںیم وگتفگ رک  اےنپ تا ھ  ے ااشرہ رک  افر اس وک ےنس ۔

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

  ب احتل امنز ںیم وگتفگ رک  اےنپ تا ھ  ے ااشرہ رک  افر اس وک ےنس ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1159    حس



 

 

ب، :  راوی اٟزح٩٤ ب٩ ازہز رضی اهَّلل ٨ًہ یحٌی ب٩ س٠امی٪، اب٩ وہ ہ وًبس ر ب٩ ٣ْخ٣  ٤ًزو، بٜیر، ْکیب، اب٩ ًباض و٣شو

ِٕب أَ٪َّ  ی ُْکَ  ٩ِ ًَ  ٕ یِر َٜ ُ ٩ِ ب ًَ ْزو  ٤ِ ًَ ٔي  بََرن ا٢َ أَِخ َٗ ِٕب  اب٩ُِ َوص َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٪َ ٌَی ب٩ُِ ُس٠َامِیَ یَِح ا  ٨ََ ث َر ب٩َِ  َحسَّ َو ٤ِٔش ِٟ ا ٕض َو ا بَّ ًَ اب٩َِ 

ا ِبَس  ًَ َة َو ٣َ ضَ ٣َِْخَ ٠َِی ًَ  ِ أ ِْقَ ا ا اُٟو َ٘ َٓ َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ائَٔظَة  ًَ ٔلَي  ُظ إ َس٠ُو ُض٥ِ أَِر ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َز  ٩ٔ٤َ ب٩َِ أَِزَص ِح زَّ ا ٟ ٌّ ٤ٔی ا َج َّ٨ ًَل٦َ ٣ٔ اٟشَّ ا 

َّٔک  ٨ِٔک أ٧َ ًَ ٧َا  بٔرِ َّا أُِخ َضا إ٧ٔ َٟ  ١ِ ُٗ َِّصٔ َو ٌَ ِٟ ا  ٔ ًَلة َػ َس  ٌِ یِٔن َب َت ٌَ ِٛ زَّ اٟ  ٩ِ ًَ َضا  َس٠ِ ٠َِیطٔ  َو ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ٨َا أَ٪َّ  َِ ِس ب٠ََ َٗ ا َو ٨َُض٤َ ي ُتَؼ٠ِّ

ِْب  ی ُْکَ ا٢َ  َ٘ َٓ َضا  ٨ِ ًَ أب  لَّ اَٟد ٤ََُز ب٩ِٔ  ً ٍَ اَض ٣َ َّ٨ اٟ ُب  ََِضٔ ٨ُِت أ ُٛ إض َو بَّ ًَ اب٩ُِ  ا٢َ  َٗ ٨َِضا َو ًَ ي  ََ َ ٧  ٥َ َس٠َّ ائَٔظَة َو ًَ لَي  ًَ َسَخ٠ُِت  َٓ  

بَ  َٓ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َ َر ٔل ٔي إ ن و ز  ا ََفَ َٔض ِوٟ َ٘ ٔ ُُض٥ِ ب بَرِت أَِخ َٓ ض٥ِٔ  ِی َٟ ٔ ُت إ ِج َْخَ َٓ َة  ٤َ َس١ِ أ٦َُّ َس٠َ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ ٔي  ن َس٠ُو َِر ا أ ا ٣َ ُتَض ِِ ٤ِٔٔث١ٔ ٠َّ َة ب ٤َ َس٠َ ي أ٦ُِّ 

ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  ٌِ ٔ ٤ َضا َس ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٤ََة َر َس٠َ ِت أ٦ُ   َٟ ا َ٘ َٓ ائَٔظَة  ًَ َي  ٔل ٔ إ ٔط نٔي ب َِرَس٠ُو ا أ ُط  ٣َ َیُِت َرأ ا ث٥َُّ  ٨َِض ًَ ي  ََ ٨َِ ٥َ ی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل

َِرَس٠ُِت  أ َٓ  ٔ ار َِنَؼ ِْل ٕ ٩ِ٣ٔ ا ا٦ َوْة ٩ِ٣ٔ بَىٔی َِحَ نِٔش ٨ِٔٔسی  َيَّ َوً ل ًَ َزَخ١َ  َِّصَ ث٥َُّ  ٌَ ِٟ ا َّي  َػل ٔیَن  ٤َٔا ح ض ی ُت ُيَؼ٠ِّ ٠ِ ُ٘ َٓ یََة  رٔ ا َح ِٟ ا  ٔ ط ِی َٟ ٔ  إ

 َٟ ولٔي  ُ٘ َٓ  ٔ بٔط ٔي بَٔح٨ِ وم ُٗ ٔ اَر ب ََط إِٔ٪ أ َٓ ا  ض٤َٔ ی ُتَؼ٠ِّ  ََ ََرا یِٔن َوأ اَت ٩ِ َص ًَ ي  ََ ٨ِ َک َت ُت ٌِ ٔ َس٤ ٢َ اهَّللٔ  ُسو َر َا  َة ی َس٤َ٠َ َک أ٦ُ   َٟ  ٢ُ و ُ٘ َت ٔ ُط  ظ َیٔس

٨َِٔت  ا٢َ یَا ب َٗ  َٖ اِنََّصَ ا  َّ٤٠َ َٓ ٨ِطُ  ًَ ِت  َتأَِْخَ اِس َٓ  ٔ اَر بَٔیٔسظ أََط َٓ یَُة  رٔ ا َح ِٟ ِت ا ٠َ ٌَ َٔ َٓ ٨ِطُ  ًَ ی  َتأِْٔخٔ ِس ا َٓ  ٩ِ ًَ ٔت  ِٟ َ َسأ َة  َبٔي أ٣َُیَّ أ

یِٔن  َت ا٠َّٟ یِٔن  َت ٌَ ِٛ زَّ اٟ  ٩ِ ًَ ٔي  ون ُ٠ َِ َظ َٓ ِیٔص  َ٘ ِٟ ا ِبٔس  ًَ ْض ٩ِ٣ٔ  نٔي ٧َا ا َُّط أََت ٧ٔ َِّصٔ َوإ ٌَ ِٟ ا َس  ٌِ یِٔن َب َت ٌَ ِٛ زَّ اَتا٪ٔ  اٟ ا َص ُض٤َ َٓ  ٔ ِضز اٟو  َس  ٌِ  َب

 فدبعارلنمح  ن ازرہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ییحی  ن امیلسؿ، ا ن فبہ، رمعف، ریکب، رکبی، ا ن سابس فوسمر  ن رخمہم

ہک اؿ رضحات ےن رکبی وک اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک اپس اجیھب افر اہک ہک مت اؿ ےک اپس اج رک مہ بس یک رطػ  ے السؾ وہک افر اؿ 

ہک آپ ہی دفونں رںیتعک ڑپیتھ ںیہ،  ے رصع یک امنز ےک دعب دف روتعکں ےک قلعتم وپوھچ افر ہی وہک ہک مہ ولوگں وک ولعمؾ وہا ےہ 

احالہکن ںیمہ ربخ یلم ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس  ے عنم رفامای ےہ، افر ا ن سابس ےن اہک ہک ںیم رمع  ن اطخب ےک اس ھ اس 

دی وج ںیم ےل رک آای اھت ۔ دف رتعک ڑپےنھ فاےل وک امرات اھت، رکبی ےن اہک ںیم اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک اپس آای افر اںیہن فہ ربخ اچنہپ

اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن اہک ہک اؾ ہملس  ے وپوھچ، ںیم اؿ ولوگں ےک اپس فاسپ آای افر فہ ابت انسدی وج اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن یہک 

 اھت، وت اؾ ہملس ےن یھت رھپ اؿ ولوگں ےن ےھجم اؾ ہملس ےک اپس فیہ اغیپؾ د  رک اجیھب، وج اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک اپس د  رک اجیھب

ایبؿ ایک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک اس  ے عنم رفامےت وہےئ انس، رھپ ںیم ےن رصع یک امنز ےک دعب آپ وک اںیہن ڑپےتھ وہےئ 

رشتفی الےئ افر ےری  اپس ااصنر ںیم  ے ینب رحاؾ یک دنچ وعرںیت یھٹیب وہیئ ںیھت، ںیم ےن اکی  داھکی رھپ آپ ےری  اپس

ی وک آپ ےک اپس اجیھب افر اہک ہک آپ ےک ولہپ ںیم ڑھکی وہ اج افر آپ  ے ایبؿ ایک ہک اؾ ہملس رعض رکیت ںیہ ہک ای روسؽ اہلل ولڈن



 

 

ںیم ےن آپ وک اؿ دف روتعکں ےک ڑپےنھ  ے عنم رفامےت وہےئ انس ےہ، افر ںیم آپ وک دیتھکی وہں ہک آپ ڑپھ رےہ ںیہ، ارگ فہ 

ےھچیپ ٹہ اج،انچہچن ولڈنی ےن فاسی یہ ایک  ب آپ افرغ وہےئ وت رفامای ا  تنب ایب اہیم وت ےن ھجم  ے  اےنپ تا ھ  ے ااشرہ رک  وت

رصع ےک دعب یک دف روتعکں ےک قلعتم ےک وپاھچ، دبعاسیقل ےک ھچک ولگ ےری  اپس آےئ وت اوہنں ےن ھجم وک اؿ دف روتعکں ےک 

 فر ہی دفونں رںیتعک فیہ ںیہ۔ڑپےنھ  ے ابز راھک، وج رہظ ےک دعب ڑپیھ اجیت ںیہ، ا

 ییحی  ن امیلسؿ، ا ن فبہ، رمعف، ریکب، رکبی، ا ن سابس فوسمر  ن رخمہم فدبعارلنمح  ن ازرہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... وک رکبی ےن اؾ ہملس  ے افر اوہنں ےن یبن یلص اہللامنز ںیم ااشرہ رکےن اک ایبؿ، اس 

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم ااشرہ رکےن اک ایبؿ، اس وک رکبی ےن اؾ ہملس  ے افر اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1160    حس

٦، سہ١ ب٩ سٌس ساًسیٗتيب :  راوی اٟزح٩٤، ابوحاز  ہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب ب٩ ًبس

اٟ ٕس  ٌِ َس ِض١ٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ  ٕ از٦ٔ ٔي َح ٩ِ أَب ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ا َي ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ َس ُة ب٩ُِ  َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ُط أَ٪َّ َحسَّ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  یِّ َر أًٔس شَّ

 َ٠ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ٠َیِ َر ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َد َر َْخَ َٓ َطِیْئ  ُض٥ِ  ٨َ کَاَ٪ بَِي  ٕٖ ِو ًَ زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ َىٔی  ُط أَ٪َّ ب َِ ٥َ ب٠ََ َس٠َّ ٔ َو ٥َ ِیط َس٠َّ ٔ َو ط

ًَل  اٟؼَّ َِت  ا٧ ٥َ َوَح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ َرُسو َٔص  ب ُح َٓ طُ  ٌَ ٕض ٣َ َا ٔي أ٧ُ ُض٥ِ ف ٨َ ُٔح بَِي اهَّللُ ُيِؼ٠ ضَٔی  َر  ٕ ََِک ٔي ب َب َي أ ٔل ٢ْ إ ًَٔل َئ ب ا َح َٓ ةُ 

 ُ ًَلة اٟؼَّ ٧َِت  ِس َحا َٗ ُبَٔص َو ِس ح َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  ُس ٕ إٔ٪َّ َر ََِک یَا أَبَا ب ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ِطُ  ا٢َ  ًَ َٗ اَض  َّ٨ َک أَِ٪ َتُؤ٦َّ اٟ َٟ َض١ِ  َٓ

 ٢ْ ًَٔل ا٦َ ب َٗ َ أ َٓ َت  ئِ ٥ِ إِٔ٪ ٔط ٌَ ٥َ َن َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ َرُسو اَئ  ٔض َوَج ا ََّر ٨٠َّٟٔ ب َٜ َٓ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٕ َر ََِک ُو ب ٦َ أَب سَّ َ٘ َت ٔشی فٔي َو ٤ِ َی

ُط َِل  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٕ َر ََِک ُو ب َاَ٪ أَب ک ٙٔ َو ی ٔٔ ِؼ تَّ اٟ ٔي  ُض ف ا ا٨َّٟ أََخَذ  َٓ  ِّٕ اٟؼَّ ٔي  ا٦َ ف َٗ َّی  ً ٖٔ َح و ُٔ اُض اٟؼ  ا٨َّٟ ثََر  ِٛ َ ا أ َّ٤٠َ َٓ  ٔ ٔط ًَلت ٔي َػ ُت ف ٔٔ َت ی٠َِ

 ٔ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو  ٔ ط ِی َٟ ٔ اَر إ ََط أ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َر ا  إَٔذ َٓ َت  َٔ َت ِٟ ٍَ أَبُو ا َٓ ََفَ يَي  َیأ٣ُِزُُظ أَِ٪ ُيَؼل  ٥َ َس٠َّ  َو

 ِ٨ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٕ َر ََِک َّي اهَّللُب ٔ َػل اهَّلل  ٢ُ ُسو ٦َ َر سَّ َ٘ َت َٓ  ِّٕ اٟؼَّ ا٦َ فٔي  َٗ َّی  ً ائَطُ َح ی َوَر ِضَْقَ َ٘ ِٟ ا  ٍَ َرَج َ َو اهَّلل ٤َٔس  َح َٓ  ٔ یِط یََس ٥َ طُ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  



 

 

 َ ٔیَن ٧ ٥ُِٜ ح اُض ٣َا َل َّ٨ اٟ َضا  َی  َا أ ا٢َ ی َ٘ َٓ أض  َّ٨ اٟ لَي  ًَ َب١َ  ِٗ َ َ أ ْ ََفَ ا  َّ٤ ٠َ َٓ أض  َّ٨ َّي ٠ٟٔ َؼل َٓ ٔٙ ی ٔٔ ِؼ تَّ اٟ ٔ أََخِذت٥ُِ فٔي  ًَلة اٟؼَّ َطِیْئ فٔي   ٥َُِٜ اب

طُ أَحَ  ٌُ ٤َ َّطُ َِل َيِش ٧ٔ إ َٓ  ٔ اهَّلل اَ٪  ِبَح ُس  ١ِ ُ٘ ٠َِی َٓ  ٔ ًَلتٔط ْئ فٔي َػ َطِی َابَطُ  أئ ٩ِ٣َ ٧ َش ِّ٨ ٠ٟٔ ُٙ ی ٔٔ ِؼ تَّ اٟ ٤ََّا  ٧ٔ ٔ إِٔلَّ إ اهَّلل اَ٪  ُسِبَح و٢ُ  ُ٘ ٔیَن َي ْس ح

 ٣َ ٕ َت یَا أَبَا بََِک َٔ َت ِٟ ی٨ََِبغٔي ِٔل ا َاَ٪  ٨ِطُ ٣َا ک ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٕ ٢َ أَبُو بََِک ا َ٘ َٓ ِیَک  َٟ ٔ ُت إ ََْشِ ٔیَن أ أض ح َّ٨ يَي ٠ٟٔ ُتَؼل َک أَِ٪  ٌَ ٨َ ب٩ِٔ أَبٔي ا ٣َ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َر یََسِی  َیَِن  يَي ب َة أَِ٪ ُيَؼل َٓ ا َح ُٗ 

نمح، اوباحزؾ، لہس  ن دعس اسدعی  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ہبیتق  ن دیعس، وقعیب  ن دبعارل

ربخیلم ہک ینب رمعف  ن وعػ ےک درایمؿ ھچک ڑگھجا ےہ، اس ےئل آپ ولوگں ےک اس ھ ےلکن، اتہک اؿ ےک درایمؿ حلص رکا دںی، 

، البؽ ریض اہلل ہنع رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےک اپس ےچنہپ افر اہک ا  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رانک ڑپا افر امنز اک فتق آایگ

اوبرکب ریض اہلل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رفک ےئل ےئگ افر امنز اک فتق آاکچ ےہ ایک آپ ولوگں یک اامتم رکںی ےگ؟ اوبرکب 

ھا ری وخاشہ وہ البؽ ےن ریبکت

م

 

ت

 یہک افر اوبرکب آےگ ڑبےھ، رھپ ریبکت رحتہمی یہک افر روسؽ ریض اہلل ہنع ےن وجاب دای ہک تاں، ارگ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وفصں وک ریچےت وہےئ آےگ ڑبےھ اہیں کت ہک فص ںیم  ل ےئگ وت ولوگں ےن اتیل اجبان رشفع رکدی افر 

ان رشفع ایک افر اوبرکب ریض اہلل ہنع اوبرکب ریض اہلل ہنع امنز ںیم یسک رطػ وتمہج ہن وہےت ےھت،  ب ولوگں ےن تہب زایدہ اتیل اجب

گڑ  افر داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وموجد ںیہ۔ روسؽ اہلل ےن اےنپ تا ھ  ے مکح دےتی وہےئ ااشرہ ایک ہک امنز ڑپاھںیئ، 

ےئگ اہیں کت ہک فص ںیم آرک اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن اےنپ دفونں تا ھ ااھٹےئ افر اہلل یک دمح ایبؿ یک افر اےٹل اپؤں ےھچیپ ولٹ 

ڑھک  وہےئگ، رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس آےگ ڑبےھ افر ولوگں وک امنز ڑپاھیئ،  ب افرغ وہےئ وت ولوگں یک رطػ وتمہج 

، احالہکن وہےئ افر رفامای ہک ا  ولوگ! ںیہمت ایک وہایگ ےہ ہک  ب امنز ںیم ںیہمت وکیئ ابت ک ش آیت ےہ وت اتیل اجبان رشفع رکدےتی وہ

اتیل اجبان وعروتں ےک ےئل ےہ،  ب امنز ںیم وکیئ ابت ک ش آےئ وت احبسؿ اہلل انہک اچےئہ، اس ےئل وج صخش یھب احبسؿ اہلل ےتہک وہےئ 

اک ےنس اگ فہ رضفر وتمہج وہاگ، )رھپ اوبرکب یک رطػ وتمہج وہ رک رفامای( ا  اوبرکب ریض اہلل ہنع ںیہمت سک زیچ ےن امنز ڑپاھےن  ے رف

 ب ہک ںیم ےن ںیہمت امنز ڑپاھےن اک ااشرہ ایک؟ اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک اوباحقہف ےک ےٹیب ےک ےئل انمبس ہن اھت ہک روسؽ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک آےگ امنز ڑپاھےئ۔

 ہبیتق  ن دیعس، وقعیب  ن دبعارلنمح، اوباحزؾ، لہس  ن دعس اسدعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم ااشرہ رکےن اک ایبؿ، اس وک رکبی ےن اؾ ہملس  ے افر اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1161    حس

ہ، اس٤اء رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، ٓاك٤ ، ثوری، ہظا٦ ہب  یحٌی ب٩ س٠امی٪، اب٩ و

 َ ٩ِ أ ًَ َة  ٤َ اكٔ َٓ  ٩ِ ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ی   رٔ ِو اٟثَّ ا  ث٨ََ اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٪َ ُس٠َامِیَ ٌَی ب٩ُِ  یَِح ا  ٨ََ ث لَي َحسَّ ًَ ُت  ِت َزَخ٠ِ َٟ ا َٗ َئ  ا ِس٤َ

 ُ اهَّلل ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ  َٓ ٔئ  ا ٤َ اٟشَّ َي  ٔل َضا إ َٔزأِٔس َرِت ب ا أََط َٓ أض  َّ٨ اٟ َطأُِ٪  ا  ُت ٣َ ٠ِ ُ٘ َٓ ا٦ْ  اُض َٗٔی ا٨َّٟ ّة َو ائ٤َٔ َٗ يي  ُتَؼل َٔي  َضا َوه ٨ِ یَْة ًَ آ ٠ُِت  ُ٘

 ٥ِ ٌَ َن َِی  ا أ ِٔسَض َٔزأ ِت ب َٟ ا َ٘ َٓ 

 ںیم اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک اپس یچنہپ ییحی  ن امیلسؿ، ا ن فبہ، وثری، اشہؾ، افہمط، اامسء ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکیت ںیہ ہک

اس احؽ ںیم ہک فہ ڑھکی وہ رک امنز ڑپھ ریہ ںیھت افر ولگ یھب ڑھک  ےھت وت ںیم ےن اہک ولوگں اک ایک احؽ ےہ وت اوہنں ےن اےنپ ےر 

 ں اہک۔ ے آامسؿ یک رطػ ااشرہ ایک ںیم ےن اہک ایک وکیئ اشنین ےہ؟ وت اوہنں ےن اےنپ ےر  ے ااشرہ ایک، ینعی تا

 ییحی  ن امیلسؿ، ا ن فبہ، وثری، اشہؾ، افہمط، اامسء ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق اک ایبؿ :   ابب

 ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک۔ امنز ںیم ااشرہ رکےن اک ایبؿ، اس وک رکبی ےن اؾ ہملس  ے افر اوہنں

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1162    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ  ہ وس٥٠ حرضت ًائظ ہ ٧يی ػلي اهَّلل ٠ًی اور وہ زوج اٟس سے  ک، ہظا٦ اپ٨ے و ٣اٟ  اس٤ٌی١، 

٢َ حَ  ا َٗ ِٕص  ٔي أَُوی أًی١ُ ب٩ُِ أَب ٤َ ا إِٔس ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔد  َضا َزِو ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ْٔک  اٟ َىٔی ٣َ ث سَّ



 

 

أّٟش  َٕ َج ا ٔ َوصَُو َط تٔط ٔي بَِي ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َّي َر ِت َػل َٟ ا َٗ ا  ََّض ٧َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی اًَ َّي َوَر َػل ا٣ّا ا َو ِو٦ْ َٗٔی َٗ َُط  ئ

ِر  ا َٓ  ٍَ َٛ َر ا  إَٔذ َٓ  ٔ ٔط ا٦ُ ُٟٔیِؤَت٥َّ ب ِْل٣َٔ ١َ ا ٌٔ ا ُج ٤ََّ ٧ٔ ٢َ إ ا َٗ  َٖ ََّصَ اِن ا  َّ٤ ٠َ َٓ وا  اِج٠ُٔش ض٥ِٔ أَِ٪  ِی َٟ ٔ َر إ ا ََط أ وآَ ٌُ َٓ ِر ا َٓ  ٍَ َٓ َر َٔذا  ا َوإ و ٌُ َٛ 

 ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل الیعمس، امکل، اشہؾ اےنپ فادل  ے افر فہ زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس رضحت اعہشئ

یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ ںوراری یک احتل ںیم اےنپ رھگ ںیم ھٹیب رک امنز ڑپیھ افر آپ ےک ےھچیپ وقؾ ےن ڑھک  وہ رک امنز ڑپیھ، وت 

 انبای ایگ ےہ ہک اس یک ادتقا یک اجےئ اس آپ ےن ولوگں یک رطػ ااشرہ ایک ہک ھٹیب اجؤ  ب امنز  ے افرغ وہےئ وت رفامای ہک اامؾ اےئلس

 ےئل  ب فہ روکع رک  وت مت یھب روکع رکف افر  ب فہ ےر ااھٹےئ وت مت یھب ےر ااھٹؤ

 الیعمس، امکل، اشہؾ اےنپ فادل  ے افر فہ زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ : ابب

 ... انجزفں اک ایبؿ افر اس صخش اک ایبؿ سج اک آرخی الکؾ ال اہل اال اہلل وہ افر فبہ  ن

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ن ہبنم  ے اہک ایگ ہک ایک ال اہل اال اہلل تنج یک یجنک ںیہن ےہ ؟فبہ ےن اہک ہک رضفر نکیل رہ انجزفں اک ایبؿ افر اس صخش اک ایبؿ سج اک آرخی الکؾ ال اہل اال اہلل وہ افر فبہ 

 یجنک ےک ددناےن وہےت وہں وت لھک اجےئ اگ فرہن ںیہن ےلھک اگ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1163    حس

ی ب٩ ٣ی٤و٪، واػ١ ا :  راوی سی ب٩ اس٤ٌی١، ٣ہس ذر رضی اهَّلل ٨ًہ٣و ر ب٩ سویس، ابو ، ٣ٌزو  حسب

رٔ ب٩ِٔ  زُو ٌِ ٤َ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ِْلَِحَسُب  ا ٔػ١ْ  ا ا َو ٨ََ ث ی  ب٩ُِ ٣َِی٤ُوٕ٪ َحسَّ ِضسٔ ا ٣َ ٨ََ ث أًی١َ َحسَّ ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ا ٣ُ ٨ََ ث ضَٔی  َحسَّ َر ٓرٕ  َذ ٔي  َب ٩ِ أ ًَ یِٕس  َو ُس

 ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  َرُسو  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ ًٔی َِل اهَّللُ  اَت ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َّطُ ٩ِ٣َ ٣َ ٧َ ٔي أ ن َ
٢َ َبرشَّ ا َٗ ٔي أَِو  بََرن أَِخ َٓ يي  َرب إٓت ٩ِ٣ٔ  نٔي  ا ٥َ أََت َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ



 

 

 َٚ َ ََ نَي َوإِٔ٪  ٢َ َوإِٔ٪ َز ا َٗ  َٚ َ ََ نَي َوإِٔ٪  ُت َوإِٔ٪ َز ٠ِ ُٗ َة  َّ٨ َح ِٟ ا ّئا َزَخ١َ  َطِی ٔاهَّللٔ  َُ ب رِشٔ  ُي

ؿ، فالص ادحب، رعمفر  ن وسدی، اوبذر ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن ومیس  ن اامسلیع، دہمی  ن ومیم

رفامای ےری  اپس رب یک رطػ  ے اکی آےن فاال آای افر اس ےن ےھجم ربخ دی ای وخربخشی دی ہک وج صخش ےریی اتم ںیم  ے اس 

ںیم دالخ وہاگ ںیم ےن اہک ہک ارگہچ زان افر وچری رک ، ارگہچ زان  احؽ ںیم رما ہک اہلل ےک اس ھ یسک وک رشکی ہن انبای وہاگ، وت تنج

 افر وچری رک ۔

 ومیس  ن الیعمس، دہمی  ن ومیمؿ، فالص ادحب، رعمفر  ن وسدی، اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

یجنک ںیہن ےہ ؟فبہ ےن اہک ہک رضفر نکیل رہ  انجزفں اک ایبؿ افر اس صخش اک ایبؿ سج اک آرخی الکؾ ال اہل اال اہلل وہ افر فبہ  ن ہبنم  ے اہک ایگ ہک ایک ال اہل اال اہلل تنج یک

 یجنک ےک ددناےن وہےت وہں وت لھک اجےئ اگ فرہن ںیہن ےلھک اگ۔

یث                               ٢ج٠س او  :  ج٠س      1164    حس

ا٤ًع، طٔیٙ، ًبساهَّلل اب٩ ٣شٌوز :  راوی  ٤ًزب٩ حٔؽ، حٔؽ، 

 ًَ اهَّللُ  اهَّللٔ َرضَٔی  ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ْٙ ٘ٔی َط ا  ٨ََ ث ُع َحسَّ ٤َ ًِ َ ِْل ا ا ث٨ََ َبٔي َحسَّ ا أ ٨ََ ث ٕؽ َحسَّ ِٔ ُ ب٩ُِ َح ز ٤َُ ا ً ٨ََ ث ٔ َحسَّ اهَّلل  ٢ُ ُسو ٢َ َر ا َٗ ا٢َ  َٗ ُط  َّي ٨ِ َػل  

ٔاهَّللٔ َُ ب رِشٔ اَت َِل يُ ٧ََا ٩ِ٣َ ٣َ ٠ُِت أ ُٗ َر َو ا ا٨َّٟ ّئا َزَخ١َ  َطِی ٔاهَّللٔ  َُ ب رِشٔ اَت ُي ٥َ ٩ِ٣َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ةَ اهَّللُ  َّ٨ َح ِٟ ا َزَخ١َ  ّئا  َطِی   

 فملس ےن رفامای ہک وج صخش رمع ن صفح، صفح، اشمع، قیفش، دبعاہلل ا ن وعسمد  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

اس احؽ ںیم رما ہک اہلل ےک اس ھ یسک وک رشکی انبای وہ وت منہج ںیم دالخ وہاگ۔ افر ںیم ےن رعض ایک ہک وج صخش اس احؽ ںیم رما ہک 

 یسک وک اہلل اک رشکی ہن انبای وہ وت تنج ںیم دالخ وہاگ۔

 درمع ن صفح، صفح، اشمع، قیفش، دبعاہلل ا ن وعسم :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انجزفں ےک ےھچیپ ےھچیپ اجےن اک مکح ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزفں ےک ےھچیپ ےھچیپ اجےن اک مکح ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1165    حس

اء :  یراو ہ ب٩ سویس ب٩ ٣ْق٪، بز اطٌث، ٣ٌاوی اٟوٟیس،   ابو

 ٩ِ ًَ  ٪ٕ یِٔس ب٩ِٔ ٣َُْقِّ َو َة ب٩َِ ُس َٔی او ٌَ ُت ٣ُ ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ٔث  ٌَ ِْلَِط ٩ِ ا ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ث٨ََ َؤٟیٔس َحسَّ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث اهَّللُ  َحسَّ ضَٔی  َر ازٕٔب  ًَ ٔئ ب٩ِٔ  ا بََر ِٟ ا

َّي َػل ٔيی   ا٨َّٟ َز٧َا  ا٢َ أ٣ََ َٗ ُط  ٨ِ ًَ  َ اب زٔیٔف َوإَٔج ٤َ ِٟ ا  ٔ َزة ٔ َؤًَیا ٔز ائ ٨َ َح ِٟ ا  َٔ ا َب ٔاتِّ ٧َا ب ٍٕ أ٣َََز ِب َس  ٩ِ ًَ ٧َا  ََضا ٧ ٍٕ َو ِب ٥َ بَٔش َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٔة اهَّللُ 

 ٔٔ ِٟ ا ٧َٔیةٔ  آ  ٩ِ ًَ َا  ََضا٧ ٧ ٔٔص َو اك ٌَ ِٟ ا ٔت  ٤ٔی ٔ َوَتِظ ًَل٦ اٟشَّ زِّ  َش٥ٔ َوَر َ٘ ِٟ ا رٔ  ا َِز ٔ َوإٔب و٦ ٤َِو٠ُ ِٟ ا َِّصٔ  ٔي َوَن اع ٔ َـّ اٟسَّ یز رَِحٔ ِٟ ا ٔب َو َص اٟذَّ اَت٥ٔ  ةٔ َوَخ

 ٔٚ َتبَِر ِْلِٔس یِّ َوا سِّ َ٘ ِٟ ا ٔد َو َبا ی اٟسِّ  َو

اوباولدیل، اثعش، اعمفہی  ن وسدی  ن رقمؿ، رباء  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن مہ ولوگں وک است زیچفں اک 

 اک، رمضی یک ایعدت رکےن اک افر اکپرےن فاےل وک وجاب دےنی اک، دوعت مکح دای افر است ابوتں  ے عنم رفامای، انجز  ےک ےھچیپ ےنلچ

 وبقؽ رکےن اک، ولظمؾ یک دمد،  مس ےک وپرا رکےن اک، السؾ اک وجاب دےنی اک افر ےنکنیھچ فاےل یک کنیھچ اک وجاب دےنی اک ںیمہ مکح دای،

ئ، افر اربتس

قس

 ؼ ےک اامعتسؽ  ے ںیمہ عنم رفامای۔افر اچدنی ےک ربنت، وسےن یک اوگنیھٹ، رحری، ف دةیج، 

 اوباولدیل، اثعش، اعمفہی  ن وسدی  ن رقمؿ، رباء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 انجزفں ےک ےھچیپ ےھچیپ اجےن اک مکح ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1166    حس

ب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی ٣شی ہ، اوزاعي، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩   ٣ح٤س، ٤ًزب٩ ابي س٤٠

 َ ب ٢َ أَِخ ا َٗ إب  َض اب٩ُِ ٔط بََرنٔي  ا٢َ أَِخ َٗ ٔيِّ  ِْلَِوَزاع ا  ٩ِ ًَ َس٤َ٠ََة  ٔي  زُو ب٩ُِ أَب ٤ِ ًَ ث٨ََا  ْس َحسَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث یَحسَّ ٌٔ َس ٔي  ٔب أَ٪َّ أَبَا َرن ٤َُشیَّ ِٟ ا ُس ب٩ُِ 

 ًَ ٤ُِش٥ٔٔ٠  ِٟ ا   ٙ ٢ُ َح و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ُت َر ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َِزَة  ی َُز ًَل٦ٔ ص اٟشَّ ز   ٤ُِش٥ٔٔ٠ َخ٤ِْص َر ِٟ ا َي  ل

 َ اب ٔ َوإَٔج ٔز ائ ٨َ َح ِٟ ا  َُ َبا اتِّ ٔیٔف َو ز ٤َ ِٟ ا َزةُ  ا اُظ َؤًَی َرَو ْز َو ٤َ ٌِ ٧َا ٣َ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٔٚ ا زَّزَّ اٟ ِبُس  ًَ ُط  ٌَ اَب ٔٔص َت اك ٌَ ِٟ ا ُت  ٤ٔی ٔ َوَتِظ َوة ًِ اٟسَّ ُة 

ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ َرِوٕح  ُة ب٩ُِ  ًَل٣َ  َس

دمحم، رمعف  ن ایب ہملس، افزایع، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم، رضحت اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک املسمؿ ےک املسمؿ رپ اپچن وقحؼ ںیہ، السؾ اک وجاب دانی، رمضی یک ایعدت روس

ے فاےل اک وجاب دانی، دبعارلزاؼ ےن اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ افر اہک 

 

کی
 
ھی
 
ح

رکان، انجزفں ےک ےھچیپ انلچ، دوعت اک وبقؽ رکان، 

  رمعم ےن افر اس وک السؾ ےن لیقع  ے رفاتی ایک۔ہک مہ  ے ایبؿ ایک

 دمحم، رمع ن ایب ہملس، افزایع، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےک دعب اجےن اک مکح ۔تیم ےک اپس  ب فہ نفک ںیم رھک دای ایگ وہ ومت 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم ےک اپس  ب فہ نفک ںیم رھک دای ایگ وہ ومت ےک دعب اجےن اک مکح ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1167    حس



 

 

ہ، حرضت ًائظہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہزی، ابوس٤٠ ص، ز ، ًبساهَّلل ، ٤ٌ٣زو یو٧  ابرش ب٩ ٣ح٤س

٢َ أَِخ  ا َٗ ز صِزٔیِّ  اٟ  ٩ِ ًَ ُو٧ُُص  ٤َْز َوی ٌِ بََرنٔي ٣َ ا٢َ أَِخ َٗ  ٔ اهَّلل ِبُس  ًَ ٧َا  ٕس أَِخبََر َّ٤ ٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ ٣َُح ث ضَٔی َحسَّ َر َة  ائَٔظ ًَ ٤ََة أَ٪َّ  َس٠َ بََرنٔي أَبُو 

 َٗ ُط  بََرِت ٥َ أَِخ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َد  ا َزِو ٨َِض ًَ ٨ِٔح اهَّللُ  ٔاٟش  ٔ ب ٔط ٔ ٩ِ٣ٔ ٣َِش٨َٜ ٔسط لَي ََفَ ًَ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر  ٕ َب١َ أَبُو بََِک ِٗ َ ِت أ َٟ ا

 ٥َ َّ٤ تََی َٓ ا  َض ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ َي  ل ًَ َزَخ١َ  َّی  ً اَض َح ا٨َّٟ  ٥ِ ُک٠َِّ ی  ٥ِ٠َ َٓ ٤َِشحَٔس  ِٟ ا َسَخ١َ  َٓ َز٢ََ  ٧ َّی  ً ٔ َو  َح ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ ٥َ اٟ َس٠َّ

٧ََِت  ٔي أ َب ا٢َ بٔأ َ٘ َٓ ٠َطُ ث٥َُّ بَکَي  بَّ َ٘ َٓ  ٔ ط ٠َِی ًَ بَّ  َٛ َ ٔ ث٥َُّ أ ٩ِ َوِجضٔط ًَ  َٕ ََٜظ َٓ  ٕ ٔبََرة ٔ ح ٔبُرِز ي ب ٠َِیَک َوصَُو ٣َُشطًّ ًَ ٍُ اهَّللُ  ٤َ َیِح ٔ َِل  اهَّلل َٔيیَّ   یَا ٧

ضَ  ِس ٣ُتَّ َ٘ َٓ َک  ٠َِی ًَ ِت  َٔب ت ُٛ ًٔی  َّٟ ا ُة  ِوَت ٤َ ِٟ ا ا  یِٔن أ٣ََّ َت ِوَت ضَٔی ٣َ ٕ َر ََِک َا ب ا أَ٪َّ أَب ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ُِ  ٔي  ن بََر أَِخ َٓ َة  ٤َ ُو َس٠َ ٢َ أَب ا َٗ ا 

َتَظ  َٓ َي  َب أ َٓ اِج٠ِٔص   ٢َ ا َ٘ َٓ َي  َب أ َٓ ِٔص  اِج٠ ا٢َ  َ٘ َٓ َض  ا َّ٨ اٟ  ٥ُ ُک٠َِّ ُط ی ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر  ُ ز َد َو٤ًَُ ُط َْخَ ٨ِ ًَ ٕ َرضَٔی اهَّللُ  ََِک ُو ب َس أَب ُط ضَّ ٨ِ ًَ اهَّللُ 

 ًَ َّي اهَّللُ  َػل ا  ّس َّ٤ بُُس ٣َُح ٌِ ٥ُِٜ َي ٨ِ َاَ٪ ٣ٔ ک  ٩ِ٤َ َٓ ُس  ٌِ ا َب ٢َ أ٣ََّ ا َ٘ َٓ َز  وا ٤ًَُ ُٛ َز اُض َوَت ا٨َّٟ  ٔ ط ِی َٟ ٔ ا٢َ إ ٤َ اهَّللُ َٓ َّي  َػل ا  ّس َّ٤ إٔ٪َّ ٣َُح َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط

إٔ٪َّ  َٓ اهَّلَل  بُُس  ٌِ َاَ٪ َي ک اَت َو٩ِ٣َ  ِس ٣َ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ِب٠ٔطٔ  ًَ َٗ ِت ٩ِ٣ٔ  ِس َخ٠َ َٗ  ٢ْ ُسو ْس إِٔلَّ َر َّ٤ َي َو٣َا ٣َُح ال ٌَ ُ َت اهَّلل ا٢َ  َٗ وُت  ٤ُ َی َيٌّ َِل  اهَّلَل و

ًَلصَ  َّی َت ا َحً َض َٟ َ ِز َ أ٧َ اهَّلل وَ٪ أَ٪َّ  ٤ُ٠َ ٌِ ا َي ٧ُو یَُٜو  ٥ِ َٟ َض  ا َّ٨ اٟ أَ٪َّ  َٜ ی٩َ َواهَّللٔ َل أْکٔ اٟظَّ َي  ٔل ُس١ُ إ ز  َرضٔیَ اٟ  ٕ ُو بََِک اَصا  ا أَب َّ٘ َت٠َ َٓ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ 

ُوَصا َِت٠ رَشْ إِٔلَّ ی ٍُ َب ٤َا ُيِش٤َ َٓ اُض  ا٨َّٟ ُط  ٨ِ ٣ٔ 

رشب  ن دمحم، دبعاہلل ، رمعمف ویسن، زرہی، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک 

 اقمؾ خس  ے آےئ اہیں کت ہک وھگڑ   ے ارت  افر دجسم ںیم دالخ وہےئ اوہنں ےن اہک، اوبرکب ریض اہلل ہنع اےنپ وھگڑ  رپ

یئگ یسک  ے وگتفگ ہن یک اہیں کت ہک اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک اپس ےچنہپ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک دصق ایک، آپ وک ینمی اچدر اڑاھیئ 

 وبہس دای رھپ رفےئ افر رفامای ا  اہلل ےک یبن آپ رپ یھت، آپ ےک رہچ   ے اچدر ااھٹیئ رھپ آپ رپ ےکھج افر آپ ےک رہچ  وک

ےری  امں ابپ وکا وہں، اہلل آپ رپ دف وموتں وک عمج ںیہن رک  اگ، فہ ومت آپ ےک ےئل دقمفر یھت وت فہ آپ رپ آیکچ۔ اوبہملس اک 

، اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن اؿ  ے اہک ایبؿ ےہ ہک ےھجم ا ن سابس ےن ربخ دی ہک اوبرکب ابرہ ےلکن افر رمع ولوگں  ے وگتفگ رک رےہ ےھت

 ہک ھٹیب اجؤ اوہنں ےن ااکنر رکدای رھپ اہک ہک ھٹیب اجؤ اوہنں ےن رھپ ااکنر ایک،انچہچن اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن دہشت ڑپاھ ولگ اؿ یک

دت رکات اھت۔ وت دمحم یلص اہلل ہیلع فملس رطػ وتمہج وہےئ افر رمع وک وھچڑ دای اہک اامدعب! مت ںیم  ے وج صخش دمحم یلص اہلل ہیلع فملس یک ساب
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ُ
ُس
ُ
ہک اہلل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ ےہ، اہیں کت ہک اوبرکب ریض ارلّ



 

 

اہلل ہنع ےن اس آتی یک التفت رفامیئ ولوگں ےن ہی آتی اؿ  ے نس رک اذخ یک افر وکیئ صخش انس ںیہن اجات اھت رگم اس یک التفت رکات 

 اھت۔

 اہلل اہنعرشب  ن دمحم، دبعاہلل ، رمعمف ویسن، زرہی، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم ےک اپس  ب فہ نفک ںیم رھک دای ایگ وہ ومت ےک دعب اجےن اک مکح ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1168    حس

ابت :  راوی ، خارجہ ب٩ زیسب٩ ث  یحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب

یِسٔ  ُة ب٩ُِ َز بََرنٔي َخارَٔج ا٢َ أَِخ َٗ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ٨ََا  ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ٨ََا  ث ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ا َابٕٔت أَ٪َّ أ٦َُّ   ب٩ِٔ ث

ِت  ٌَ َاَي ٔ ب ار َِنَؼ اِْل َزأَّة ٩ِ٣ٔ  اُ٪  ا٣ِ ٤َ ا ًُِث ٨َ َٟ اَر  َل َٓ ّة  ًَ ُْقِ زُوَ٪  َضأج ٤ُ ِٟ ا ُتٔش٥َ  ِٗ ا َُّط  ٧َ بََرِتطُ أ ٥َ أَِخ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ ب٩ُِ اٟ

 ٩َ ِّٔ ُٛ ١َ َو يَي َوُُشِّ ُُوف ا ت َّ٤٠َ َٓ  ٔ ط يَي ٓٔی ُُوف ٔذی ت َّٟ ا طُ  ٌَ ٍَ َوَج َؤج َٓ ات٨َٔا  ٨َاُظ فٔي أَبَِی ِٟ َ ِز ٧َ أ َٓ وٕ٪  ٌُ ِو َّي اهَّللُ ٣َ َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َر َزَخ١َ   ٔ ابٔط َِو ٔي أَث ف

 ٢َ ا َ٘ َٓ َک اهَّللُ  ٣َ َِْکَ ِس أ َ٘ َٟ َک  ٠َِی ًَ ٔي  َزت ا َظَض َٓ ٔٔب  ائ اٟشَّ َا  َک أَب ٠َِی ًَ ُة اهَّللٔ  َرِح٤َ ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  

 َ اهَّلل ٔک أَ٪َّ  رٔی یُِس ا  یَ َو٣َ ِٟ ا َُط  ائ ِس َج َ٘ َٓ ا صَُو  ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ ٣ُطُ اهَّللُ  َُِکٔ ی  ٩ِ٤َ َٓ و٢َ اهَّللٔ  ُس َا َر ٧ََِت ی ٔي أ َب ُت بٔأ ٠ِ ُ٘ َٓ ُط  ٣َ َِْکَ ِس أ يي َٗ ٔن اهَّللٔ إ ٔیُن َو ٘

َواهَّللٔ َٓ ِت  َٟ ا َٗ بٔي   ١ُ ٌَ ِٔ ٔ ٣َا ُي اهَّلل و٢ُ  َرُس ٧ََا  ی َوأ رٔ ا أَِز ٣َ ٔ اهَّلل یَِر َو َد ِٟ ا طُ  َٟ َِرُجو  َسُظ أَبَّسا َْل ٌِ ا َب يي أََحّس ك  َِل أَُز

ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، اخرہج  ن زدی ن اثتب رفاتی رکےت ںیہ ہک ااصنر یک اکی وعرت اؾ العء ےن ایبؿ ایک وہنجں 

ؿ  ن نوعظؿ آےئ، مہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے تعیب یک یھت ہک اہمرجنی ےن ااصنر یک میسقت اک آرہع ڈاال امہر  ہصح ںیم امثع

ےن اؿ وک اےنپ رھگ ںیم ااترا افر اؿ وک ںوراری القح وہیئگ سج ںیم فافت اپیئ افر الہن رک نفک انہپےئ ےئگ وت روسؽ اہلل رشتفی الےئ، 

ہلل ہیلع فملس ںیم ےن اہک ا  اوباشلبئ مت رپ اہلل یک رتمح وہ اہمتر  قلعتم ےریی اہشدت ےہ ہک اہلل ےن ںیہمت زعمز انبای، یبن یلص ا

ےن رفامای ہک ںیہمت سک زیچ ےن اتبای؟ ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل ےری  امں ابپ آپ رپ وکا وہں، رھپ وکؿ ےہ سج وک اہلل اعتیل زعمز 



 

 

انبےئ اگ، آپ ےن رفامای اؿ رپ ومت آیئ ےہ دخبا ںیم اس ےک ےئل ریخ اک ادیمفار وہں دخبا ںیم نیقی ےک اس ھ ںیہن اجاتن وہں 

 ںیم اہلل اک روسؽ وہں ہک ےری  اس ھ ایک ایک اجےئ اگ، اؾ العء ےن اہک ہک دخبا ںیم ےن اس ےک دعب یسک ےک قلعتم یھبک یھب احالہکن

 اپک وہےن یک اہشدت ںیہن دی۔

 ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، اخرہج  ن زدی ن اثتب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم ےک اپس  ب فہ نفک ںیم رھک دای ایگ وہ ومت ےک دعب اجےن اک مکح ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1169    حس

ًٔیر :  راوی  سٌیس ب٩ 

اٟ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر َٔ یُس ب٩ُِ ًُ ٌٔ َس ٨ََا  ث زُو ب٩ُِ َحسَّ ٤ِ ًَ ِیْب َو ٌَ ُط طُ  ٌَ اَب ٔ َوَت ٔط ١ُ ب ٌَ ِٔ ِی١ٕ ٣َا يُ َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ٔیَس  ز َی ٍُ ب٩ُِ  ٔ َآ ا٢َ ٧ َٗ ِیُث ٣ِٔث٠َطُ َو َّ٠

٤َزْ  ٌِ ٕر َو٣َ ا ٔی٨َ  ز

 ر  ےن اہک ہک ھجم  ے ثیل ےن اس یک لثم رفاتی ایک۔ افر انعف  ن ذیدی لیقع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ںیم 
عفب

دیعس  ن 

 اجاتن ہک اؿ ےک اس ھ ایک اعمہلم ایک اجےئ اگ، بیعش  ن رمعف  ن دانیر افر رمعم ےن اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔ ںیہن

 ر ے :  رافی
عفب

 دیعس  ن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 فہ نفک ںیم رھک دای ایگ وہ ومت ےک دعب اجےن اک مکح ۔تیم ےک اپس  ب 



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1170    حس

ہ ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر :  راوی ر، طٌب ر، ٨ُس  ٣ح٤س ب٩ بظا

 َّ٤ ُت ٣َُح ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث ٨َُِسْر َحسَّ ٨ََا ُ ث إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ ًَ ابَٔز ب٩َِ  ُت َج ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ  ٔ ٔسر َٜ ٨ِ ٤ُ ِٟ ا َس ب٩َِ 

ا ٨ِطُ َو ًَ ِونٔي  ٨ََِض ٔ أَبِکٔي َوی ضٔط ٩ِ َوِج ًَ ِوَب  اٟثَّ  ُٕ ٔظ ِٛ َ ٠ُِت أ ٌَ َبٔي َج ت١َٔ أ ُٗ ا  َّ٤ َٟ ا٢َ  َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٥َ َِل َر َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ٟ

 ٌَ َح َٓ ٔي  ان ٨َِض ِت َی َٟ ا ا َز یَن ٣َ ٜٔ ِب یَن أَِو َِل َت ٜٔ ِب ٥َ َت َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ٔي  ِبک ُة َت ٤َٔ اك َٓ ًٔی  َّ٤ ًَ ِت  طُ  ٠َ ُٔو٠  ُة ت َٜ ٔ ٤ًََلئ ِٟ ا

َس   ٔ ٔسر َٜ ٨ِ٤ُ ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ نٔي ٣َُح بََر ِٕخ أَِخ َزی اب٩ُِ ُج ُط  ٌَ اَب وُظ َت ُت٤ُ ٌِ َٓ َر َّی  ً ا َح تَٔض ٨َٔح ٨ِطُ بٔأَِج ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ا َر ابّٔز ٍَ َج ٔ ٤ 

دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش دمحم  ن دکنمر  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن دبعاہلل وک ےتہک وہےئ انس ہک  ب ےری  فادل لتق ےئک ےئگ وت 

 ہیلع فملس ےھجم اس  ے عنم ںیم ڑپکا اؿ ےک رہچ   ے اٹہےن اگل افر رفےن اگل افر ولگ ےھجم اس  ے عنم رک رےہ ےھت، افر یبن یلص اہلل

 رک رےہ ےھت، وت ےریی وھپیھپ افہمط رفےن ںیگل، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک مت رفؤ ای ہن رفؤ رفےتش اےنپ رپفں  ے اؿ رپ اسہی

اوہنں ےن اجرب  ےئک رےہ اہیں کت ہک مت ےن ااھٹایل ا ن رججی ےن اؿ ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ہک ھجم  ے ا ن دکنمر ےن ایبؿ ایک

  ے انس۔

 دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش دمحم  ن دکنمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیم ےک رھگ فاولں وک اس یک ومت یک ربخ وخد د  دےنی اک ایبؿ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ولں وک اس یک ومت یک ربخ وخد د  دےنی اک ایبؿ۔تیم ےک رھگ فا
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ک، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ٣اٟ  اس٤ٌی١، 



 

 

یسٔ  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ أْٟک  َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث اهَّللٔ  َحسَّ و٢َ  ُس ُط أَ٪َّ َر ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َِزَة  ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ ٔب  ٤َُشیَّ ِٟ ا ب٩ِٔ 

 ٔ ٔض َّٕ ب َؼ َٓ َّي  ٤َُؼل ِٟ ا ٔلَي  َد إ ٔ َْخَ ط ٔذی ٣َاَت ٓٔی َّٟ ا  ٔ ِو٦ َی ِٟ ا ٔي  أشیَّ ف َح َّ٨ اٟ ََعي  ٥َ ٧ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  اَػل ٌّ َِرَب ََّر أ ب َٛ  ٥ِ َو

دیعس  ن بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اجنیش  الیعمس، امکل، ا ن اہشب،

 یک فافت یک ربخ ایس دؿ انسیئ سج دؿ فہ رما آپ یلصم یک رطػ رشتفی ےل ےئگ، ولوگں یک فص دنبی یک افر اچر ریبکتںی ںیہک۔

 رہریہ ریض اہلل ہنعالیعمس، امکل، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم ےک رھگ فاولں وک اس یک ومت یک ربخ وخد د  دےنی اک ایبؿ۔
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٣اٟک رضی اهَّلل ٨ًہ :  یراو ص ب٩  ، ا٧ اٟوارث، ایوب، ح٤یس ب٩ بًل٢ ، ًبس  ابو٤ٌ٣ز

ٕٔک  اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ ًَٔل٢ٕ  ٤َِیٔس ب٩ِٔ ص ٩ِ حُ ًَ وُب  َی  ا أ ٨ََ ث رٔٔث َحسَّ َوا ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ ز ٤َ ٌِ ُو ٣َ ا أَب ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی   َر

اهَّللُ َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اهَّللٔ ب٩ُِ  اٟ ِبُس  ًَ ا  َب ث٥َُّ أََخَذَص ُٔػی أ َٓ ََفْ  ٌِ ا َج َب ث٥َُّ أََخَذَص ُٔػی أ َٓ یِْس  ََة َز ای زَّ اٟ ٥َ أََخَذ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ُٔػیَب ًَ أ َٓ َة  َرَواَح

أُٟس ب٩ُِ  أ٪ ث٥َُّ أََخَذَصا َخ َٓ رٔ َتِذ َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  ُسو ىَِی َر ِی ًَ طُ َوإٔ٪َّ  َٟ َٔح  ت ُٔ َٓ  ٕ َزة ٔ إ٣ِٔ یِر َُ َؤٟیٔس ٩ِ٣ٔ  ِٟ  ا

اوبرمعم، دبعاولارث، اویب، دیمح  ن البؽ، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای زدی 

ا اھبنسال فہ یھب دیہش وہےئگ افر روسؽ اہلل ےن ڈنھجا ایل فہ دیہش وہےئگ وت رفعج ےن ڈنھجا ایل فہ دیہش وہےئ وت دبعاہلل  ن رفاہح ےن ڈنھج

 یک دفونں آںیھکن ڈڈبابیئ وہیئ ںیھت رھپ اخدل  ن فدیل ےن ریغب ےرداری ےک ڈنھجا ایل وت اؿ ےک تاوھتں رپ ڑلایئ اک دیماؿ حتف وہایگ۔

 اوبرمعم، دبعاولارث، اویب، دیمح  ن البؽ، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...انجزہ یک ربخ دےنی اک ایبؿ افر اوبراعف ےن رضحت اوبرہریہ  ے رفاتی ایک اوہنں ےن ایب

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک مت ےن ےھجم ویکں ہن ربخ دی؟ انجزہ یک ربخ دےنی اک ایبؿ افر اوبراعف ےن رضحت اوبرہریہ  ے رفاتی ایک اوہنں ےن
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، طٌيی، اب٩ ًباض :  راوی ہ، ابواسحاٚ طيباني  ٣ح٤س، ابو٣ٌاوی

 ٔ َب ٩ِ أ ًَ ٔیََة  او ٌَ ُو ٣ُ َا أَب بََر٧ ْس أَِخ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث اَت َحسَّ ٢َ ٣َ ا َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر إض  بَّ ًَ ٩ِ اب٩ِٔ  ًَ ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ ٔيِّ  ان َب ِي اٟظَّ  َٚ ا ِٔسَح ي إ

ا  َّ٤ ٠َ َٓ ًّل  ِی َٟ ُظ  ُو ٨ َٓ َس َٓ ِی١ٔ  ٔا٠َّٟ اَت ب ٤َ َٓ ُُظ  وز ٌُ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس َاَ٪  ک اْ٪  ِٔنَش ٢َ إ ا َ٘ َٓ ُظ  بَرُو َح أَِخ َب ٥ُِٜ  أَِػ ٌَ ٨َ ا ٣َ ٣َ

 َ٠ ًَ َّي  َؼل َٓ ُظ  بَِر َٗ َي  َت أ َٓ ٠َِیَک  ًَ  َّٙ َنُظ ْة أَِ٪  ٤َ ٧َِت ُه٠ِ َا ا َوک ص٨َِ ََکٔ َٓ ِی١ُ  ا٠َّٟ َاَ٪  ُوا ک اٟ َٗ ٔي  ون ٤ُٔ٠ ٌِ ُت ٔ أَِ٪   ِیط

اہلل ہیلع دمحم، اوباعمفہی، اوبااحسؼ ابیشین، یبعش، ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی آدیم سج یک ایعدت رکےن روسؽ اہلل یلص 

فملس اجای رکےت ےھت، رات وک رم ایگ، وت ولوگں ےن اس وک رات یہ وک دنف رکدای  ب حبص وہیئ وت ولوگں ےن آپ  ے ایبؿ ایک آپ ےن 

رفامای سک زیچ ےن مت ولوگں وک رفاک ہک ےھجم ربخ رکف؟ ولوگں ےن اہک ہک اترکی رات یھت، ںیمہ ربا ولعمؾ وہا ہک آپ وک فیلکت دںی، 

  ربق ےک اپس آےئ افر اس رپ امنز ڑپیھ۔آپ اس یک

 دمحم، اوباعمفہی، اوبااحسؼ ابیشین، یبعش، ا ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رتےن رفاس صخش یک تلیضف اک ایبؿ سج اک ہچب رماجےئ افر فہ ربص رک  افر اہلل زبرگ فرب

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ سج اک ہچب رماجےئ افر فہ ربص رک  افر اہلل زبرگ فربرتےن رفامای ہک ربص رکےن فاولں وک وخربخشی انسد ۔
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اٌٟزیذ :  راوی ، ًبس اٟوارث ، ًبس  ، حرضت ا٧ص رضی اهَّلل ٨ًہابو٤ٌ٣ز

 َٗ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َٕص َر ٩ِ أ٧َ ًَ  ٔ ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ رٔٔث َحسَّ َوا ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٕ َحسَّ ز ٤َ ٌِ ُو ٣َ ا أَب ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا

 َٟ ًََلْث  طُ ث َٟ َّي  َوف َُت أض ٩ِ٣ٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ی َّ٨ اٟ ا ٩ِ٣ٔ  ٔیَّاص٥ُِ ٣َ ٔ إ تٔط َرِح٤َ  ١ٔ ـِ َٔ ٔ َة ب َّ٨ َح ِٟ ا ُط اهَّللُ  َِزَخ٠َ َث إِٔلَّ أ ٨ِ حٔ ِٟ ا وا  ُِ یَِب٠ُ  ٥ِ 

اوبرمعم، دبعاولارث، دبعازعلسی ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیہن وکیئ 

  اؿ وچبں رپ لضف ف رتمح ےک ببس  ے اس وک تنج ںیم دالخ رک  اگ۔املسمؿ سج ےک نیت ےچب رماجںیئ رگم اہلل اعتیل

 اوبرمعم، دبعاولارث، دبعازعلذی، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ سج اک ہچب رماجےئ افر فہ ربص رک  افر اہلل زبرگ فربرتےن رفامای ہک ربص رکےن فاولں وک وخربخشی انسد ۔اس صخش یک تلیضف اک ایب
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رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ني، ذٛوا٪، ابوسٌیس  ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اػہبا  ٣ش٥٠، طٌبہ

ا ٣ُِش٥ْٔ٠ َحسَّ  ٨ََ ث َ َحسَّ ٨ِطُ أ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر یٕس  ٌٔ َس ٔي  َب ٩ِ أ ًَ اَ٪  َو ِٛ َذ  ٩ِ ًَ ٔيِّ  ان َبَض ِْلَِػ ا ٩ٔ٤َ ب٩ُِ  اٟزَِّح ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ُة َحسَّ َب ٌِ ا ُط اَئ ث٨ََ َش ِّ٨ اٟ  َّ٪

 ٕ َزأَة ا٣ِ ا  ٤َ ٢َ أَی  ا َٗ ُض٩َّ َو َو ًَ َو َٓ ا  َِو٣ّ ا ی ٨َ َٟ  ١ِ ٌَ اِج  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ ٩َ٠ِ ٠ٟٔ ا ٩ِ٣ٔ  ُٗ ابّ ا حَٔح ُو کَا٧ ٔس  َٟ َو ِٟ ا َْة ٩ِ٣ٔ  ًََلث ا ث َض َٟ اَت  ٣َ

ٕٔح  اٟ ُو َػ ثَىٔی أَب ٔيِّ َحسَّ ان َبَض ِْلَِػ اب٩ِٔ ا  ٩ِ ًَ یْک  َْشٔ  ٢َ ا َٗ أ٪ َو ٨َِ اث ٢َ َو ا َٗ أ٪  ٨َِ اث َزأَْة َو ا٣ِ ِت  َٟ ا َٗ رٔ  ا َّ٨ َِزَة اٟ َُزی َبٔي ص یٕس َوأ ٌٔ ٔي َس ٩ِ أَب ًَ

اٟ  ٩ِ ًَ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٨َِث َر حٔ ِٟ ا وا  ُِ یَِب٠ُ  ٥ِ َٟ َِزَة  َُزی ُو ص ا٢َ أَب َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ 

ملسم، ہبعش، دبعارلنمح  ن اابہصین، ذوکاؿ، اوبدیعس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک وعروتں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے 

آپ ےن اؿ وعروتں وک تحیصن یک افر اہک ہک سج وعرت ےک نیت ےچب رم ےئگ  اہک ہک مہ ولوگں ےک ےئل اکی دؿ رقمر رفامدےئجی۔



 

 

وہں ےگ وت فہ منہج یک آگ  ے اجحب وہں ےگ اکی وعرت ےن اہک افر دف وچبں ںیم، آپ ےن رفامای ہک دف وچبں ںیم، افر رشکی ےن 

افر اؿ دفونں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ا ن ااہبصین  ے اوہنں ےن اوباصحل  ے اوہنں ےن اوبدیعس اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے 

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی ایک وج ایھب ابغل ہن وہےئ وہں۔

 ملسم، ہبعش، دبعارلنمح  ن اابہصین، ذوکاؿ، اوبدیعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ سج اک ہچب رماجےئ افر فہ ربص رک  افر اہلل زبرگ فربرتےن رفامای ہک ربص رکےن فاولں وک وخربخشی انسد ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1176    حس

یب، ابوہ :  راوی ٣ش ، سٌیسب٩  رضی اهَّلل ٨ًہًلي، سٔیا٪، زہزی  زیزہ 

ضٔ  َر َِزَة  ی ٔي صَُز َب ٩ِ أ ًَ ٔب  ٤َُشیَّ ِٟ ا یٔس ب٩ِٔ  ٌٔ ٩ِ َس ًَ ٔیَّ  ز اٟز صِ ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ٔيٌّ َحسَّ ل ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َی 

ا ًََلثَْة ٩ِ٣ٔ  وُت ٤ُِٟٔش٥ٕٔ٠ ث ٤َُ ا٢َ َِل ی َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی زُصَاًَ رٔ ا ٥ُِٜ إِٔلَّ َو ٔ َوإِٔ٪ ٨ِ٣ٔ اهَّلل ِبس  ًَ ٢َ أَبُو  ا َٗ َش٥ٔ  َ٘ ِٟ ا َة  اَر إِٔلَّ َتٔح٠َّ َّ٨ اٟ َٔخ  َی٠ َٓ ٔس  َٟ َو ِٟ 

 یل،  نایؿ، زرہی، دیعس ن بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے افر فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای 

ؿ ےک نیت ےچب، رگم فہ آگ ںیم رصػ  مس وپرا رکےن ےک ےئل دالخ وہات ےہ، اوبدبعاہلل ےن ایبؿ ایک ہک ںیہن رمےت ںیہ یسک املسم

  افر ںیہن ےہ مت ںیم  ے وکیئ رگم اس ںیم دالخ وہےن فاال ےہ۔
َ
ه
ُ
اِرد
َ
  ف
َ
ْم ِإّل

ُک ْ

 

ی ِ
م

ِإْؿ 
َ
 ف

  یل،  نایؿ، زرہی، دیعس ن بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ابب یسک صخش اک وعرت  ے ربق ےک اپس ہی انہک ہک ربص رکف۔



 

 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ابب یسک صخش اک وعرت  ے ربق ےک اپس ہی انہک ہک ربص رکف۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1177    حس

ک رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ص ب٩ ٣اٟ ت، ا٧ ہ، ثاب  آز٦، طٌب

ٔيی   ا٨َّٟ زَّ  ٢َ ٣َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕٔک َر اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ ْٔت  َاب ا ث ٨ََ ث َبُة َحسَّ ٌِ ُط ا  ث٨ََ آَز٦ُ َحسَّ ا  ٨ََ ث َزأَةٕ  َحسَّ ٔا٣ِ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل

 ٕ بِر َٗ ٨َِٔس  بٔرٔیً ِػ ٔي اهَّلَل َوا ق اتَّ  ٢َ ا َ٘ َٓ ِبکٔي   َوهَٔي َت

آدؾ، ہبعش، اثتب، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اکی وعرت ےک 

 اپس  ے سگر  وج ربق ےک اپس رف ریہ یھت آپ ےن رفامای ہک اہلل  ے ڈر افر ربص رک۔

 ، اثتب، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنعآدؾ، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیم وک اپین افر ریبی ےک وتپں  ے لسغ دےنی اک ایبؿ، افر ا ن رمع ےن دیعس ن زدی ےک ب

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ن سابس ےن رفامای وتپں  ے لسغ دےنی اک ایبؿ، افر ا ن رمع ےن دیعس ن زدی ےک ےٹیب وک وخوبش اگلیئ افر اؿ وک ااھٹای افر امنز ڑپیھ افر فوضہن ایک افر اتیم وک اپین افر ریبی ےک 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ومہک ملسم ہن وت زدنیگ ںیم افر ہن رمےن ےک دعب سجن وہات ےہ، افر دیعس ےن اہک ہک ارگ سجن وہات وت ںیم ا ے ہن وھچات، یبن 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1178    حس

٨ًہا :  راوی اهَّلل  رضی  ہ  ری انؼا ہ،  ًلی ا٦   ، ری٩ ی ٣ح٤س ب٩ س ني،  تیا ایوب سد  ، ک ٣اٟ  ، اهَّلل  ًبس  اس٤ٌی١ ب٩ 

ا َىٔی ٣َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ أًی١ُ ب٩ُِ  ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث َّةٔ َحسَّ رٔی ا َِنَؼ اِْل َة  ٔلیَّ ًَ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ ٔی٩َ  یر ٔس سٔ ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ نٔيِّ  ِدتَٔیا اٟشَّ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ ْٟٔک 



 

 

ُتطُ  ٨َِ اب ِت  َی ِّٓ ُُو ٔیَن ت ٥َ ح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٢ُ اهَّللٔ َػل ُسو ا َر ٨َ ٠َِي ًَ َزَخ١َ  ِت  َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ًََل  َر َضا ث أُِش٨َ٠ِ  ٢َ ا َ٘ ٤ِّشا أَِو َٓ ّا أَِو َخ ث

ورٕ  ُٓ َا ک ّئا ٩ِ٣ٔ  َطِی ّرا أَِو  و َآُ ک  ٔ ة اِْلْٔخَ ٩َ٠ِ فٔي  ٌَ اِج ٔسِسٕر َو إئ َو َٔک ب٤َٔ َُِنَّ ذَٟ َی َذَٟٔک إِٔ٪ َرأ ثََر ٩ِ٣ٔ  ِٛ َ ا  أ َّ٤٠َ َٓ َّىٔی  ٧ٔ آذ َٓ َُِنَّ  ُ ََفَ َٔذا  إ َٓ

 ٔ ََضا إ ز٧ِ ٌٔ ا٢َ أَِط َ٘ َٓ ُظ  َو ِ٘ ٔ َا ح َلا٧ ًِ َ أ َٓ ُظ  َّا ٧ ا آَذ ٨َُِ َرظُ ََفَ ا ىٔی إَٔز ٌِ َت ُظ   یَّا

الیعمس  ن دبعاہلل ، امکل، اویب ایتخسین، دمحم  ن ریسنی، اؾ ہیطع، ااصنرہی ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک 

ادئ ابر امہر  اپس روسؽ اہلل رشتفی الےئ  ب ہک آپ یک ڑلیک ےن فافت اپیئ افر رفامای ہک اس وک نیت ابر ای اپچن ابر ای اس  ے ز

لسغ دف۔ ارگ مت اس یک رضفرت وھجمس وت اپین افر ریبی ےک وتپں  ے لسغ دف افر اریخ ںیم اکوفر المدف  ب مت افرغ وہاجؤ وت ںیمہ علطم 

 رکف  ب مہ ولگ افرغ وہےئگ وت آپ وک االطع دی آپ ےن ںیمہ اانپ دنبہت دای ہک اس ےک مسج  ے المدف ینعی ازار انبدف

 دبعاہلل ، امکل، اویب ایتخسین، دمحم  ن ریسنی، اؾ ہیطع، ااصنرہی ریض اہلل اہنعالیعمس  ن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اطؼ رمہبت لسغ دانی بحتسم ےہ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اطؼ رمہبت لسغ دانی بحتسم ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1179    حس

ہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی اٟوہاب ث٘في، ایوب، ٣ح٤س، ا٦ ًلی ، ًبس  ٣ح٤س

اهَّللُ َرضَٔی  َة  ٔلیَّ ًَ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ ٕس  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ ٔي   ف َ٘ اٟثَّ أب  َوصَّ ِٟ ِبُس ا ًَ ا  ث٨ََ ْس َحسَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٨ِضَ َحسَّ ًَ ُسو٢ُ   ا َر ٨َ ٠َِي ًَ َزَخ١َ  ِت  َٟ ا َٗ ا 

ثَرَ  ِٛ َ ا أَِو أ ٤ِّش ّا أَِو َخ ًََلث ا ث ٨ََض ٢َ أُِش٠ِ ا َ٘ َٓ ُط  َت اب٨َِ ٔش١ُ  ِِ َن ٧َِح٩ُ  ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٩َ٠ِ اهَّللٔ  ٌَ اِج ٕر َو ٔسِس ٕئ َو ٤َٔا َٔک ب َذٟ  ٩ِ٣ٔ 

 َّ ٧ٔ ذ آ َٓ َُُِنَّ  ََفَ ا  َٔذ إ َٓ ا  ّر و ُٓ َا ک  ٔ ة اِْلْٔخَ ٔي  ىٔی ف َِت ث وُب َوَحسَّ ا٢َ أَی  َ٘ َٓ ُظ  ٔیَّا ا إ ٧ََِض ز ٌٔ َِط ا٢َ أ َ٘ َٓ ُظ  َو ِ٘ ٔ ا ح ِي٨َ َٟ ٔ ي إ َق ِٟ َ أ َٓ ُظ  َّا آذ٧َ ا  ٨َِ ُ ََفَ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ىٔی 

ا أَِو  ٤ِّش ّا أَِو َخ ًََلث ٔ ث ط َاَ٪ ٓٔی ک ّزا َو ا ؤِت ٨ََض أُِش٠ِ َة  َؼ ِٔ یٔث َح ٔي َحٔس َاَ٪ ف ک ٕس َو یٔث ٣َُح٤َّ ٤ِٔٔث١ٔ َحٔس ُة ب َؼ ِٔ بِ َح ا٢َ  َس َٗ َُّط  ٔ أ٧َ ط َاَ٪ ٓٔی ا َوک ٌّ



 

 

ََة  ًََلث ا ث اَص ِل٨َ ِت َو٣ََظ َٟ ا َٗ َة  ٔلیَّ ًَ طٔ أَ٪َّ أ٦َُّ  َاَ٪ ٓٔی ا َوک ٨َِض ؤئ ٣ٔ ُوُؿ ِٟ ٍٔ ا ٔؿ َوا َٔضا َو٣َ ا٨٣ٔ ٤ََٔی ا ب ُؤ وٕ٪ ابَِس  ُْقُ

امہر  اپس روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم، دبعاولتاب یفقث، اویب، دمحم، اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک 

ہیلع فملس رشتفی الےئ افر مہ ولگ آپ یک اصزبحادی وک لسغ د  رےہ ےھت وت آپ ےن رفامای ہک اس وک نیت رمہبت ای اپچن رمہبت ای 

دانی  ب مہ اس  ے زایدہ رمہبت اپین افر ریبی ےک وتپں  ے لسغ دف، افر آرخ ںیم اکوفر المؤ  ب مت ولگ افرغ وہ اجؤ وت ںیمہ ربخ رک

دمحم یک افرغ وہےئ وت آپ وک االطع دی آپ ےن مہ وک اانپ دنبہت دای افر رفامای ہک اس اک اان انب دف افر اویب ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے ہصفح ےن 

ہبت ای دحثی ےک لثم رفاتی ایک افر ہصفح یک دحثی ںیم اھت ہک اس وک اطؼ رمہبت لسغ دف افر اس ںیم ہی یھب اھت ہک نیت ای اپچن رم

است رمہبت لسغ دف افر ہی یھب اھت ہک آپ ےن رفامای داینہ رطػ  ے افر اقمامت فوض  ے رشفع رکف افر اس ںیم ہی یھب اھت ہک ہصفح 

 ےن اہک ہک مہ ےن یھگنک رکےک اؿ ےک ابولں وک نیت وصحں ںیم میسقت رکدای۔

 دمحم، دبعاولتاب یفقث، اویب، دمحم، اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیم ےک داںیئ رطػ  ے لسغ رشفع رکےن اک ایبؿ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم ےک داںیئ رطػ  ے لسغ رشفع رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1180    حس

ا :  راوی ٨ًہ رضی اهَّلل  ہ  ًلی ا٦  یری٩  ہ ب٩ س ؼ ، حٔ ٟس ، خا ہی٥ ا ابز اس٤ٌی١ ب٩   ، اهَّلل  ًبس  ًلي ب٩ 

 ٔ یر ٔت ٔس َؼَة ب٨ِٔ ِٔ ٩ِ َح ًَ أْٟس  ا َخ ٨ََ ث اصٔی٥َ َحسَّ َِز أًی١ُ ب٩ُِ إٔب ٤َ ا إِٔس ٨ََ ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ا  ٨ََ ث ُ َحسَّ اهَّلل َة َرضَٔی  ٔلیَّ ًَ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ َضا ی٩َ  ٨ِ ًَ  

 ِٟ ا  ٍٔ ٔؿ َٔضا َو٣ََوا ا٨٣ٔ ٤ََٔی ابَِسأَِ٪ ب  ٔ تٔط ٨َِ اب َُِش١ٔ  ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ا٢َ  َٗ ِت  َٟ ا َضاَٗ ٔئ ٨ِ٣ٔ ُؿو  ُو

ہیطع ریض اہلل اہنع   یل  ن دبعاہلل ، اامسلیع  ن اربامیہ، اخدل، ہصفح  ن ریسنی اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکیت ںیہ ہک اؾ



 

 

ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ اصزبحادی وک لسغ ےک قلعتم رفامای ہک اس ےک داںیئ اجبن  ے افر اقمامت 

 فوض  ے رشفع رکف۔

  یل  ن دبعاہلل ، الیعمس  ن اربامیہ، اخدل، ہصفح  ن ریسنی اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیم ےک اقمامت فوض  ے ادتباء رکےن اک ایبؿ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم ےک اقمامت فوض  ے ادتباء رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1181    حس

٨ًہای :  راوی اهَّلل  رضی  ہ  ًلی ا٦   ، ری٩ ی ہ ب٨ت س ؼ ء، حٔ ا ، حذ ٟس ، خا ، سٔیا٪ ٍ ٛی ، و سی ٣و  حٌی ب٩ 

 ٩ِ ًَ ٔی٩َ  یر ٔس ٔت  ٨ِٔ َة ب َؼ ِٔ ٩ِ َح ًَ ٔئ  ا َحذَّ ِٟ ا أٟٕس  ٩ِ َخ ًَ اَ٪  َی ِٔ ُس  ٩ِ ًَ  ٍْ ا َوٛٔی ٨ََ ث وَسی َحسَّ ٌَی ب٩ُِ ٣ُ یَِح ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر َة  ٔلیَّ ًَ أ٦ُِّ 

 َُ ا  َّ٤ َٟ ِت  َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ وَ ًَ ا َو٣َ ٨َٔض ا٣ٔ ٤ََٔی ا ب ُؤ َضا ابَِس ٔش٠ُ ِِ َن ٧َِح٩ُ  ا َو ٨َ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ ٨َِٔت  ا ب ٨َ٠ِ وئٔ شَّ ُوُؿ ِٟ ا  ٍٔ ٔؿ  ا

 اہنع ییحی  ن ومیس، فعیک،  نایؿ، اخدل، ذحاء، ہصفح تنب ریسنی، اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکیت ںیہ ہک اؾ ہیطع ریض اہلل

ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ اصزبحادی ےک لسغ ےک قلعتم رفامای ہک اس ےک داںیئ اجبن  ے افر اقمامت 

 فوض  ے ادتباء رکف۔

 ییحی  ن ومیس، فعیک،  نایؿ، اخدل، ذحاء، ہصفح تنب ریسنی، اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک وعرت رمد ےک ہت دنب اک نفک انہپیئ اجیتکس ےہ ۔



 

 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ایک وعرت رمد ےک ہت دنب اک نفک انہپیئ اجیتکس ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1182    حس

٦ ًلیہ :  راوی ز، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س، ا ٟزح٩٤ ب٩ ح٤ا  ًبسا

ِت  َی ِّٓ ُُو ِت ت َٟ ا َٗ َة  ٔلیَّ ًَ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ ٕس  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ِوٕ٪  ًَ اب٩ُِ  ٧َا  بََر ٕ أَِخ از ٩ٔ٤َ ب٩ُِ َح٤َّ ِح زَّ اٟ ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ب٨ُِٔت 

ًََلثّا  ا ث ٨ََض أُِش٠ِ ٨َا  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ََ َ ٨َز َٓ َّاُظ  َذ٧ ٨َِا آ ُ ََفَ ا  َّ٤٠َ َٓ َّىٔی  ذ٧ٔ آ َٓ َُِنَّ  ُ ََفَ ا  إَٔذ َٓ َُِنَّ  َرأَی َذَٟٔک إِٔ٪  ثََر ٩ِ٣ٔ  ِٛ َ ا أَِو أ ٤ِّش ٔ  أَِو َخ ؤظ ِ٘ ٔ ٩ِ٣ٔ ح

ٔیَّاظُ  ََضا إ ز٧ِ ٌٔ ا٢َ أَِط َٗ َرُظ َو ا  إَٔز

اہلل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دبعارلنمح  ن امحد، ا ن وعؿ، دمحم، اؾ ہیطع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اؾ ہیطع ریض 

اصزبحادی فافت اپ یئگ وت آپ ےن رفامای ہک اس وک نیت رمہبت لسغ دف ارگ رضفرت وھجمس وت اس  ے زادئ رمہبت لسغ دف  ب لسغ 

افر رفامای ہک اس وک اس ےک مسج  ے  ددیف وت ںیمہ ربخ رکان،  ب مہ افرغ وہےئ وت آپ وک االطع دی آپ ےن اانپ ہت دنب اینپ رمک  ے وھکال

 الم دف۔

 دبعارلنمح  ن امحد، ا ن وعؿ، دمحم، اؾ ہیطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آرخ ںیم اکوفر المےن اک ایبؿ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ ۔ آرخ ںیم اکوفر المےن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1183    حس



 

 

ہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٣ح٤س، ا٦ ًلی  حا٣س ب٩ ٤ًز

 َٗ َة  ٔلیَّ ًَ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ ٕس  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ وَب  ٩ِ أَی  ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا ا َح٤َّ ٨ََ ث َز َحسَّ ا٣ُٔس ب٩ُِ ٤ًَُ ا َح ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ أت  ِت إِٔحَسی ب٨ََ َی ِّٓ ُُو ِت ت َٟ ا

 َ ا أ ٤ِّش ّا أَِو َخ ًََلث ا ث ٨ََض أُِش٠ِ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َد  َْخَ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ إئ اهَّللُ  ٤َٔ َرأَیَُِنَّ ب َٔک إِٔ٪  َذٟ ثََر ٩ِ٣ٔ  ِٛ َ ِو أ

اِْل  ٔي  ٩َ٠ِ ف ٌَ اِج ٕر َو ٔسِس ٔ َو َقي إ ِٟ َ أ َٓ ُظ  َّا ٧ ا آَذ ٨َُِ ََفَ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ِت  َٟ ا َٗ َّىٔی  ٧ٔ آذ َٓ َُِنَّ  ُ ََفَ ا  َٔذ إ َٓ وٕر  ُٓ َا ک ا ٩ِ٣ٔ  ّئ َطِی ّرا أَِو  و ُٓ َا ک  ٔ ة َوُظ ْٔخَ ِ٘ ٔ ا ح ٨َ ِي َٟ

٨َٔحِ  ا ب ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ٔلیَّ ًَ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ َة  َؼ ِٔ ٩ِ َح ًَ ٩ِ أَی وَب  ًَ ُظ َو َّا ا إٔی ََض ز٧ِ ٌٔ َِط ا٢َ أ َ٘ ٤ِّشا َٓ ًََلثّا أَِو َخ ا ث َض أُِش٨َ٠ِ  ٢َ ا َٗ َّطُ  ٧ٔ ِت إ َٟ ا َٗ ٔ َو ٔظ و

 ٌَ َضا َوَج ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َة  ٔلیَّ ًَ ِت أ٦ُ   َٟ ا َٗ َؼُة  ِٔ ِت َح َٟ ا َٗ َُِنَّ  َی َرأ َٔک إِٔ٪  ذَٟ ثََر ٩ِ٣ٔ  ِٛ َ ا أَِو أ ٌّ َسِب وٕ٪ أَِو  ُْقُ ََة  ًََلث ا ث َِسَض َرأ ا  ٨َ٠ِ 

دمحم، اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اؾ ہیطع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس احدم  ن رمع، امحد  ن زدی، اویب، 

 یک اکی اصزبحادی فافت اپیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےلکن افر رفامای ہک ا ے اپچن رمہبت ای اس  ے زایدہ اپین افر ریبی ےک وتپں  ے

ر آرخ ںیم اکوفر المدف۔ ای ہی رفامای ہک ھچک اکوفر المف  ب مت افرغ وہاجؤ وت ںیمہ ربخ رکف  ب مہ لسغ دف، ارگ مت اس یک رضفرت وھجمس اف

افرغ وہےکچ وت آپ وک االطع دی آپ ےن مہ ولوگں وک اانپ دنبہت دای افر رفامای ہک اس ےک مسج  ے المدف۔ افر ہی دنس اویب ہصفح، اؾ 

 ہیطع  ے ایس رطح رمفی ےہ

 ، امحد  ن زدی، اویب، دمحم، اؾ ہیطع ریض اہلل اہنعاحدم  ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وعرت ےک ابولں ےک وھکےنل اک ایبؿ ا ن ریسنی ےن ایبؿ ایک ہک تیم ےک ابؽ وھکےنل ںیم ک

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ولں ےک وھکےنل اک ایبؿ ا ن ریسنی ےن ایبؿ ایک ہک تیم ےک ابؽ وھکےنل ںیم وکیئ رحج ںیہن ۔وعرت ےک اب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1184    حس

٨ًہا :  راوی اهَّلل  رضی  ًلیہ  ، ا٦  ری٩ ت سی ہ ب٨ ، حٔؼ ایوب  ، خ اب٩ جزی ب،  ہ اهَّلل ب٩ و ًبس  ،  اح٤س



 

 

٤َُس َحسَّ  ٨ََا أَِح ث َ َحسَّ ث ِت َحسَّ َٟ ا َٗ ٔی٩َ  یر ٨َِٔت ٔس َة ب َؼ ِٔ ُت َح ٌِ ٔ ٤ وُب َوَس ا٢َ أَی  َٗ ِٕخ  ی َز اب٩ُِ ُج َا  بََر٧ ِٕب أَِخ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َوص ًَ ا أ٦ُ  ث٨ََا  ٨َِ ت

 ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ َرُسو ٨ِٔٔت  َِض ب َرأ  ٩َ٠ِ ٌَ َُّض٩َّ َج َضا أ٧َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َة َر ٔلیَّ ُط ث٥َُّ ًَ ََُش٨َ٠ِ ٨َطُ ث٥َُّ  ـِ َ٘ َن وٕ٪  ُْقُ ًََلثََة  ث

وٕ٪  ُْقُ ًََلثََة  ُط ث ٨َ٠ِ ٌَ  َج

ادمح، دبعاہلل  ن فبہ، ا ن رججی، اویب، ہصفح تنب ریسنی، اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکیت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک 

 اصزبحادی ےک ےر ےک ابولں ےک نیت ےصح ےئک اؿ وک وھکال، رھپ دوھای اؿ لسغ دےنی فایل وعروتں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک

 رھپ نیت وصحں ںیم ابٹن دای۔

 ادمح، دبعاہلل  ن فبہ، ا ن رججی، اویب، ہصفح تنب ریسنی، اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... تیم ےک ااعشر سک رطح ایک اجےئ افر ب ن ےن ایبؿ ایک ہک اپوچنںی ڑپک   ے دفونں راونں

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

ے
م
ق

 ےص ےک ےچین رےہ ۔تیم ےک ااعشر سک رطح ایک اجےئ افر ب ن ےن ایبؿ ایک ہک اپوچنںی ڑپک   ے دفونں راونں افر دفونں ےرنی وک ابدنھ دای اجےئ اس رطح ہک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1185    حس

یخ، ایوب :  راوی ہب، اب٩ جز  اح٤س، ًبساهَّلل ب٩ و

ُت  ٌِ ٔ ا٢َ َس٤ َٗ بََرُظ  وَب أَِخ ِٕخ أَ٪َّ أَی  ی اب٩ُِ ُجَز بََر٧َا  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخ ًَ ٨ََا  ث ٤َُس َحسَّ ٨ََا أَِح ث ٢ُ  َحسَّ و ُ٘ ٔی٩َ َي یر ٔس َة  اب٩َِ  ٔلیَّ ًَ َِت أ٦ُ   ائ َج

سٔ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ  ٩َ ٌِ َاَي ٔي ب ت ًلَّ اٟ  ٩ِ٣ٔ ٔ ار َِنَؼ ِْل َزأَْة ٩ِ٣ٔ ا ا٣ِ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٥ِ٠َ َر َٓ ا  َض َٟ ا  ٨ِّ اب ُٔر  ز َُبا َة ت َبَِّصَ ِٟ ا ِت  ٣َ

ئ  َّ٨ اٟ ا  ٨َ ٠َِي ًَ ِت َزَخ١َ  َٟ ا َٗ ا  ٨َِ ثَت َحسَّ َٓ ُط  ِٛ رٔ ٤ِّشا تُِس ّا أَِو َخ ًََلث َضا ث أُِش٨َ٠ِ  ٢َ ا َ٘ َٓ ُط  ٨ََِت اب ٔش١ُ  ِِ َن ٧َِح٩ُ  ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ی  

 َٓ َُِنَّ  ُ ََفَ َٔذا  إ َٓ ا  ّر و ُٓ َا ک  ٔ ة اِْلْٔخَ ٔي  ٩َ٠ِ ف ٌَ اِج ٕر َو ٔسِس إئ َو َذَٟٔک ب٤َٔ َُِنَّ  َی َرأ َذَٟٔک إِٔ٪  ثََر ٩ِ٣ٔ  ِٛ َ ٠َ أَِو أ َٓ ِت  َٟ ا َٗ َّىٔی  ٧ٔ َقي آذ ِٟ َ ا أ ٨َُِ ََفَ ا  َّ٤

 ٔ اِْل ٥َ أَ٪َّ  ًَ ٔ َوَز اتٔط ٨ََ ی أَی  ب رٔ َٔک َوَِل أَِز َذٟ َي  ل ًَ ِٔز  َز ٥ِ ی َٟ ُظ َو َّا ا إٔی ٧ََِض ز ٌٔ َِط ٢َ أ ا َ٘ َٓ ُظ  َو ِ٘ ٔ ا ح ٨َ ِي َٟ ٔ اب٩ُِ إ َاَ٪  ک َٔک  َذٟ َٛ ٔ َو ط َضا ٓٔی ٨َ ِٔ ُٔ ِٟ ا َر  ا ٌَ ِط



 

 

َز َوَِل تُؤِ  ٌَ ُتِظ زِأَةٔ أَِ٪  ٤َ ِٟ ٔا ُ ب َیأ٣ُِز ٔی٩َ  یر ًَ ٔس  َز

ادمح، دبعاہلل  ن فبہ، ا ن رججی، اویب  ے رفاتی رکےت ںیہ اویب ےن ا ن ریسنی وک ےتہک وہےئ انس ہک اؾ ہیطع )ااصنر یک 

وعروتں ںیم  ے اکی وعرت سج ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک تعیب یک یھت(  یرہ آیئ ہک اےنپ ےٹیب وک دںیھکی وت ا ے ہن اپای 

دحثی ایبؿ رکےت وہےئ اہک ہک امہر  اپس یبن یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ افر مہ آپ یک اصزبحادی وک  افر اوہنں ےن مہ  ے

لسغ د  رےہ ےھت، وت آپ ےن رفامای، ہک ا ے نیت ای اپچن رمہبت ای ارگ رضفرت وھجمس وت اس  ے زادئ ابر لسغ دف، اپین افر ریبی ےک 

رغ وہاجؤ وت ںیمہ االطع رکف اوہنں ےن اہک ہک  ب مہ افرغ وہےئ وت امہری رطػ اانپ ازار ےتپ ےک اس ھ آرخ ںیم اکوفر المف  ب مت اف

کنیھپ دای افر رفامای ہک اس وک اس ےک مسج  ے المدف افر اس  ے زایدہ ںیہن رفامای افر ےھجم اید ںیہن ہک آپ یک وکؿ یس اصزبحادی ںیھت 

ح ا ن ریسنی وعرت وک مکح دےتی ےھت ہک ڑپک  ںیم ٹیپل دی اجےئ افر دنبہت افر اہک ہک ااعشر  ے رماد اس وک ٹیپل دانی ےہ ایس رط

 ابدناھ اجےئ

 ادمح، دبعاہلل  ن فبہ، ا ن رججی، اویب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اجےئ ۔ایک وعرت ےک ابولں وک نیت وصحں ںیم میسقت ایک

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ایک وعرت ےک ابولں وک نیت وصحں ںیم میسقت ایک اجےئ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1186    حس

 ٗبیؼہ، سٔیا٪، ہظا٦، ا٦ ہزی١، ا٦ ًلیہ :  راوی

 ُ ٩ِ أ ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ُة َحسَّ بٔیَؼ َٗ ٨ََا  ث ٔيیِّ َحسَّ َّ٨ اٟ ٨ِٔٔت  َز ب ٌَ ٧َا َط َؿََفِ ِت  َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َة  ٔلیَّ ًَ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ ی١ِٔ  ُضَذ ِٟ ا  ِّ٦

َضا ٧َِی َضا َوَْقِ ٔػَيَت َا اُ٪ ٧ َی ِٔ ُس  ٢َ ا َٗ  ٍْ ا٢َ َوٛٔی َٗ وٕ٪ َو ُْقُ ََة  ًََلث ىٔی ث ٌِ َت  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل



 

 

  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اؾ ہیطع ےن اہک ہک مہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک اصزبحادی ےک ہصیبق،  نایؿ، اشہؾ، اؾ ازلی، اؾ ہیطع

ں ابولں وک وگدناھ ینعی نیت وصحں ںیم میسقت ایک افر فعیک اک ایبؿ ےہ ہک  نایؿ ےن اہک ہک اکی ہصح اشیپین ےک ابولں اک افر دف ےصح دفون

 رطػ ےک ابولں ےک ےئک۔

 اشہؾ، اؾ ازلی، اؾ ہیطع ہصیبق،  نایؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وعروتں ےک ابؽ اؿ یک ھٹیپ رپ ڈاؽ دےیئ اجںیئ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک ابؽ اؿ یک ھٹیپ رپ ڈاؽ دےیئ اجںیئ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1187    حس

ا٦ ًلیہ :  راوی ہ،  ز، یحٌی ب٩ سٌیس، ہظا٦ ب٩ حشا٪، حٔؼ  ٣شس

ٔلیَّ  ًَ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ ُة  َؼ ِٔ ا َح ثَت٨َِ ٢َ َحسَّ ا َٗ إ٪  ٔ ب٩ِٔ َحشَّ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ یٕس  ٌٔ َیِحٌَی ب٩ُِ َس ٨ََا  ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ِت َحسَّ َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ َرضَٔی اهَّللُ  َة 

ُوُ  ٥َ ت َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َا  ا٧ أََت َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ أت  ٨ََ ِت إِٔحَسی ب َی ًََلثّا ِّٓ ا ث ّز ٔ ؤِت ِسر ٔاٟشِّ َضا ب أُِش٨َ٠ِ  ٢َ ا َ٘ َٓ

٩َ٠ِ فٔي اِْل  ٌَ اِج َذَٟٔک َو َُِنَّ  َرأَی َذَٟٔک إِٔ٪  ثََر ٩ِ٣ٔ  ِٛ َ ا أَِو أ ٤ِّش ٨َِا أَِو َخ ُ ََفَ ا  َّ٤ ٠َ َٓ َّىٔی  ٧ٔ آذ َٓ َُِنَّ  ُ ََفَ َٔذا  إ َٓ وٕر  ُٓ َا ا ٩ِ٣ٔ ک َطِیّئ ّرا أَِو  و ُٓ َا ٔ ک ة ْٔخَ

َضا َٔ ا َخ٠ِ اَص ٨َ ِي َ٘ ِٟ َ وٕ٪ َوأ ُْقُ ََة  ًََلث ا ث َزَص ٌَ َط َا  ٧ ََفِ ـَ َٓ ُظ  َو ِ٘ ٔ ا ح ِي٨َ َٟ ٔ ي إ َق ِٟ َ أ َٓ َّاُظ  َذ٧  آ

اتی رکیت ںیہ اؾ ہیطع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک اکی دسمد، ییحی  ن دیعس، اشہؾ  ن اسحؿ، ہصفح، اؾ ہیطع  ے رف

اصزبحادی فافت اپیئگ وت امہر  اپس یبن یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ افر رفامای ہک اس وک ریبی ےک ےتپ  ے اطؼ ابر لسغ دف نیت 

آرخی رمہبت ںیم اکوفر الم دف،  ب مت افرغ وہ اجف وت ےھجم ربخ رمہبت ای اپچن رمہبت ای ارگ رضفرت وھجمس وت اس  ے زادئ رمہبت د  دف افر 

رکف  ب مہ ولگ افرغ وہ ےئگ وت آپ وک االطع دی یئگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن مہ ولوگں وک اانپ دنبہت دای مہ ےن اؿ ےک ےر ےک 



 

 

 ابولں وک وگدنھ رک نیت ےصح ےیک افر اؿ یک ھٹیپ یک رطػ اؿ وک ڈاؽ دای۔

 ، ییحی  ن دیعس، اشہؾ  ن اسحؿ، ہصفح، اؾ ہیطعدسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نفک ےک ےئل دیفس ڑپکفں اک ایبؿ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 نفک ےک ےئل دیفس ڑپکفں اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1188    حس

ا :  راوی رضی اهَّلل ٨ًہ ہ  ، حرضت ًائظ ، رعوہ  ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساهَّلل ، ہظا٦، ب٩ رعوہ

٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ا٦ُ ب٩ُِ رُعِ َا صَٔظ بََر٧ َٔ أَِخ َباَر ٤ُ ِٟ ا ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ َا  ٧ بََر ات١ٕٔ أَِخ َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ضٔ َحسَّ َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ا أَ٪َّ ط ٨َِض ًَ َی اهَّللُ 

 ٕٕ ُس ُْکِ ٕة ٩ِ٣ٔ  ؤٟیَّ َسُح ٧َٔیٕة بٔیٕف  ٤َا َی َِوإب  َٔة أَث ًََلث ٔي ث ٩َ ف ِّٔ ُٛ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ٤ٔیْؽ َوَِل َر َٗ ض٩َّٔ  ِیَص ٓٔی َٟ  

ا٣َْة  ٤َٔ ً 

 اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ دمحم  ن اقم ل، دبعاہلل ، اشہؾ،  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل

 اہلل وک وست ےک ےنب وہےئ وحسیل )وکیئ اکی ہگج اکانؾ( نیت دیفس ڑپکفں ںیم نفک دای ایگ اھت اؿ ںیم ہن یہ وت صیمق یھت افر ہن یہ امعہم

 اھت۔

  اہنعدمحم  ن اقم ل، دبعاہلل ، اشہؾ،  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دف ڑپکفں ںیم نفک دےنی اک ایبؿ ۔



 

 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 دف ڑپکفں ںیم نفک دےنی اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1189    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ر، اب٩ ًباض  ، سٌیس ب٩ جبی ، ح٤از، ایوب ا٤ٌ٨ٟا٪  ابو

َر  إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ یِر یٔس ب٩ِٔ ُجَب ٌٔ َس  ٩ِ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ ا َح ث٨ََ أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ُو  ا أَب ٨ََ ث َرُج١ْ َحسَّ ا  ٤َ٨َ ٢َ بَِي ا َٗ ُض٥ِ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی 

ٔذِ َو  َة إ َٓ َز ٌَ ٔ ْٕ ب ٔ اٗ ٔ َو ُظ ب ُو أُِش٠  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ ُط  ِت َؼ َٗ أَِو َٓ  ٢َ ا َٗ ُط أَِو  َؼِت َٗ َو َٓ  ٔ ٔط اح٠َٔت ٩ِ َر ًَ  ٍَ ٕر َٗ ٔسِس إئ َو ٤َ

ٔة ٣ُ  ا٣َ َ٘ٔی ِٟ ا َِو٦َ  ُث ی ٌَ یُِب َّطُ  ٧ٔ إ َٓ َِسطُ  ا َرأ زُو ِّ٤ ُظ َوَِل تَُد ُلو ِّ٨ َیِٔن َوَِل تَُح َِوب ٔي ث ُوُظ ف ٨ ِّٔ َٛ ّیاَو  ٠َبِّ

اوباامعنلؿ، امحد، اویب، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش رعہف ںیم رہھٹا وہا اھت اینپ 

وساری  ے رگ ایگ وت اس ےن اس وک لچک ڈاال۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اس وک اپین افر ریبی ےک وتپں  ے لسغ دف افر دف ڑپکفں 

  دف، ہن وت ا ے وخوبش اگلؤ افر ہن اس ےک ےر وک اپھچؤ اس ےئل ہک ایقتم ےک دؿ فہ کیبل اتہک وہا اےھٹ اگ۔ںیم نفک

 اوباامعنلؿ، امحد، اویب، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیم ےک ےئل ونحط )وخوبش( اک ایبؿ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم ےک ےئل ونحط )وخوبش( اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1190    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ر، اب٩ ًباض  ، سٌیس ب٩ جبی ہ، ح٤از، ایوب  ٗتيب



 

 

ا حَ  ث٨ََ َبُة َحسَّ تَِي ُٗ ٨ََا  ث ْٕ ٣َ َحسَّ ٔ اٗ َرُج١ْ َو ا  ٤َ٨َ ا٢َ بَِي َٗ ُض٤َا  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ یِر َب یسٔ ب٩ِٔ ُج ٌٔ َس  ٩ِ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ اْز  َّ٤ ٍَ

َؼ  ٌَ ِٗ َ أ َٓ  ٢َ ا َٗ ِتطُ أَِو  ٌَ َؼ ِٗ َ أ َٓ  ٔ ٔط اح٠َٔت ٍَ ٩ِ٣ٔ َر َٗ ِ َو َة إٔذ َٓ َز ٌَ ٔ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو اهَّللُ َر َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس  ٢َ ا َ٘ َٓ ِتطُ 

 ٔ إ َٓ َِسطُ  َرأ ا  زُو ُظ َوَِل تَُد٤ِّ ُلو ِّ٨ َیِٔن َوَِل تَُح َِوب ٔي ث ٨ُوُظ ف ِّٔ َٛ ٕر َو ٔسِس ٕئ َو ٤َٔا ُوُظ ب أُِش٠  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی اًَ ّی ا٣َةٔ ٠َ٣ُبِّ َ٘ٔی ِٟ ا ِو٦َ  َی ُط  ُث ٌَ یَِب  َ اهَّلل  َّ٪ 

ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش وک اس ےک افٹن ہبیتق، امحد، اویب، دیعس  ن ریبج، 

وک دف  ےن لچک دای اس احؽ ںیم ہک فہ رحمؾ اھت افر مہ ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ ےھت، وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اس

 ہن اس ےک ےر وک ڈاھوپن اس ےئل ہک اہلل اعتیل ا ے ایقتم ےک دؿ کیبل اتہک وہا ااھٹےئ اگ۔ ڑپکفں ںیم نفک دف، ہن اس وک وخوبش اگلؤ افر

 ہبیتق، امحد، اویب، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دای اجےئ ۔رحمؾ وک سک رطح نفک 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ وک سک رطح نفک دای اجےئ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1191    حس

، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ظیر ، ابوًوا٧ہ، ابوب ا٤ٌ٨ٟا٪  ابو

وَ  ًَ ُو  ٧َا أَب بََر أ٪ أَِخ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ٨ََا أَبُو  ث َؼطُ َحسَّ َٗ ًّل َو ُض٥ِ أَ٪َّ َرُج ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ یِر یٔس ب٩ِٔ ُجَب ٌٔ َس  ٩ِ ًَ  ٕ َبٔي برِٔش ٩ِ أ ًَ ٧ََة  ا

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٦ْ َُو ٣ُرِِحٔ ٥َ َوص َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل ا٨َّٟ  ٍَ ٧َِح٩ُ ٣َ یرُُظ َو ٌٔ ٥َ َب َس٠َّ ٔ َو ٔسِسرٕ  ط إئ َو أُِش٠ُوُظ ب٤َٔ

ةٔ  ا٣َ َ٘ٔی ِٟ ا َِو٦َ  ُط ی ُث ٌَ َِب اهَّلَل ی إٔ٪َّ  َٓ َِسطُ  َرأ ا  زُو ا َوَِل تَُد٤ِّ ّب ُظ كٔي و ٤ُٔش  َیِٔن َوَِل ت َِوب ٔي ث ُوُظ ف ٨ ِّٔ َٛ ا َو ّی  ٠َ٣ُبِّ

 صخش وک اس ےک افٹن ےن لچک اوباامعنلؿ، اوبوعاہن، اوبریشب، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی

ر ریبی ےک ڈاال اس احؽ ںیم ہک فہ رحمؾ اھت افر مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ ےھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اس وک اپین اف



 

 

ےئل ہک اہلل اعتیل ایقتم ےک دؿ ےتپ  ے لسغ دف افر اس وک دف ڑپکفں ںیم نفک دف، ہن اس وک وخوبش ولم افر ہن اس ےک ےر وک ڈاھوپن، اس 

 ا ے ارحاؾ یک احتل ںیم ااھٹےئ اگ۔

 اوباامعنلؿ، اوبوعاہن، اوبریشب، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

  سک رطح نفک دای اجےئ ۔رحمؾ وک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1192    حس

٨ًہ :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩   ، ر ی ، سٌیس ب٩ جب ایوب ٤ًزو و   ، ز ب٩ زیس ، ح٤ا ز شس ٣ 

 ٌٔ َس  ٩ِ ًَ وَب  زٕو َوأَی  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ ا َح ث٨ََ ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث َاَ٪ َحسَّ ٢َ ک ا َٗ ُض٥ِ  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٕض َر ا بَّ ًَ ٩ِ اب٩ِٔ  ًَ  ٕ یِر َب یٔس ب٩ِٔ ُج

َؼ  َٗ َو َٓ وُب  ٢َ أَی  ا َٗ  ٔ ٔط ت اح٠َٔ َر  ٩ِ ًَ  ٍَ َٗ َو َٓ َة  َٓ َز ٌَ ٔ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ٣َ ْٕ ٔ اٗ اَت َرُج١ْ َو ٤َ َٓ ُط  ِت ٌَ َؼ ِٗ َ أ َٓ ْزو  ٤ِ ًَ  ٢َ ا َٗ ُط َو ِت

أُِش  ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟ ا َِو٦َ  ُث ی ٌَ ُِب ی َّطُ  ٧ٔ إ َٓ ُط  َرأَِس زُوا  ِّ٤ وُظ َوَِل تَُد ُل َیِٔن َوَِل تَُح٨ِّ َِوب ُظ فٔي ث ٨ُو ِّٔ َٛ ٕر َو ٔسِس ٕئ َو ٤َٔا ُوُظ ب ی ٠ يِّ ی٠َُ وُب  ٢َ أَی  ا َٗ ٔة  ا٣َ َ٘ٔی

ّیا ْزو ٠َ٣ُبِّ ٤ِ ًَ  ٢َ ا َٗ  َو

ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  دسمد، امحد  ن زدی، رمعف ف اویب، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل

  ےک  ظف ےک اس ھ رفاتی ایک افر 

 

صعۃ
ق
  افر رمعف ےن اف

 

ضۃ
ق
فملس ےک اس ھ رعہف ںیم رھٹا وہا اھت ہک اینپ وساری  ے رگ ڑپا، اویب ےن وف

ریبی ےک وتپں  ے لسغ دف افر اوکس دف ڑپکفں ںیم اس وک لچک ڈاال سپ رم ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اوکس اپین افر 

 نفک دف افر ہن ا ے وخوبشاگلؤ افر ہن اس اک ےر ڈاھوپن اس ےئل ہک اہلل اعتیل ایقتم ےک دؿ ا ے ااھٹےئ اگ اس احؽ ںیم کیبل اتہک وہاگ۔

 دسمد، امحد  ن زدی، رمعف ف اویب، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ےلس وہےئ ای ریغب ےلس وہےئ رکےت ںیم نفک دےنی اک ایبؿ افر رکےت ےک العفہ نفک دےیئ ج

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 العفہ نفک دےیئ اجےن اک ایبؿ ۔ ےلس وہےئ ای ریغب ےلس وہےئ رکےت ںیم نفک دےنی اک ایبؿ افر رکےت ےک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1193    حس

ز، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبیس اهَّلل ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، :  راوی  ٣شس

 ًَ  ٍْ ٔ َآ ٧ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ اهَّللٔ  ٩ِ ًُبَِیسٔ  ًَ یٕس  ٌٔ ٌَی ب٩ُِ َس َیِح ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبَس  ًَ ُض٤َا أَ٪َّ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٤ََز َر ٩ِ اب٩ِٔ ًُ

 َ اهَّللٔ أ  ٢َ َرُسو َا  ٢َ ی ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َي  ٔل ُُط إ ٨ِ اب َئ  ا يَي َج ُُوف ا ت َّ٤ َٟ َٓيٕ  ُب ىٔیب٩َِ أ ٔل طٔ  ًِ ٠َِی ًَ َػ١ِّ  ٔ َو ط ُط ٓٔی ٨ِ ِّٔ َٛ ُ َک أ ٤ٔیَؼ َٗ

 َٟ َٔفِ  ِِ َت ِس ا َ َو ا أ َّ٤ ٠َ َٓ ٧َطُ  َذ آ َٓ  ٔ ٠َِیط ًَ يي  َُػل يي أ ٔن ذ آ  ٢َ ا َ٘ َٓ ُط  ٤ٔیَؼ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ُظ  َلا ًِ َ أ َٓ َُط طُ  ٔ َجَذب ط ٠َِی ًَ يَي  َز أَِ٪ ُيَؼل ا َر

ا ٨َ٤ُ ِٟ ا َي  ل ًَ يَي  ُتَؼل ََ أَِ٪  ا ٧ََض اهَّللُ  َص  ِی َٟ َ ٢َ أ ا َ٘ َٓ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ُ َر ز ٤َ ُض٥ِ أَِو َِل ًُ َٟ َٔفِ  ِِ َت ِس ا  ٢َ ا َٗ یِٔن  ٔیََرَت َیَِن خ َا ب ٢َ أ٧َ ا َ٘ َٓ ٔیَن  ٘ٔ ٓ

ِت َو  َٟ َ ز ٨َ َٓ  ٔ ط ٠َِی ًَ َّي  َؼل َٓ ُض٥ِ  َٟ َٔفَ اهَّللُ  ِِ ٩ِ٠َ َي َٓ زَّّة  یَن ٣َ ٌٔ ِب ُض٥ِ َس َٟ َٔفِ  ِِ َت َتِش ُض٥ِ إِٔ٪  َٟ َٔفِ  ِِ َت اَت أَبَّساَتِش ُض٥ِ ٣َ ٨ِ لَي أََحٕس ٣ٔ ًَ ُتَؼ١ِّ   َِل 

  ن دیعس، دیبعاہلل ، انعف، ا ن رمع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک دبعاہلل ا ن ایب  ب رما وت اس اک اٹیب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دسمد، ییحی

اس فملس ےک اپس آای افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیمہ اانپ رکہت انعتی ےئجیک، ہک مہ اس ںیم اس اک نفک انبںیئ افر آپ 

ڑپںیھ افر اس ےک ےئل داع رفغمت رکںی، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وک اانپ رکہت انعتی ایک افر رفامای ہک ےھجم ربخ رک دانی ںیم رپ امنز 

نیقف امنز ڑپاھ دفں اگ  ب آپ ےن اس رپ امنز ڑپےنھ اک ارادہ ایک وت رمع ریض اہلل ہنع ےن آپ وک اچنیھک افر اہک ہک اہلل اعتیل ےن آپ وک انم

ت امنز ڑپےنھ  ے عنم ںیہن ایک؟ آپ ےن رفامای ہک ےھجم دفونں ابوتں اک اایتخر دای ایگ ےہ، اہلل اعتیل ےن رفامای مت اؿ ےک ےئل داع رفغم رپ

 ڑپیھرکف ای ہن رکف، ارگ مت اؿ ےک ےئل رتس ابر یھب داع رکف ےگ رفغمت یک وت یھب اہلل اعتیل اؿ وک ںیہن ےشخب اگ،انچہچن آپ ےن اس رپ امنز 

 وت ہی آتی انزؽ وہیئ افر اؿ ںیم  ے یسک رپ یھبک یھب امنز ہن ڑپانھ  ب ہک فہ رماجںیئ۔

 دسمد، ییحی  ن دیعس، دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےئ ای ریغب ےلس وہےئ رکےت ںیم نفک دےنی اک ایبؿ افر رکےت ےک العفہ نفک دےیئ اجےن اک ایبؿ ۔ےلس وہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1194    حس

، جابز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ًي٨یہ، ٤ًزو  ٣اٟک ب٩ اس٤ٌی١، اب٩ 

 َ٨َ ث أًی١َ َحسَّ ٤َ ُٔک ب٩ُِ إِٔس اٟ ا ٣َ ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َي  ٢َ أَت ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ا  ّٔز اب ٍَ َج ٔ ٤ زٕو َس ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ َة  ٨َ اب٩ُِ ًَُيِي  ا 

٤ٔیَؼطُ  َٗ ُط  َبَش ِٟ َ ٔ َوأ ٘ٔط رٔي  ٩ِ٣ٔ ٔ ط َث ٓٔی َٔ ٨َ َٓ ُط  َج أَِْخَ َٓ ز٩َُٔٓ  َس ٣َا  ٌِ ٔ ب٩َِ أُبَٓيٕ َب اهَّلل ِبَس  ًَ 

 ن ہینیع، رمعف، اجرب ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس دبعاہلل  ن ایب ےک اپس اس ےک امکل  ن اامسلیع، ا

 دنف ےک دعب ےچنہپ اس وک ولکناای افر اعلب دنہ اس ےک ہنم ںیم ڈاؽ دای افر اانپ رکہت اس وک انہپدای۔

 ہنعامکل  ن الیعمس، ا ن ہینیع، رمعف، اجرب ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ریغب رکےت ےک نفک دےنی اک ایبؿ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ریغب رکےت ےک نفک دےنی اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1195    حس

رضی اهَّلل ٨ًہااب :  راوی ہ   ونٌی٥، سٔیا٪، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظ

 ِّٔ ُٛ ِت  َٟ ا َٗ ٨َِضا  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ائَٔظَة َر ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ن ٨ََا أَبُو  ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٩َ



 

 

و٢ٕ  ُسُح أب  َِو ًََلثَةٔ أَث ٔي ث ا٣َْة ف ٤َٔ ٤ٔیْؽ َوَِل ً َٗ ا  َص ٓٔیَض ِی َٟ  ٕٕ ُس  ُْکِ

اوبمیعن،  نایؿ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک 

 ۔وست ےک ےنب وہےئ نیت وحسیل ڑپکفں ںیم نفک دای ایگ اس ںیم ہن یہ وت صیمق اھت افر ہن امعہم اھت

 اوبمیعن،  نایؿ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ریغب رکےت ےک نفک دےنی اک ایبؿ ۔

ثحس                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1196    ی

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ  اٟس سے وہ حرضت ًائظ ہظا٦، اپ٨ے و ز، یحٌی،   ٣شس

اهَّللٔ  ٢َ و َرُس ا أَ٪َّ  ٨َِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٔي  َىٔی أَب ث ٕ َحسَّ ٩ِ صَٔظا٦ ًَ یَِحٌَی  ا  ث٨ََ ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٩َ َحسَّ ِّٔ ُٛ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  

 ٔ ا٣َْة ف ٤ٔیْؽ َوَِل ٤ًَٔ َٗ ا  َص ٓٔیَض ِی َٟ إب  َِو ًََلثَةٔ أَث  ي ث

دسمد، ییحی، اشہؾ، اےنپ فادل  ے فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک نیت ڑپکفں 

 ںیم نفک دای ایگ اںیمس ہن وت رکہت اھت افر ہن امعہم اھت۔

 اشہؾ، اےنپ فادل  ے فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع دسمد، ییحی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ریغب امعہم ےک نفک اک ایبؿ۔



 

 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ریغب امعہم ےک نفک اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1197    حس

ک، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ حرضت ًائظہ :  راوی ٣اٟ  اس٤ٌی١، 

ضَ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ أْٟک  َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١ُ  ٤َ ا إِٔس ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو ا أَ٪َّ َر

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ا٣َْة ًَ ٤َٔ ٤ٔیْؽ َوَِل ً َٗ ا  َض َص ٓٔی ِی َٟ ٕة  ؤٟیَّ َسُح إب بٔیٕف  َِو َٔة أَث ًََلث ٔي ث ٩َ ف ِّٔ ُٛ  ٥َ 

الیعمس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ رضحت اعہشئ  ے رفاتی ایک ایگ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک نیت دیفس 

 افر ہن امعہم اھت۔ ڑپکفں ںیم دنف ایک ایگ۔ اس ںیم ہن رکہت اھت

 الیعمس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امتؾ امؽ  ے نفک دےنی اک ایبؿ، اطعء زرہی، رمعف  ن دانیر افر اتقدہ ایس ےک اقلئ ںیہ

 فں اک ایبؿانجز :   ابب

ای اجےئ اگ  ب ہک اانت یہ امؽ وہ افر امتؾ امؽ  ے نفک دےنی اک ایبؿ، اطعء زرہی، رمعف  ن دانیر افر اتقدہ ایس ےک اقلئ ںیہ افر رمع ن دانیر ےن اہک ہک ونحط امتؾ امؽ  ے د

 اہک ہک ربق یک ارجت افر لسغ یک ارجت نفک ںیم یہ اش ل ےہ ۔اربامیہ ےن اہک ہک ےلہپ نفک دای اجےئ ، رھپ دنی، اس ےک دعب فتیص اجری یک اجےئ  نایؿ ےن 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1198    حس

، سٌس :  راوی  اح٤س ب٩ ٣ح٤س ٣کي، ابزاہی٥ اب٩ سٌس

َس   ٩ِ ًَ ٕس  ٌِ َس اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ا إٔب ث٨ََ يي  َحسَّ ٤َک ِٟ ا ٕس  َّ٤ ٤َُس ب٩ُِ ٣َُح ا أَِح ٨ََ ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی   ٕٖ ِو ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ُِ  اٟزَِّح ِبُس  ًَ َٔي  ُت ٢َ أ ا َٗ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ ٕس  ٌِ



 

 

ٔ إِٔلَّ  ط ٩ُ ٓٔی َّٔ َٜ ُ طُ ٣َا ی َٟ ُوَجِس  ی  ٥ِ٠َ َٓ ِّی  ى یِّرا ٣ٔ َاَ٪ َخ ٕ َوک یِر ُب ب٩ُِ ٤ًَُ ٌَ ت١َٔ ٣ُِؼ ُٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ا٣ٔط ٌَ َٔل ِو٣ّا ب آَْخُ َی َرُج١ْ  ُ أَِو  زَة ٤ِ ت١َٔ َح ُٗ ُزَِزْة َو   ب

بَ  ا كَيِّ ٨َ َٟ ٠َِت  ِس ًُحِّ َٗ ُوَ٪  یَٜ ُت أَِ٪  ِس َخٔظی َ٘ َٟ َِزْة  ٔ إِٔلَّ بُز ط ٩ُ ٓٔی َّٔ َٜ ُ ا ی ُط ٣َ َٟ ُوَجِس  ٥ِ٠َ ی َٓ ِّی  ى یِْر ٣ٔ ١َ َخ ٌَ ٧َِیا ث٥َُّ َج اٟس  ٨َٔا  ات ٨َُا فٔي َحَی ات

ِبکٔي  َی

نمح  ن وعػ ےک اپس اکی دؿ اھکان الای ایگ وت اہک ہک ادمح  ن دمحم یکم، اربامیہ ا ن دعس، دعس اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک دبعارل

 ےئگ افر فہ مہ  ے رتہب ےھت افر وساےئ اچدر ےک افر وکیئ زیچ ہن یھت وج اؿ ےک نفک ںیم دی اجیت افر زمحہ 

ئ

بعصم  ن ریمع دیہش رکدی 

وج اےکن نفک ںیم دی اجیت، ےھجم رطخہ ےہ دیہش ےئک ےئگ ای اکی دفےر  صخش وج ھجم  ے رتہب ےھت افر وساےئ اچدرےک وکیئ زیچ ہن یھت 

 ہک ںیہک امہری ویکینں اک دبہل امہری داین ںیم یہ ہن د  دای ایگ وہ رھپ ہی وسچ رک رفےن ےگل

 ادمح  ن دمحم یکم، اربامیہ ا ن دعس، دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب اکی ڑپک  ےک وساء افر وکیئ ڑپکا ہن ےلم ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

  ب اکی ڑپک  ےک وساء افر وکیئ ڑپکا ہن ےلم ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1199    حس

اٟس ابزاہی٥ :  راوی اہی٥ اپ٨ے و ، طٌبہ، سٌس ب٩ ابز ، ًبساهَّلل   اب٩ ٣٘ات١

 َ٨َ ث اَحسَّ َِز ٔ إٔب ٩ِ أَبٔیط ًَ اصٔی٥َ  سٔ ب٩ِٔ إٔبَِز ٌِ َس  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ٧َا ُط بََر ٔ أَِخ اهَّلل ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ات١ٕٔ أَِخ َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ َّ٤ ٩ٔ٤َ ب٩َِ ا ٣َُح اٟزَِّح ِبَس  ًَ صٔی٥َ أَ٪َّ 

ُب ب٩ُِ ًُ  ٌَ ت١َٔ ٣ُِؼ ُٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ّٔا  ائ َػ َاَ٪  ک ٕ َو ا٦ ٌَ َٔل ُتَٔي ب ٨ِطُ أ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٖٕ َر ِو ُِسطُ بََسِت ًَ َرأ َی  ُلِّ ٕ إِٔ٪ ُ َِزة ٩َ فٔي بُز ِّٔ ُٛ ِّی  ى یِْر ٣ٔ ٕ َوصَُو َخ یِر ٤َ

٨َا ٣ٔ  َٟ َم  ِّی ث٥َُّ بُٔش ى یِْر ٣ٔ َُو َخ زَةُ َوص ٤ِ ت١َٔ َح ُٗ ٢َ َو ا َٗ ُظ  َُرا ُِسطُ َوأ َرأ ا  ُظ بََس ًَل رِٔج َی  ُلِّ ًَلُظ َوإِٔ٪ ُ ا٢َ رِٔج َٗ َم أَِو  ا بُٔش ا ٣َ ٧َِی اٟس   ٩ِ

ا ٩ِ٣ٔ  ٨َ ٔلي ًِ ُ ٌَ أ لَّ اٟ  ََ َّی َتَز ً ٔي َح ِبک َی  ١َ ٌَ ٨َا ث٥َُّ َج َٟ ِت  ٠َ ا ًُحِّ ات٨َُ ٨َ ُوَ٪ َحَش ٜ ٨َا أَِ٪ َت ِس َخٔظي َٗ ا َو ٨َ ٔلي ًِ ُ ا أ ا ٣َ ٧َِی  ا٦َ اٟس 



 

 

ا ن اقم ل، دبعاہلل ، ہبعش، دعس  ن اربامیہ اےنپ فادل اربامیہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک دبعارلنمح  ن وعػ ےک اپس اھکان الای ایگ افر 

رفزہ دار ےھت وت اہک ہک بعصم  ن ریمع دیہش وہےئگ افر فہ ھجم  ے رتہب ےھت، اکی اچدر ںیم اںیہن نفک دای ایگ ہک ارگ اؿ اک ےر ڈاھاپن  فہ

اجات وت دفونں اپؤں لھک اجےت افر ارگ دفونں اپفں اپھچےئ اجےت وت ےر لھک اجات افر ےریا ایخؽ ےہ ہک اشدی ہی یھب اہک ہک زمحہ دیہش 

دلج د   ر فہ مہ  ے رتہب ےھت رھپ مہ رپ داین فعیس رکدی یئگ ای ہی اہک ہک ںیمہ داین دی یئگ افر ںیمہ وخػ وہا ہک امہری ایکینںوہےئ اف

 دی ںیئگ رھپ رفےن ےگل اہیں کت ہک اھکان وھچڑ دای

 ا ن اقم ل، دبعاہلل ، ہبعش، دعس  ن اربامیہ اےنپ فادل اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب رصػ ااسی نفک ہن ےلم سج  ے ےر ای دفونں اپف

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

  ب رصػ ااسی نفک ہن ےلم سج  ے ےر ای دفونں اپف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1200    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ٤ً :  راوی ٔیٙ، خباب  ا٤ًع، ط  ز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، حٔؽ ب٩ ُیاث، 

ضٔ  َر اْب  بَّ ا َخ ث٨ََ ْٙ َحسَّ ٘ٔی َط ا  ث٨ََ ٤َُع َحسَّ ًِ َ ِْل ٨ََا ا ث ٔي َحسَّ ا أَب ث٨ََ إث َحسَّ ٔؽ ب٩ِٔ َُٔی ِٔ ُ ب٩ُِ َح ٤َز ٨ََا ًُ ث ٍَ َحسَّ ز٧َِا ٣َ اَج ا٢َ َص َٗ ٨ِطُ  ًَ َی اهَّللُ 

 َ٠ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ َطیِ اٟ  ٔ ِک١ُِ ٩ِ٣ٔ أَِجزٔظ َیأ  ٥ِ َٟ اَت  ا ٩ِ٣َ ٣َ َّ٨ٔ٤ َٓ  ٔ لَي اهَّلل ًَ ٧َُا  ز ٍَ أَِج َٗ َو َٓ  ٔ اهَّلل ٤ُٔص َوِجَط  ٠َِ٧َت  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ُض٥ِ ِیط ّئا ٨ِ٣ٔ

٧َحِٔس   ٥ِ٠َ َٓ یَِو٦َ أُحُٕس  ت١َٔ  ُٗ ا  ِضٔسبَُض َی ُضَو  َٓ َزتُطُ  ٤ََ طُ ث َٟ ِت  ٌَ ٨َِ َی ا ٩ِ٣َ أ َّ٨ ٕ َو٣ٔ یِر ُب ب٩ُِ ٤ًَُ ٌَ َِسطُ  ٣ُِؼ َرأ َٔضا  ِي٨َا ب لَّ َُ َٔذا  َزّة إ ُزِ ٨ُطُ إِٔلَّ ب ِّٔ َٜ ُ ٧ ا  ٣َ

٥َ أَِ٪  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َز٧َا  أ٣ََ َٓ ُط  ُِس َرأ َد  ٔ َْخَ ط رِٔج٠َِی ٨َا  ِي َلَّ ا ُ َٔذ ًَلُظ َوإ رِٔج ِت  َج َي َْخَ ل ًَ  ١َ ٌَ ٧َِح ُط َوأَِ٪  َِس َرأ َی  لِّ َِ ُ ن  

 ِ ِْلٔذ ا  ٩ِ٣ٔ ٔ ط  ْٔخٔ رِٔج٠َِی

رمع  ن صفح  ن ایغث، صفح  ن ایغث، اشمع، قیفش، ابخب ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ولوگں ےن یبن یلص اہلل 

ہیلع فملس ےک اس ھ رجہت یک، اس  ے دصقم رصػ اہلل یک راض یھت امہرا ارج اہلل ےک ذہم فا ب وہایگ، مہ ںیم  ے ضعب ولگ ایسی 



 

 

 ہصح ہن اھک ےکس، ایہن ںیم بعصم  ن ریمع ریض اہلل ہنع ےھت افر مہ ںیم ےنتک ولگ فہ ںیہ نج ےک ےئل احتل ںیم رم  ہک ارج اک وکیئ

اس اک لھپ کپ ایگ افر اھکےت ںیہ، بعصم  ن ریمع ریض اہلل ہنع گنج ادح ےک دؿ دیہش وہےئ وت ںیمہ اؿ ےک نفک ےک ےئل رصػ 

ں اپؤں لھک اجےت افر  ب دفونں اپؤں اپھچےت وت اؿ اک ےر لھک اجات یبن رکص  یلص اکی ایسی اچدر یلم ہک اؿ ےک ےر وک ڈاھاپن اجات وت دفون

 اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ مکح دای ہک اؿ ےک ےر وک اپھچںیئ افر فہ دفونں اپؤں رپ اذرخ )ساھس( ڈاؽ دںی۔

 رمع  ن صفح  ن ایغث، صفح  ن ایغث، اشمع، قیفش، ابخب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم سج ےن نفک ایتر راھک وت آپ ےن اس وک ربا ںیہن

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ا ںیہن اھجمس ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم سج ےن نفک ایتر راھک وت آپ ےن اس وک رب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1201    حس

بي حاز٦، :  راوی ہ، اب٩ ا  ًبس اهَّلل ب٩ س٤٠

٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ِض١ٕ  ٩ِ َس ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٕ از٦ٔ ٔي َح اب٩ُِ أَب ا  ث٨ََ َة َحسَّ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َزأَّة جَ  َحسَّ اهَّللُ ا٣ِ َّي  ٔيیَّ َػل ا٨َّٟ َِت  ائ

 َٗ  ٥ِ ٌَ ٢َ َن ا َٗ ُة  ٠َ٤ِ اٟظَّ ا  اُٟو َٗ َِزةُ  بُر ِٟ ا ا  ُروَ٪ ٣َ ا أََتِس ُتَض ٔطَي َضا َحا ٕة ٓٔی ٨ُِشوَج ٣َ ٕ َِزة ٔبُر ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ُت ًَ ٔئِ ح َٓ ی  َضا بَٔیٔس ُت َنَشِح ِت  َٟ ا

ٔ َو  ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ أََخَذَصا  َٓ ا  َض َٛ َو ُش ِٛ َ ا ْٔل َض ٨ٔی ُش ِٛ ا٢َ ا َ٘ َٓ ًَلْ٪  ا ُٓ ٨ََض َحشَّ َٓ ُرُظ  ا ََّضا إَٔز ٨َا َوإ٧ٔ ِي َٟ ٔ َد إ َْخَ َٓ َضا  ِی َٟ ٔ اّجا إ ٥َ ٣ُِحَت َس٠َّ

 ُ َضا ث ِی َٟ ٔ ا إ اّج ٥َ ٣ُِحَت َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل ا٨َّٟ بَٔشَضا  َٟ ٨َِت  ِو٦ُ ٣َا أَِحَش َ٘ ِٟ ا ا٢َ  َٗ َضا  ا أَِحَش٨َ ٣َ ٔ ٠ ًَ َتطُ َو ِٟ َ َسأ ا٢َ ٥َّ  َٗ ُز   یَز َّطُ َِل  ٧َ ٤َِت أ

٨َطُ  َٔ َٛ َِت  َا٧ ک َٓ ِض١ْ  ٢َ َس ا َٗ ىٔی  َٔ َٛ ُوَ٪  ٜ ُتطُ َٟٔت ِٟ َ َسأ ا  ٤ََّ ٧ٔ َبَشطُ إ ِٟ َ ْٔل ُتطُ  ِٟ َ َسأ ا  اهَّللٔ ٣َ يي َو ٔن  إ

ےل رک آیئ وج دبعاہلل  ن ہملسم، ا ن ایب احزؾ، اےنپ فادل  ے افر لہس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ربدہ 

ہک  انب وہا اھت افر اںیمس احہیش اھت مت اجےتن وہ ہک ربدہ ایک زیچ ےہ؟ ولوگں ےن اہک ہک ہلمش )اچدر( لہس ےن اہک تاں۔ وت اس وعرت ےن اہک

 فملس ںیم ےن ا ے اےنپ تاوھتں  ے انبای ےہ افر ںیم ا ے اس ےئل الیئ وہں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ا ے ںینہپ۔ یبن یلص اہلل ہیلع



 

 

ےن ا ے ےل ایل افر آپ وک اس یک رضفرت یھب یھت رھپ آپ امہر  اپس رشتفی الےئ اس احؽ ںیم ہک اس اچدر وک ازار انبےئ 

وہےئ ےھت اس یک الفں صخش ےن رعتفی یک افر اہک آپ ںیمہ ہی د  دںی، ہی اچدر ینتک ایھچ ےہ، ولوگں ےن اہک ہک وت ےن ااھچ ںیہن 

 ہیلع فملس ےن رضفرت یک احتل ںیم انہپ اھت افر وت ےن ا ے امگن ایل احالہکن وت اجاتن ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع ایک ہک وت ےن یبن یلص اہلل

فملس یسک ےک وساؽ وک رد ںیہن رفامےت ےھت۔ اس ےن اہک ہک ںیم ےن دخبا اس ےئل ںیہن اماگن اھت ہک اس اک ابلس ونہپں ہکلب اس ےئل اماگن 

  اہک ہک فہ اچدر اس صخش اک نفک ینب۔ہک ےریا نفک وہاجےئ۔ لہس ےن

 دبع اہلل  ن ہملس، ا ن ایب احزؾ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ابب وعروتں اک انجزہ ےک ےھچیپ اجےن اک ایبؿ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

  ےھچیپ اجےن اک ایبؿ ۔ابب وعروتں اک انجزہ ےک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1202    حس

ہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ، سٔیا٪، خاٟس، ا٦ ٫ذی١، ا٦ ًلی یؼہ ب٩ ً٘ب  ٗب

ی١ِٔ  ُضَذ ِٟ ا ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ ٔئ  ا َحذَّ ِٟ ا أٟٕس  ٩ِ َخ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث َبَة َحسَّ ِ٘ ُة ب٩ُِ ًُ بٔیَؼ َٗ ٨ََا  ث ٨َا  َحسَّ ُضٔي ٧ ِت  َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  َة  ٔلیَّ ًَ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ

٨َا ٠َِي ًَ ز٦َِ  ٌِ ٥ِ ُي َٟ ٔ َو ٔز ائ َح٨َ ِٟ ا  َٔ َبا اتِّ  ٩ِ ًَ 

ذلی، اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع ےن اہک ہک مہ ولوگں وک 

 

ہصیبق  ن ةقع،  نایؿ، اخدل، اؾ ھد

 ےن  ے رفاک ایگ افر مہ رپ رضفری ایخؽ ںیہن ایک ایگ۔انجزفں ےک ےھچیپ اج

ذلی، اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع :  رافی

 

 ہصیبق  ن ةقع،  نایؿ، اخدل، اؾ ھد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...۔وعرت اک وشرہ ےک العفہ یسک افر رپ وسگ رکےن اک ایبؿ 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وعرت اک وشرہ ےک العفہ یسک افر رپ وسگ رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1203    حس

ری٩  :  راوی ی ٣ح٤س ب٩ س  ، ٤٘٠ًہ ہ ب٩  ، س٤٠ ٣ٔـ١ ، برش ب٩  ز شس ٣ 

 ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ا ا برِٔشُ ب٩ُِ  ٨ََ ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ضَٔی َحسَّ َر َة  ٔلیَّ ًَ ْٔل٦ُِّ  اب٩ِْ  يَي  ُُوف ٢َ ت ا َٗ ٔی٩َ  یر ٔس ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ َة  ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ُة ب٩ُِ  َس٤َ٠َ ا  ٨ََ ث َحسَّ

 ِٛ َ ٧ُحٔسَّ أ ٨َا أَِ٪  ُضٔي ٧ ِت  َٟ ا َٗ ٔ َو ٔط ِت ب َح ٤َشَّ َت َٓ  ٕ ة ِت بُٔؼَِفَ ًَ َز ُٔث  اٟ اٟثَّ ِو٦ُ  َی ِٟ ا َاَ٪  ا ک َّ٤٠َ َٓ ا  ٨َِض ًَ ٔ اهَّللُ  ًََلٕث إ ٔزَِودٕ ثََر ٩ِ٣ٔ ث  ِلَّ ب

دسمد، رشب  ن لضفم، ہملس  ن ہمقلع، دمحم  ن ریسنی  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع اک اکی ڑلاک 

 ے زایدہ فافت اپ ایگ  ب رسیتا دؿ آای وت زردی وگنمایئ افر اس ےک دبؿ رپ الم افر اہک ہک مہ ولوگں وک وشرہ ےک العفہ یسک افر رپ نیت دؿ 

 وسگ رکےن  ے عنم ایک ایگ ےہ۔

 دسمد، رشب  ن لضفم، ہملس  ن ہمقلع، دمحم  ن ریسنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وعرت اک وشرہ ےک العفہ یسک افر رپ وسگ رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1204    حس

ابي س٤٠ہ :  راوی ٍ، زی٨ت ب٩  ، ح٤یس ب٩ ٧آ سی ی، سٔیا٪، ایوب ب٩ ٣و  ح٤یس



 

 

٩ِ َز  ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧ ٤َُِیُس ب٩ُِ  ٔي ح بََرن ا٢َ أَِخ َٗ وَسی  وُب ب٩ُِ ٣ُ َی  ا أ ث٨ََ اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ٤َِیٔسی  َحسَّ ُح ِٟ ا ا  ٨ََ ث ِت َحسَّ َٟ ا َٗ َة  ٤َ ٔي َس٠َ َب ٔت أ َب ب٨ِٔ ی٨َِ

اٟثَّ   ٔ َیِو٦ ِٟ ا ٔي  ٕ ف ة ا بُٔؼَِفَ َض ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ِت أ٦ُ  َحبٔيَب ًَ َز  ٔ أ٦ِ اٟظَّ اَ٪ ٩ِ٣ٔ  َی ِٔ ُس ٔي  ُي أَب ٧َِع َئ  ا ا َج َّ٤ ا َٟ َض َؿِی رٔ ا ًَ ٤ََشَحِت  َٓ ٔٔث  اٟ

ّة  ٨ٔیَّ َِ َٟ ا  ٩ِ َصَذ ًَ ُت  ٨ِ ُٛ يي  ٔن ِت إ َٟ ا َٗ ا َو ِیَض ًَ ا َٔر ذ ٕ تُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاهَّللٔ  َو َزأَة َیٔح١  ِٔل٣ِ ٢ُ َِل  و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  ٌِ ٔ ٤ يي َس ِوَِل أَن َٟ

َِط  َة أ ٌَ َِرَب ٔ أ ٠َِیط ًَ ََّضا تُٔحس   إ٧ٔ َٓ ٕد  َي َزِو ل ًَ ًََلٕث إِٔلَّ  َٚ ث ِو َٓ ٕت  َي ٣َیِّ ل ًَ اِْلْٔخٔ أَِ٪ تُٔحسَّ  ِو٦ٔ  َی ِٟ ا ًَ َو ٕ َو ز اُض  رِشّ

دیمحی،  نایؿ، اویب  ن ومیس، دیمح  ن انعف، زتنی  ن ایب ہملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک زبنی ےن ایبؿ ایک ہک  ب اشؾ  ے 

اوب نایؿ یک ومت یک ربخ آیئ وت اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع ےن رسیت  دؿ زردی وگنمایئ افر اس وک اےنپ راسخر افر اےنپ تاوھتں ںیم الم 

 اس یک رضفرت ہن یھت ارگ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ ہن ہک ی ہک اہلل اعتٰیل افر ایقتم ےک دؿ رپ افر ایبؿ ایک ہک ےھجم

اامیؿ رےنھک فایل یسک وعرت ےک ےئل اجزئ ںیہن ہک وساےئ وشرہ ےک یسک تیم رپ نیت دؿ  ے زایدہ وسگ رک  رصػ وشرہ ےک 

 رمےن رپ اچر ےنیہم دس دؿ وسگ رک  یگ۔

 دیمحی،  نایؿ، اویب  ن ومیس، دیمح  ن انعف، زتنی  ن ایب ہملس :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وعرت اک وشرہ ےک العفہ یسک افر رپ وسگ رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1205    حس

بي س٤٠ہ :  راوی ب ب٨ت ا ٍ، زی٨ ابي بَک، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز ب٩ حز٦ ح٤یس ب٩ ٧آ ک، ًبساهَّلل ب٩  ٣اٟ  اس٤ٌی١، 

 ٩ِ ًَ  ٕ ز٦ِ زٔو ب٩ِٔ َح ٤ِ ًَ ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ََِکٔ ب٩ِٔ ٣َُح ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ أَبٔي ب ًَ  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ ثَىٔی ٣َ أًی١ُ َحسَّ ِٔس٤َ ٨ََا إ ث ٨ََِب حُ  َحسَّ ی ٩ِ َز ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧ ٤َِیسٔ ب٩ِٔ 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔد  َبَة َزِو لَي أ٦ُِّ َحبٔي ًَ َزَخ٠ُِت  ِت  َٟ ا َٗ بََرِتطُ  ٤ََة أَِخ َبٔي َس٠َ ٔت أ ٨ِٔ َّي  ب َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ُت َر ٌِ ٔ ٤ ِت َس َٟ ا َ٘ َٓ

زَ  ٢ُ َِل یَٔح١  ِٔل٣ِ و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ٕ اهَّللُ  ُضز َِط َة أ ٌَ َِرَب لَي َزِوٕد أ ًَ ًََلٕث إِٔلَّ  َٚ ث ِو َٓ ٕت  لَي ٣َیِّ ًَ اِْلْٔخٔ تُحٔس    ٔ ِو٦ َی ِٟ ٔ َوا ٔاهَّلل ٕ تُِؤ٩ُ٣ٔ ب أَة

ِت  َٟ ا َٗ ٔ ث٥َُّ  ٔط ِت ب ٤َشَّ َٓ ٕب  ٔٔلی ِت ب ًَ َس َٓ وَصا  يَي أَُخ ُُوف ٔیَن ت ٕع ح ٔت َجِح َب ب٨ِٔ لَي َزی٨َِ ًَ ُت  َزَخ٠ِ ا ث٥َُّ  رِشّ ًَ ٔي َو ٕة ٣َا ل اَج یٔب ٩ِ٣ٔ َح لِّ ٔاٟ ب



 

 

 ُ ٕ ت َزأَة َیٔح١  ِٔل٣ِ ٢ُ َِل  و ُ٘ ٔ َي بَر ٨ِٔ٤ ِٟ ا لَي  ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو ُت َر ٌِ ٔ ٤ يي َس یَِر أَن َي َُ ل ًَ اِْلْٔخٔ تُٔحس    ٔ ِو٦ َی ِٟ ا ٔاهَّللٔ َو ِؤ٩ُ٣ٔ ب

 َ َة أ ٌَ َِرَب ٕد أ َي َزِو ل ًَ ًََلٕث إِٔلَّ  َٚ ث ِو َٓ ٕت  ا٣َیِّ رِشّ ًَ ٕ َو ُضز  ِط

الیعمس، امکل، دبعاہلل  ن ایب رکب، دمحم  ن رمع  ن زحؾ دیمح  ن انعف، زبنی تنب ایب ہملس  ے رفاتی رکےت ںیہ زبنی ےن ایبؿ ایک ہک 

 فملس وک ںیم اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس یچنہپ وت اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

رفامےت وہےئ انس ہک یسک ایسی وعرت ےک ےئل وج اہلل افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ ریتھک وہ اجزئ ںیہن ہک یسک تیم رپ نیت دؿ  ے زایدہ 

وسگ رک  وساےئ وشرہ ےک ہک اس یک فافت رپ اچر ےنیہم دس دؿ وسگ رک  یگ، رھپ ںیم زبنی تنب شحج ےک اپس یئگ۔  ب اؿ 

ؽ ایک اھت اوہنں ےن وخوبش وگنمایئ افر اس وک الم، رھپ اہک ہک ھجم وک وخوبش یک رضفرت ہن یھت رگم ںیم ےن روسؽ اہلل یلص ےک اھبیئ ےن ااقتن

اہلل ہیلع فملس وک ربنم رپ رفامےت وہےئ انس ہک اہلل افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ رےنھک فایل یسک وعرت ےک ےئل الحؽ ںیہن ہک نیت دؿ  ے 

 گ رک ، رگم وشرہ رپ اچر ہنیہم دس دؿ کت وسگ رک  یگ۔زایدہ یسک تیم رپ وس

 الیعمس، امکل، دبعاہلل  ن ایب رکب، دمحم  ن رمع  ن زحؾ دیمح  ن انعف، زبنی تنب ایب ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ربقفں یک زایرت اک ایبؿ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربقفں یک زایرت اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1206    حس

ک رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ص ب٩ ٣اٟ ت، ا٧ ہ، ثاب  آز٦، طٌب

اهَّللُ ضَٔی  ٕٔک َر اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ ْٔت  َاب ا ث ٨ََ ث َبُة َحسَّ ٌِ ُط ا  ث٨ََ آَز٦ُ َحسَّ ا  ٨ََ ث َزأَةٕ  َحسَّ ٔا٣ِ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ زَّ  ٢َ ٣َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ

َت   ٥ِ َٟ َبًٔی َو ٤ُٔٔؼي ُتَؼِب ب  ٥ِ َٟ ََّک  ٧ٔ إ َٓ ِّی  ى ًَ ِیَک  َٟ ٔ ِت إ َٟ ا َٗ بٔرٔی  ِػ قٔي اهَّلَل َوا اتَّ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ بِر َٗ ٨َِٔس  ٔي ً ِبک َّي َت َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َُّط  َضا إ٧ٔ َٟ ٘ٔی١َ  َٓ طُ  ِٓ ٔ ز ٌِ

ِت اهَّللُ َٟ ا َ٘ َٓ ٔیَن  اب َوَّ ٨َِٔسُظ ب ٥ِ٠َ َتحِٔس ً َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ َاَب  ِت ب أََت َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ٨َِٔس   ً ُ بِر اٟؼَّ ٤ََّا  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َک  ِٓ ٥ِ أرَِعٔ َٟ  



 

 

لَي ِْلُو ٔة ا ِس٣َ  اٟؼَّ

ںیہ ہک اوہنں ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اکی وعرت ےک آدؾ، ہبعش، اثتب، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت 

اپس  ے سگر  وج ربق رپ رف ریہ یھت، وت آپ ےن رفامای ہک اہلل  ے ڈرف افر ربص رکف، وعرت ےن اہک ہک دفر وہاج، ےھجت فہ تبیصم ںیہن 

۔ اس  ے اہک ایگ وت فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک یچنہپ وج ےھجم یچنہپ ےہ افر ہن وت اس تبیصم وک اجاتن ےہ، اس ےن آپ وک اچہپان ںیہن

درفاز  ےک اپس آیئ افر فتاں درابؿ ہن اپےئ افر رعض ایک ہک ںیم ےن آپ وک اچہپان ہن اھت، آپ ےن رفامای ہک ربص ادتباء دصہم ےک 

 فتق وہات ےہ۔

 آدؾ، ہبعش، اثتب، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اراشد اک ایبؿ ہک تیم وک اس ےک رھگ فاولں یک رطػ  ے رفےن

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

ببس ذعاب وہات ےہ  ب ہک ونہح رکان اس یک اعدت ںیم  ے وہ اس ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اراشد اک ایبؿ ہک تیم وک اس ےک رھگ فاولں یک رطػ  ے رفےن ےک 

 اہلل اعتیل ےن رفامای اےنپ آپ وک افر اےنپ رھگ فاولں وک آگ  ے اچبف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1207    حس

ہ  :  راوی  ب٩ زیس رضی اهَّلل ٨ًہًبسا٪ و ٣ح٤س، ًبساهَّلل ، ًاػ٥ ب٩ س٠امی٪، ابوًث٤ا٪، اسا٣

اَ٪  ٔي ًُِث٤َ َب ٩ِ أ ًَ  ٪َ ُس٠َامِیَ ٔػ٥ُ ب٩ُِ  ا ًَ َا  بََر٧ ٔ أَِخ اهَّلل ِبُس  ًَ َا  ٧ بََر اَِل أَِخ َٗ ْس  َّ٤ اُ٪ َو٣َُح ِبَس ًَ ا  ٨ََ ث ضَٔی َحسَّ َر یِٕس  ُة ب٩ُِ َز ا٣َ َُس َىٔی أ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ

 ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ُة  اب٨َِ َس٠َِت  ا٢َ أَِر َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ ٢ُ إٔ٪َّ اهَّللُ  و ُ٘ ًَل٦َ َوَي اٟشَّ ُئ  َس١َ ُيِْقٔ َِر أ َٓ ٨َٔا  أِت َٓ بَٔف  ُٗ ا لٔي  اب٨ِّ ٔ إٔ٪َّ  ط ِی َٟ ٔ ٥َ إ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  

ٔ تُ  ِیط َٟ ٔ ِت إ َس٠َ َِر أ َٓ َتٔشِب  َتِح ِٟ بٔرِ َو َتِؼ ٠ِ َٓ ٨َِٔسُظ بٔأََج١ٕ ٣َُشیمًّ  ک١ٌُّ ً َلی َو ًِ َ طُ ٣َا أ َٟ َٟ ِهَّلِل ٣َا أََخَذ َو  ٔ ٠َِیط ًَ ٔش٥ُ  ا٦َ ِ٘ َ٘ َٓ َضا  َّ٨ َیأِتَٔي

َرُس  ٔلَي  ٍَ إ ٔ ٓ ََفُ  ٢ْ رَٔجا َابٕٔت َو یُِس ب٩ُِ ث ٕب َوَز ٌِ َٛ ُبَي  ب٩ُِ  َب١ٕ َوأ ُ ب٩ُِ َج اذ ٌَ اَزَة َو٣َ ُس ب٩ُِ ًَُب ٌِ ُط َس ٌَ طٔ َو٣َ ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ٔ اهَّللٔ 

 َٗ َُّط  ُط أ٧َ ٢َ َحٔشبُِت ا َٗ  ٍُ َ٘ ٌِ َ٘ َت ُط َت ُش ِٔ َن ٔيی  َو اٟؼَّ  ٥َ َس٠َّ ا٢َ َو َ٘ َٓ ا  ا َصَذ اهَّللٔ ٣َ  ٢َ و َرُس ا  َی ْس  ٌِ َس  ٢َ ا َ٘ َٓ ُظ  ٨َا ِي ًَ َؿِت  ا َٔ َٓ َط٩ٌّ  ا  ََّض ٧َ أ َٛ  ٢َ ا



 

 

اَئ  َح٤َ اٟز   ٔ زٔظ َٔبا یَزَِح٥ُ اهَّللُ ٩ِ٣ٔ ً ا  ٤ََّ ٧ٔ ٔ َوإ ٔظ از ُؤب ًَٔب ٠ ُٗ ا اهَّللُ فٔي  ٠ََض ٌَ ٤َْة َج ٔ َرِح ظ  َصٔذ

ااسہم  ن زدی ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  دبعاؿ ف دمحم، دبعاہلل ، اعمص  ن امیلسؿ، اوبامثعؿ،

یک اکی اصزبحادی ےن آپ وک الہک اجیھب ہک ےریا اکی ڑلاک فافت اپ ایگ ےہ اس ےئل آپ رشتفی الںیئ۔ آپ ےن اس اک وجاب الہک اجیھب 

افر ایس یک ےہ فہ زیچ وج اس ےن دی افر رہ صخش یک اکی دمت رقمر ےہ ہک السؾ ےتہک وہےئ رفامےت ںیہ ہک اہلل یک وج زیچ یھت فہ ےل یل 

اس ےئل ربص رک افر ا ے یھب وثاب ھجمس۔ آپ یک اصزبحادی ےن رھپ آپ ےک اپس آدیم  مس دےتی وہےئ اجیھب ہک آپ رضفر 

اثتب افر ھچک ولگ ےھت فہ  رشتفی الںیئ وت آپ ڑھک  وہےئ افر آپ ےک اس ھ دعس  ن سابدہ، اعمذ  ن لبج، ایب  ن بعک، زدی  ن

ڑلاک روسؽ اہلل ےک اپس الای ایگ افر اس یک اسسن اڑھک ریہ یھت۔ رافی اک ایبؿ ےہ ہک فہ اکی کشم یھت سپ آپ یک دفونں آںیھکن 

ںیم ےنہب ںیگل، دعس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ہی ایک ےہ؟ آپ ےن وجاب دای ہک ہی رتمح ےہ وج اہلل اعتیل ےن اےنپ دنبفں ےک دولں 

 دیپا یک ےہ افر اہلل اعتیل رک  رکےن فاےل دنبفں رپ یہ رک  رکےت ںیہ۔

 دبعاؿ ف دمحم، دبعاہلل ، اعمص  ن امیلسؿ، اوبامثعؿ، ااسہم  ن زدی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں اک ایبؿانجزف :   ابب

دت ںیم  ے وہ اس ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اراشد اک ایبؿ ہک تیم وک اس ےک رھگ فاولں یک رطػ  ے رفےن ےک ببس ذعاب وہات ےہ  ب ہک ونہح رکان اس یک اع

 اہلل اعتیل ےن رفامای اےنپ آپ وک افر اےنپ رھگ فاولں وک آگ  ے اچبف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1208    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ک  ٣اٟ ص ب٩  ، ا٧ ٣ز، ٠ٓیخ ب٩ س٠امی٪، ہًل٢ ب٩ ًلي  ًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، ابوًا

 ٔ ل ًَ ًَٔل٢ٔ ب٩ِٔ  ٩ِ ص ًَ  ٪َ ُح ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٠َِی ُٓ ا  ث٨ََ ٕ َحسَّ ا٣ٔز ًَ ٨ََا أَبُو  ث ٕس َحسَّ َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َ َحسَّ ٧َ ٩ِ أ ًَ اهَّللُ ٓيٕ  َرضَٔی  ٕٔک  اٟ ٔص ب٩ِٔ ٣َ

 َ٠ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢ُ اهَّللٔ  َرُسو ا٢َ َو َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  َٔزُسو ّتا ٟ َا ب٨ِٔ ضِٔس٧ ا٢َ َط َٗ ُط  ٨ِ ا٢َ ًَ َٗ  ٔ بِر َ٘ ِٟ ا َي  ل ًَ أْٟص  ٥َ َج َس٠َّ ٔ َو ط ِی

ا٢َ ص١َِ  َ٘ َٓ  ٢َ ا َٗ أ٪  ٌَ ٔ َتِس٣َ ٨َِیط ِي ًَ َیُِت  أ ٨َز٢ََ فٔي ََفَ َٓ  ٢َ ا َٗ ِز٢ِٔ  ا٧ َٓ ا٢َ  َٗ ٧ََا  َة أ ُو ك٠ََِح ا٢َ أَب َ٘ َٓ ِی٠ََة  ا٠َّٟ  ِٖ ٔ ار َ٘ ٥ِ ُي َٟ َرُج١ْ   ٥ُِٜ ٨ِ٣ٔ



 

 

بِرَٔصا َٗ 

  ن امیلسؿ، الہؽ  ن  یل، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اسن ریض اہلل ہنع ےن 
 
ح

فلی 

دبعاہلل  ن دمحم، اوباعرم، 

وسؽ اہلل یک اکی اصزبحادی ےک انجزہ ںیم احرض وہےئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ربق رپ ےھٹیب ےھت ںیم ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولگ ر

داھکی آپ یک دفونں آںیھکن ہہب ریہ ںیھت، آپ ےن رفامای مت ںیم  ے وکیئ صخش ااسی ےہ سج ےن رات وک اینپ ویبی  ے مہ رتسبی ہن 

 اب دای ہک ںیم، آپ ےن رفامای ہک ربق ںیم ارتفانچہچن فہ اؿ یک ربق ںیم ارت ۔یک وہ۔ اوبہحلط ریض اہلل ہنع ےن وج

  ن امیلسؿ، الہؽ  ن  یل، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع :  رافی
 
ح

فلی 

 دبع اہلل  ن دمحم، اوباعرم، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

دت ںیم  ے وہ اس ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اراشد اک ایبؿ ہک تیم وک اس ےک رھگ فاولں یک رطػ  ے رفےن ےک ببس ذعاب وہات ےہ  ب ہک ونہح رکان اس یک اع

 اہلل اعتیل ےن رفامای اےنپ آپ وک افر اےنپ رھگ فاولں وک آگ  ے اچبف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1209    حس

ابي ٠٣یٜہ :  راوی خ، ًبساهَّلل ب٩ ًبیس اهَّلل ب٩  ، ًبساهَّلل ، اب٩ جزی  ًبسا٪

اهَّللٔ ب٩ُِ ًُبَِیسٔ اهَّللٔ ِبُس  ًَ نٔي  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ یِٕخ  َز اب٩ُِ ُج َا  بََر٧ اهَّللٔ أَِخ ِبُس  ًَ ٨ََا  ث اُ٪ َحسَّ ِبَس ًَ ا  ٨ََ ث ةَ َحسَّ َٜ ٔي ٠َ٣ُِی اب٨َِْة   ب٩ِٔ أَب ِت  َی ِّٓ ُُو ٢َ ت ا َٗ

اهَّللُ  ضَٔی  ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩ُِ  َز َو ٤َ اب٩ُِ ًُ ا  َص ا َوَحرَضَ َضَسَص ٨َِٔظ ا ٟ ئ٨َِ َة َؤج ُط ب٤ََّٜٔ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر اَ٪  ٤َ ِث ٌُ ٔ ٤َا أَِو ٟ ُض ٨َ أْٟص بَِي َح َٟ يي  ٔن ُض٥ِ َوإ ٨ِ ًَ

حَ  َٓ اِْلَْخُ  َئ  ا ا ث٥َُّ َج َي أََحٔسص٤َٔ ٔل ُت إ ٢َ َج٠َِش ا اَ٪ أََِل َٗ ٤َ زٔو ب٩ِٔ ًُِث ٤ِ ٌَ ٔ ٤َا ٟ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َز  ٤َ اهَّللٔ ب٩ُِ ًُ ِبُس  ًَ  ٢َ ا َ٘ َٓ ٔيی  َي َج٨ِ ٔل َص إ ٠َ

ُکَائٔ  ٔب ُب ب ذَّ ٌَ ُی َٟ َت  ٤َیِّ ِٟ ا ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  إٔ٪َّ َرُس َٓ ُکَأئ  ب ِٟ ا  ٩ِ ًَ ي  ََ ٨ِ َٓ َت  ٔ ٠َِیط ًَ  ٔ إض  أَص٠ِٔط بَّ ًَ اب٩ُِ  ا٢َ  َ٘

 َ٤ ًُ ٍَ ِرُت ٣َ ٢َ َػَس ا َٗ َث  َٔک ث٥َُّ َحسَّ َذٟ َف  ٌِ ٢ُ َب و ُ٘ ُط َي ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر  ُ ز َاَ٪ ٤ًَُ ک ِس  َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َة َر َّٜ ُط ٩ِ٣ٔ ٣َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َز َر

 ُ٤ َس ٕب َتِحَت ه١ِّٔ  ِٛ َٔز َُو ب ا ص أئ إَٔذ بَِیَس ِٟ ٔا ا ب َّ٨ ُٛ َٔذا  َّی إ ً َضِیْب َح ُػ ا  إَٔذ َٓ زُِت  ٨ََو َٓ ا٢َ  َٗ ُب  ِٛ زَّ اٟ ٔئ  زِ ٩ِ٣َ َصُؤَِل ٧ُِو ا َٓ ِب  ذَِص ا  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٕ َزة

ُٔػ  ا أ َّ٤ ٠َ َٓ ٨ٔیَن  ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا یَر  ِٙ أ٣َٔ َح ِٟ ا َٓ ِرَتٔح١ِ  ٠ُِت ا ُ٘ َٓ ٕب  َضِی ُػ ٔلَي  ُت إ ٌِ َج ِزًُطُ لٔي ََفَ ا٢َ ا َ٘ َٓ ُُط  بَرِت أَِخ بِکٔي َٓ َی َضِیْب  َزَخ١َ ُػ  ُ ٤َُز یَب ً



 

 

 ُ٘ ٔ َي اهَّلل و٢ُ  َرُس  ٢َ ا َٗ ِس  َٗ لَيَّ َو ًَ ِبکٔي  َضِیُب أََت ُػ ٨ِطُ یَا  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ُ َر ٤َز ا٢َ ًُ َ٘ َٓ اُظ  َػاحَٔب اُظ َوا  ٥َ إٔ٪َّ و٢ُ َوا أََخ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ َّي اهَّلل َػل  

 ُ اهَّلل ضَٔی  إض َر بَّ ًَ اب٩ُِ  ا٢َ  َٗ  ٔ ٠َِیط ًَ  ٔ ٔئ أَص٠ِٔط ُکَا ٔف ب ٌِ ُب بَٔب ذَّ ٌَ َت ُي ٤َیِّ ِٟ َٔک ا ذَٟ ُت  َْکِ ٨ِطُ َذ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ُ ٤َز اَت ًُ ا ٣َ َّ٤ ٠َ َٓ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  

٠َیِ  ًَ اهَّللُ  َّي  ٢ُ اهَّللٔ َػل ُسو َر َث  ا َحسَّ اهَّللٔ ٣َ َز َو ٤َُ اهَّللُ ً َرح٥َٔ  ِت  َٟ ا َ٘ َٓ َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ائَٔظَة  ٌَ ٔ ٤ُِؤ٩َ٣ٔ ٟ ِٟ ُب ا ذِّ ٌَ یُ َٟ اهَّلَل  ٥َ إٔ٪َّ  َس٠َّ ٔ َو ط

 َ ُک ٔب ًَ ب َٔفَ  َا ک ِٟ ا ٔیُس  ز َی َٟ ٢َ إٔ٪َّ اهَّلَل  ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ  و٢َ  ُس ٩َّ َر ٜٔ ٔ َوَل ٠َِیط ًَ  ٔ ٔط ٔئ أَص٠ِ ِت ا َٟ ا َٗ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ٔ ٔط ٔئ أَص٠ِ َا ا بٔبُک ابّ َذ

ضٔ  َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ُِ  ا٢َ  َٗ ی  ًَ أُِْخَ ْة ؤِز ًَ ٔ ُٔر َواز آُ٪ َوَِل َتز ُْقِ ِٟ ا  ٥ُُِٜ ب اب٩ُِ َحِش ا٢َ  َٗ َي  َِؿَحَک َوأَبِک ُ صَُو أ اهَّلل َٔک َو َذٟ ٨َِٔس  ٤َا ً ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل َی 

ا َطِیّئ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َز  ٤َ اب٩ُِ ًُ ا٢َ  َٗ ا  ٣َ ٔ اهَّلل َة َو َٜ َبٔي ٠َ٣ُِی  أ

ی کۃ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ 
مل
ایک ہک رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع دبعاؿ، دبعاہلل ، ا ن رججی، دبعاہلل  ن دیبعاہلل  ن ایب 

یک اکی ڑلیک ہکم ںیم فافت اپیئگ، وت مہ ولگ انجزہ ںیم رشکی وہےن ےک ےئل ےچنہپ۔ ا ن رمع ریض اہلل ہنع افر ا ن سابس ریض اہلل ہنع 

 افر دفےر  آرک یھب احرض وہےئ۔ ںیم اؿ دفونں ےک درایمؿ اھٹیب وہا اھت ای ہی اہک ہک ںیم اؿ ںیم  ے اکی ےک اپس اھٹیب وہا اھت

ےری  اپس ھٹیب ےئگ، وت دبعاہلل  ن رمع ےن امثعؿ  ے اہک ہک رفےن  ے ویکں ںیہن رفےتک وہ۔ اس ےئل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

یہی ےن رفامای تیم وک اس ےک رھگ فاولں ےک رفےن ےک ببس ذعاب وہات ےہ وت ا ن سابس ریض اہلل ہنع ےن رفامای رمع ریض اہلل ہنع یھب 

ےتہک ےھت،انچہچن ایبؿ ایک ںیم رمع ریض اہلل ہنع ےک اس ھ ہکم  ے ولاٹ اہیں کت ہک مہ دیباء ںیم ےچنہپ وت اکی وسار وک داھکی ہک درتخ 

ےک اسہی ںیم وسرتا اھت رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک اج رک دوت و وکؿ وسرتا ےہ؟ ںیم ےن اج رک داھکی وت فہ بیہص ریض اہلل ہنع 

ںیم ےن رضحت رمع ریض اہلل ہنع  ے ایبؿ ایک وت اوہنں ےن اہک ہک اںیہن ےری  اپس الب الؤ ںیم رھپ بیہص ےک اپس ایگ افر اہک ےھت 

ولچانچہچن بیہص اےریاوملنینم  ے ےلم  ب رضحت رمع رجمفح وہےئ وت بیہص رفےت وہےئ ےچنہپ افر ک ےن ےگل اوسفس ےری  اھبیی 

امای ا  بیہص ایک مت ھجم رپ رفےت وہ احالہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک تیم وک اوسفس ا  ےری  اسیھت۔ رمع ےن رف

اس ےک رھگ فاولں ےک رفےن یک فہج  ے ذعاب وہات ےہ ا ن سابس اک ایبؿ ےہ ہک  ب رضحت رمع ااقتنؽ رک ےئگ وت ںیم ےن ہی دحثی 

 اس رپ رک  رک  دخبا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی ںیہن رفامای ہک اہلل رضحت اعہشئ  ے ایبؿ یک وت اوہنں ےن وجاب دای ہک اہلل

ومنم وک اس ےک رھگ فاولں ےک رفےن ےک ببس ذعاب داتی ےہ ہکلب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل اکرف اک ذعاب 

ےن رفامای ہک اہمتر  ےیل آرآؿ اکیف ےہ ہک وکیئ انگہ اگر دفےر   اس ےک رھگ فاولں ےک رفےن ےک ببس زایدہ رک داتی ےہ افر اعہشئ

ی کۃ ےن اہک دخبا ا ن رمع ےن ھچک یھب
مل
 ےک انگہ اک وبھج ہن ااھٹےئ اگ ا ن سابس ےن اوستق اہک اہلل فیہ ےہ سج ےن اسنہای افر رالای ا ن 

 ںیہن اہک۔



 

 

ی کۃ دبعاؿ، دبعاہلل ، ا ن رججی، دبعاہلل  ن دیبع اہلل  ن :  رافی
مل
 ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وہ اس ےئل ہک دت ںیم  ےیبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اراشد اک ایبؿ ہک تیم وک اس ےک رھگ فاولں یک رطػ  ے رفےن ےک ببس ذعاب وہات ےہ  ب ہک ونہح رکان اس یک اع

 اہلل اعتیل ےن رفامای اےنپ آپ وک افر اےنپ رھگ فاولں وک آگ  ے اچبف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1210    حس

ٟزح٩٤ :  راوی ت ًبسا ، ٤ًزة ب٨ بي بَک، ابوبَک ک، ًبساهَّلل ب٩ ا ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

یُو ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ََّضا َحسَّ ٩ٔ٤َ أ٧َ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ ٨ِٔٔت  َزَة ب ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٕ ََِک ٔي ب َب اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ا ُس ََّض ُط أ٧َ بََرِت أَِخ

 َ٤َّ ِت إ٧ٔ َٟ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ َضا َزِوَد  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ائَٔظَة َر ًَ ِت  ٌَ ٔ ٤ لَي َس ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  ُس ا ٣َزَّ َر

بِرَٔصا َٗ ٔي  ُب ف ذَّ ٌَ ُت َٟ ا  ََّض َضا َوإ٧ٔ ٠َِی ًَ ُوَ٪  ِبٜ َي َٟ َُّض٥ِ  ٢َ إ٧ٔ ا َ٘ َٓ َُضا  َضا أَص٠ِ ٠َِی ًَ ٔي  ِبک َی ٔیَّٕة  ز ُضو  َی

فاتی رکےت ںیہ رمعہ ےن اہک ہک رضحت اعہشئ ریض دبعاہلل  ن ویفس، امکل، دبعاہلل  ن ایب رکب، اوبرکب، رمعۃ تنب دبعارلنمح  ے ر

اہلل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اکی وہیدی وعرت ےک اپس  ے سگر ۔ 

 ربق ںیم ذعاب دی اج ریہ اس رپ اس ےک رھگ فاےل رف رےہ ےھت۔ وت آپ ےن رفامای ہک ہی ولگ اس رپ رف رےہ ںیہ افر ہی )وعرت( اینپ

 ےہ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، دبعاہلل  ن ایب رکب، اوبرکب، رمعۃ تنب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

ایبؿ ہک تیم وک اس ےک رھگ فاولں یک رطػ  ے رفےن ےک ببس ذعاب وہات ےہ  ب ہک ونہح رکان اس یک اعدت ںیم  ے وہ اس ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اراشد اک 



 

 

 اہلل اعتیل ےن رفامای اےنپ آپ وک افر اےنپ رھگ فاولں وک آگ  ے اچبف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1211    حس

ني، ابوبززہاس٤ٌی١  :  راوی يبا ٣شہز، ابواسحاٚ، ط  ب٩ خ٠ی١، ًلي ب٩ 

 ٩ِ ًَ ٔي   ان َب ِي اٟظَّ َٚ َوصَِو  ِٔسَحا ٨ََا أَبُو إ ث ٕ َحسَّ ضٔز ٔي  ب٩ُِ ٣ُِش ل ًَ ٨ََا  ث أًی١ُ ب٩ُِ َخ٠ٔی١ٕ َحسَّ ِٔس٤َ ٨ََا إ ث ا َحسَّ َّ٤ َٟ  ٢َ ا َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َزَة  ُزِ أَبٔي ب

 ١َ ٌَ ُط َج ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ُ َر ٤َز ُٔػیَب ًُ ٢َ إٔ٪َّ  أ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٤ِٔ٠َت أَ٪َّ  ًَ ُ أ٣ََا  ٤َُز ا٢َ ً َ٘ َٓ ُظ  و٢ُ َوا أََخا ُ٘ َضِیْب َي ُػ

َهيِّ  ِٟ ا ٔئ  ُکَا ُب بٔب ذَّ ٌَ ُی َٟ َت  ٤َیِّ ِٟ  ا

ت رمع ریض اہلل ہنع زیمخ ےئک الیعمس  ن لیلخ،  یل  ن رہسم، اوبااحسؼ، ابیشین، اوبربدہ اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک  ب رضح

ےئگ وت بیہص ریض اہلل ہنع ک ےن ےگل اوسفس ا  ےری  اھبیئ! وت رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ایک ںیہمت ولعمؾ ںیہن ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےن رفامای ےہ ہک رمد  زدنفں ےک رفےن ےک ببس  ے ذعاب دےیئ اجےت ںیہ۔

 ، اوبااحسؼ، ابیشین، اوبربدہالیعمس  ن لیلخ،  یل  ن رہسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیم رپ ونہح رکےن یک رکاتہ اک ایبؿ افر رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای اؿ وعروتں وک رف

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

قلقۃتیم رپ ونہح رکےن یک رکاتہ اک 

 

ع ایہقلقل ہن وہ، عفن  ے رماد یٹم افر ن

ق

 

ن

 ے رماد  ایبؿ افر رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای اؿ وعروتں وک رفےن دف ۔ اوبامیلسؿ رپ  ب کت ہک 

 آفاز ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1212    حس

٣ِی :  راوی ہ،  ، ًلي ب٩ ربیٌ  رہابونٌی٥، سٌیس ب٩ ًبیسہ

طُ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی   ٔ ٔیَرة ِ٤ُ ِٟ ا  ٩ِ ًَ َة  ٌَ َربٔی ٔيِّ ب٩ِٔ  ل ًَ  ٩ِ ًَ یُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس  ٌٔ ا َس ث٨ََ ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ُو ن ا أَب ٨ََ ث َّي اهَّللُ َحسَّ َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُت  ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ  



 

 

 َٛ لَي أََحٕس ٩ِ٣َ  ًَ ٔذٕب  َٜ َٛ ِیَص  َٟ لَيَّ  ًَ ّا  ٔذب َٛ و٢ُ إٔ٪َّ  ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ُت ًَ ٌِ ٔ ٤ ٔ َس ار َّ٨ اٟ َسُظ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِ٘ ٣َ ِ أ وَّ ََب ٠َِيت َٓ ا  ّس ِّ٤ ٌَ لَيَّ ٣َُت ًَ َذَب 

 ٔ ٠َِیط ًَ ٧ٔیَح  ا  ٤َٔ ُب ب ذَّ ٌَ ٔ ُي ٠َِیط ًَ َح  ٧ٔی و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨  اٟ

یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک فہ وھجٹ اوبمیعن، دیعس  ن دیبعہ،  یل  ن رہعیب، ریغمہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن 

وج ھجم رپ اگلای اجےئ اس رطح اک ںیہن ےہ وج یسک ےک افرپ اگلای اجےئ ھجم رپ وج صخش وھجٹ اگلےئ ای ےریی رطػ وکیئ وھجیٹ ابت 

انس ہک سج صخش رپ ونہح ایک اجےئ اس رپ وسنمب رک  وت فہ اانپ اکھٹہن منہج ںیم انب ےل، ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ 

 ذعاب ایک اجات ےہ اس ببس  ے ہک اس رپ ونہح ایک اجات ےہ۔

 اوبمیعن، دیعس  ن دیبعہ،  یل  ن رہعیب، ریغمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

ع ایہقلقل ہن وہتیم

ق

 

ن

قلقۃ  ے رماد  رپ ونہح رکےن یک رکاتہ اک ایبؿ افر رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای اؿ وعروتں وک رفےن دف ۔ اوبامیلسؿ رپ  ب کت ہک 

 

، عفن  ے رماد یٹم افر ن

 آفاز ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1213    حس

، ًبسا٪  :  راوی ہًبسا٪ اٟس ٤ًز رضی اهَّلل ٨ً ہ اپ٨ے و رضی اهَّلل ٨ً یب، اب٩ ٤ًز  ٣ش ، سٌیس ب٩  ہ، ٗتازہ اٟس، طٌب  ٛے و

 ًَ ٤ََز  اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ ٔب  ٤َُشیَّ ِٟ ا یسٔ ب٩ِٔ  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ َزَة  َتا َٗ  ٩ِ ًَ َبَة  ٌِ ُط  ٩ِ ًَ َبٔي  نٔي أ بََر ا٢َ أَِخ َٗ اُ٪  ِبَس ًَ ٨ََا  ث ٩ِ َحسَّ ًَ ُض٤َا  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر  ٔ ط ٩ِ أَبٔی

ئ  َّ٨ َ اٟ ل ًِ َ ِْل ِبُس ا ًَ طُ  ٌَ اَب ٔ َت ٠َِیط ًَ ٧ٔیَح  ٤َٔا  ٔ ب ٔظ بِر َٗ ُب فٔي  ذَّ ٌَ ُت ُي ٤َیِّ ِٟ ا ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ا یِّ  ث٨ََ ٍٕ َحسَّ ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز یَز ٨ََا  ث ي َحسَّ

 َ ٔبُک ُب ب ذَّ ٌَ ُت ُي ٤َیِّ ِٟ ا َبَة  ٌِ ٩ِ ُط ًَ َز٦ُ  آ ا٢َ  َٗ ُ َو َزة َتا َٗ ا  ث٨ََ یْس َحسَّ ٌٔ ٔ َس ٠َِیط ًَ يِّ  َه ِٟ ا ٔئ   ا

دبعاؿ، دبعاؿ ےک فادل، ہبعش، اتقدہ، دیعس  ن بیسم، ا ن رمع ریض اہلل ہنع اےنپ فادل رمع ریض اہلل ہنع  ے افر فہ یبن یلص اہلل ہیلع 

اال یل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای تیم رپ اس یک ربق ںیم ذعاب وہات ےہ اس ببس  ے ہک اس رپ ونہح ایک اجات ےہ دبع

ےن اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک، مہ  ے سیدی  ن زرعی ےن اوہنں ےن دیعس  ے، دیعس ےن اتقدہ  ے رفاتی ایک ےہ افر آدؾ ےن 



 

 

 ہبعش  ے رفاتی ایک ےہ ہک تیم رپ زدنفں ےک رفےن  ے ذعاب وہات ےہ۔

  اےنپ فادل رمع ریض اہلل ہنعدبعاؿ، دبعاؿ ےک فادل، ہبعش، اتقدہ، دیعس  ن بیسم، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...(ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ)

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 (ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ)

ثحس                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1214    ی

، سٔیا٪، اب٩ ٨٣ٜسر :  راوی  ًلي ب٩ ًبساهَّلل 

ِبسٔ  ًَ َٔز ب٩َِ  اب ُت َج ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ رٔ  ٔس َٜ ٨ِ٤ُ ِٟ ا اب٩ُِ  ا  ث٨ََ اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث َئ  َحسَّ ا٢َ ٔجی َٗ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٔ اهَّلل

ِس ٣ُ  َٗ َِو٦َ أُحُٕس  ٔي ی َب ُ بٔأ ُت أ َذصَِب َٓ ا  َِوبّ يَي ث ُسط ِس  َٗ ٥َ َو ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو ِی َر یََس َیَِن  ٍَ ب ٔؿ َّی ُو ً ٔ َح ٔط ١َ ب یُس أَِ٪ ثِّ رٔ

اهَّللُ َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َر َز  أ٣ََ َٓ ٔي  ِوم َٗ ٔي  ان ٨ََض َٓ ُط  ٨ِ ًَ  ُٕ ٔظ ِٛ َ ُت أ َذَصِب ٔي ث٥َُّ  ِوم َٗ ٔي  ن َضا ٨َ َٓ ُط  ٨ِ ًَ  َٕ ٔظ ِٛ َ ِوَت أ َػ  ٍَ ٔ َش٤ َٓ  ٍَ ٔ ٓ ََفُ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  

 َٟ ا ا َز ٤َ َٓ ٔي  ِبک ٔي أَِو َِل َت ِبک ٥َٔ٠ َت َٓ  ٢َ ا َٗ ٤ِزٕو  ًَ ُت  زٕو أَِو أُِخ ٤ِ ًَ ٨َُِة  اب وا  اُٟ َ٘ َٓ  ٔ ظ ٢َ ٩ِ٣َ َصٔذ ا َ٘ َٓ ٕة  ائَٔح َٔضا َػ ٨َٔحت طُ بٔأَِج ُٔو٠  ُة ت َٜ ٔ ًَلئ ٤َ ِٟ ا ِت 

 ٍَ ٔ ُرٓ َّی  ً  َح

ا ن دکنمر  ے رفاتی ایک ےہ اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن اجرب  ن دبعاہلل وک ےتہک وہےئ انس ہک ےری  فادل ادح   یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ،

ےک دؿ الےئ ےئگ افر اؿ ےک اس ھ ہلثم ایک ایگ اھت، اہیں کت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اس یک الش ریھک یئگ اؿ وک اکی 

   ے آربی ایگ ہک اؿ وک وھکولں وت ےریی وقؾ ےن ےھجم رفاک رھپ ںیم ایگ اتہک اؿ ےک مسج ڑپک   ے ڈاھپن دای ایگ اھت، ںیم اس اراد

ایل  ے ڑپک  وک اٹہؤں وت ےریی وقؾ ےن ےھجم عنم ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم مکح دای وت ڑپکا اٹہای ایگ آپ ےن اکی ےنخیچ ف

ں ےن اتبای ہک ہی رمعف یک یٹیب ای رمعف یک نہب ےہ آپ ےن رفامای ویکں رفیت وہ مت رفای ہن یک آفاز ینس وت آپ ےن رفامای ہک ہی وکؿ ےہ؟ ولوگ



 

 

ے  رکف رفےتش وت اس رپ اےنپ رپفں  ے اسہی ےیک وہےئ ےھت اہکں کت ہک ااھٹ ےیل گ 

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، ا ن دکنمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فہ صخش مہ ںیم  ے ںیہن وج رگةیؿ اچک رک  ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 فہ صخش مہ ںیم  ے ںیہن وج رگةیؿ اچک رک  ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1215    حس

اہی٥، ٣ْسو :  راوی ، زبیس یامي، ابز  ٚ، ًبس اهَّللابونٌی٥، سٔیا٪

ا ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ مٔي   َیا ِٟ ا ٨ََا ُزبَِیْس  ث اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ث٨ََا ُس ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ن ٨ََا أَبُو  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٔ هَّلل

ُدُس  ِٟ ا َل٥َ  َٟ ا ٩ِ٣َ  َّ٨ َص ٣ٔ ِی َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ةٔ اٟ َحاص٠ٔٔیَّ ِٟ ا ی  َو ًِ ا بَٔس ًَ َز وَب َو ُحُی ِٟ ا  َّٙ َط َز َو  و

اوبمیعن،  نایؿ، زدیب اییم، اربامیہ، رسمفؼ، دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک فہ صخش مہ ںیم  ے 

 ر ۔ںیہن ےہ سج ےن اےنپ رہچ  وک اٹیپ افر رگةیؿ اچک ایک افر اجتیلہ یک یس اکپر اکپ

 اوبمیعن،  نایؿ، زدیب اییم، اربامیہ، رسمفؼ، دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دعس  ن وخہل ریض اہلل ہنع ےک ےئل رمہیث اہک۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

  اہلل ہیلع فملس ےن دعس  ن وخہل ریض اہلل ہنع ےک ےئل رمہیث اہک۔یبن یلص

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1216    حس

بي وٗاؾ :  راوی ٣ز ب٩ سٌس ب٩ ا ، ًا ک، اب٩ طہاب ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ إؾ  َّٗ ٔي َو ٔس ب٩ِٔ أَب ٌِ َس ٔ ب٩ِٔ  ز ا٣ٔ ًَ  ٩ِ ًَ َضإب  اب٩ِٔ ٔط

ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ ٔي  َتسَّ ب اِط  ٍٕ َٔ ٩ِ٣ٔ َوَج ا َوَز ِٟ ا ٔة  ا٦َ َححَّ ًَ ُنٔي  وز ٌُ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َاَ٪ َر ِٟ  ک ا بٔي ٩ِ٣ٔ   َّ ِس ب٠ََ َٗ يي  ٔن ٍٔ َوأ٧ََا إ َوَج

 َٗ ا٢َ َِل ث٥َُّ  َ٘ َٓ ِْطٔ  ٔاٟظَّ ُت ب ٠ِ ُ٘ َٓ ا٢َ َِل  َٗ ٔي  ل ثَِی ٣َا ُٚ بُٔث٠ُ ََتَؼسَّ أ َٓ َ ْة أ اب٨َِ ُىٔی إِٔلَّ  زٔث َی ٢ٕ َوَِل  ٔیْر ذُو ٣َا ث َٛ بٔیْر أَِو  َٛ ُُث  ٠ اٟث  ُُث َو ٠ اٟث  ا٢َ 

 ُ َرص یِْر ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َتَذ َئ َخ ٨َِٔیا َک أَُ ََت َرث َر َو ََّک أَِ٪ َتَذ ٧ٔ اهَّللٔ إِٔلَّ إ َط  ا َوِج َٔض ٔي ب غ ّة َتبَِت َ٘ َٔ َن  َٙ ٔٔ ٨ُِ ٩ِ ت َٟ ََّک  ٧ٔ اَض َوإ ا٨َّٟ وَ٪  ُٔ َّٔ َٜ یََت ّة  َٟ ا ًَ  ٥ِ

 ُ ٔ أ اهَّلل و٢َ  َرُس َا  ُت ی ٠ِ ُ٘ َٓ َزأَتَٔک  ا٣ِ ٔي فٔي  ١ُ ف ٌَ َّی ٣َا َتِح َٔضا َحً زَِت ب ًّل أُٔج ٤َ ًَ  ١َ٤َ ٌِ َت َٓ  َٕ ٩ِ تَُد٠َّ َٟ ََّک  ٧ٔ ا٢َ إ َٗ ٔي  اب َِػَح َس أ ٌِ ُٕ َب َخ٠َّ

رَضَّ  ا٦ْ َوُي َو ِٗ َ َٔک أ ٍَ ب ٔٔ َت ی٨َِ َّی  َٕ َحً َک أَِ٪ تَُد٠َّ َّ٠ ٌَ َٟ ّة ث٥َُّ  ٌَ ِٓ رٔ ّة َو َزَرَج  ٔ ٔط ِزَت ب اِزَز أّٟحا إِٔلَّ  ُض٥َّ أ٣َِٔف َػ ا٠َّٟ وَ٪  آَْخُ بَٔک 

ُض٥ِ  َزَت بٔي صِٔح َِػَحا ٠َ  ْٔل ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل ُسو٢ُ  َر طُ  َٟ زِثٔي  َی َة  َٟ ِو ُس ب٩ُِ َخ ٌِ َس ُٔص  ائ َب ِٟ ا  ٩ِ ٜٔ ٔض٥ِٔ َل اب َ٘ ًِ َ َي أ ل ًَ ص٥ُِ  زُزَّ ٥َ أَِ٪ َوَِل َت َس٠َّ ٔ َو ط ِی

٤ََّٜٔةَ  اَت ب ٣َ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، اعرم  ن دعس  ن ایب فاقص اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ 

ۃجح اولداع ےک اسؽ امہری اس ںوراری ںیم ایعدت رکےت ےھت وج اس اسؽ ےھجم تہب زایدہ وہیئگ یھت، ںیم ےن رعض ایک ےھجم ںوراری 

پ ےن وہیئگ افر ںیم امدلار وہں افر ےری  فارث وساےئ ےریی یٹیب ےک افر وکیئ ںیہن۔ ایک ںیم اانپ دف اہتیئ امؽ دصہق ہن رکدفں ؟ آ

ہ رفامای ہک ںیہن۔ ںیم ےن رعض ایک ہک فصن، آپ ےن رفامای ہک ںیہن۔ رھپ آپ ےن رفامای ہک اہتیئ افر اہتیئ یھب ڑبی ےہ ای رفامای ہک زاید

ےہ۔ وت اےنپ فاروثں وک امدلار وھچڑ  اس  ے رتہب ےہ ہک اںیہن اتحمج وھچڑ  ہک ولوگں  ے وساؽ رکےت رھپںی افر مت رخچ ںیہن 

 یک راضدنمی یک اخرط رگم اس رپ ںیہمت ارج دای اجےئ اگ، اہیں کت ہک وج ہمقل مت اینپ ویبی ےک ہنم ںیم ڈاےتل وہ، رھپ ںیم رکےت وہ اہلل

ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ایک ںیم اےنپ اسویھتں ےک دعب ہکم ںیم ےھچیپ وھچڑ دایاجؤں اگ؟ آپ ےن رفامای مت یھبک ںیہن وھچڑ  اجؤ ےگ 

رہج افر دنلبی ںیم زایدیت وہیگ رھپ  نکم ےہ ہک ارگ مت ےھچیپ وھچڑ دی   ےئگ وت مت  ے اکی وقؾ افدئہ ااھٹےئ یگ رگم اس  ے اہمتر  د

افر دفےری وقؾ اصقنؿ ااھٹےی یگ ا  اہلل ےری  ااحصب یک رجہت وک ہتخپ افر اک ل رکد  افر اؿ وک ےھچیپ ہن ولاٹ نکیل گنت احؽ دعس 

  فملس اوسفس رکےت ےھت فہ ہکم ںیم فافت اپےئگ ن وخہل ےک ےیل یبن یلص اہلل ہیلع



 

 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، اعرم  ن دعس  ن ایب فاقص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فہ صخش مہ ںیم  ے ںیہن وج اےنپ اگولں وک ےٹیپ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 فہ صخش مہ ںیم  ے ںیہن وج اےنپ اگولں وک ےٹیپ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1217    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، ًبساهَّلل  اٟزح٩٤، سٔیا٪، ا٤ًع، ًبساهَّلل ب٩ ٣زہ، ٣ْسوٚ ر، ًبس  ٣ح٤س ب٩ بظا

 َ ث ٕر َحسَّ ا ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ِبٔس َحسَّ ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ َة  زَّ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣ُ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٔع  ٤َ ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٩ٔ٤َ َحسَّ زَِّح اٟ ِبُس  ًَ ا  ٨َ

َز َو  ُدُسو ِٟ ا َب  ََضَ ا ٩ِ٣َ  َص ٨٣َّٔ ِی َٟ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّى  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر حُ اهَّللٔ  ِٟ ا  َّٙ َوى َط ًِ ا بَٔس ًَ َز وَب َو ُی

ةٔ  اص٠ٔٔیَّ َح ِٟ  ا

دمحم  ن اشبر، دبعارلنمح،  نایؿ، اشمع، دبعاہلل  ن رمہ، رسمفؼ، دبعاہلل ریض اہلل ہنع  ے فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی 

اجتیلہ یک اکپر اکپر   رکےت ںیہ، آپ ےن رفامای ہک فہ صخش مہ ںیم  ے ںیہن ےہ وج اےنپ اگولں وک ےٹیپ افر رگةیؿ اچک رک  افر

 ()اجتیلہ یک یس ابت رک 

 دمحم  ن اشبر، دبعارلنمح،  نایؿ، اشمع، دبعاہلل  ن رمہ، رسمفؼ، دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیلہ یک یس ابںیت رکےن یک اممتعن اک ایبؿ۔تبیصم ےک فتق فافالی اچمےن افر اج



 

 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم ےک فتق فافالی اچمےن افر اجتیلہ یک یس ابںیت رکےن یک اممتعن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1218    حس

ہ٤ًزو ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ًبساهَّلل ب٩ ٣زہ، ٣ْسوٚ :  راوی  ، ًبساهَّلل رضی اهَّلل ٨ً

 ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ َة  زَّ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣ُ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ُع  ٤َ ًِ َ ِْل ا ا  ٨ََ ث ٔي َحسَّ ا أَب ث٨ََ ٕؽ َحسَّ ِٔ ُ ب٩ُِ َح ز ٤َُ ا ً ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر  ٔ اهَّلل ِبٔس 

ا ٣َ  َّ٨ َص ٣ٔ ِی َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ةٔ اٟ َحاص٠ٔٔیَّ ِٟ ا ی  َو ًِ ا بَٔس ًَ َز وَب َو ُحُی ِٟ ا  َّٙ َط َز َو ُدُسو ِٟ ا َب  ََضَ  ٩ِ 

رمعف  ن صفح، صفح، اشمع، دبعاہلل  ن رمہ، رسمفؼ، دبعاہلل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 رک  افر اجتیلہ یک یس ابںیت رک ۔رفامای ہک فہ صخش مہ ںیم  ے ںیہن ےہ وج اگولں وک ےٹیپ افر رگةیؿ اچک 

 رمعف  ن صفح، صفح، اشمع، دبعاہلل  ن رمہ، رسمفؼ، دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ں ۔تبیصم ےک فتق اس رطح ھٹیب اجےن اک ایبؿ ہک مغ ےک ارثات اظرہ وہ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم ےک فتق اس رطح ھٹیب اجےن اک ایبؿ ہک مغ ےک ارثات اظرہ وہں ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1219    حس

ہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ، ٤ًزہ، حرضت ًائظ اٟوہاب، یحٌی ٣ثىی، ًبس  ٣ح٤س ب٩ 

 ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ضَٔی َحسَّ َة َر ائَٔظ ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ ِت َس َٟ ا َٗ َزةُ  ٤ِ ًَ بََرِتىٔی  ٢َ أَِخ ا َٗ ٌَی  َیِح ُت  ٌِ ٔ ٤ َس ا٢َ  َٗ أب  َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َّی َحسَّ ى اهَّللُ ٤َُث

احَ  اب٩ِٔ َرَو ٕ َو ََف ٌِ ََة َوَج رٔث ا اب٩ِٔ َح ِت١ُ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ اَئ  ا َج َّ٤ َٟ ِت  َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ َا ًَ زُِ٪ َوأ٧َ ُح ِٟ ا  ٔ ط ُٖ ٓٔی َز ٌِ َص ُي َة َج٠َ



 

 

َزظُ  أ٣ََ َٓ َائَُض٩َّ  َذَْکَ بُک ََفٕ َو ٌِ اَئ َج نَٔش ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ َرُج١ْ  اُظ  أََت َٓ أب  َب ِٟ ِّٙ ا َط أب  َب ِٟ ا  ٔ ائٔز ُ ٩ِ٣ٔ َػ ُِوز ٧َ َب ث٥َُّ أََتاُظ أ َذَص َٓ َضاص٩َُّ  ی٨َِ  أَِ٪ 

ضُ  ا٧َِض ا٢َ  َ٘ َٓ ٨َطُ  ٌِ ُٔل ی  ٥ِ َٟ ٧َٔیَة  ا وَ اٟثَّ ِٓ َ اِحُث فٔي أ َٓ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٤َِت أ٧َ ًَ َ ز َٓ َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٨َا یَا  ٠ََُب٨َِ ِس  َ٘ َٟ ا٢َ َواهَّللٔ  َٗ أَٟثَة  اٟثَّ أََتاُظ  َٓ ٔض٩َّٔ ٩َّ  اص

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  ُس ََ َر َز ا أ٣ََ ١ِ ٣َ ٌَ ِٔ َت  ٥ِ َٟ َک  َٔ اهَّللُ أَِن  ٥ََُ َِر ُت أ ٠ِ ُ٘ َٓ اَب  َ َر اهَّللُ  اٟ َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ و َرُس  َِ ُ َِر ٥ِ َت َٟ َو

ائٔ  ٨َ ٌَ ِٟ ا  ٥َ ٩ِ٣ٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

دمحم  ن ینثم، دبعاولتاب، ییحی، رمعہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک  ب یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک 

وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس رطح ےھٹیب ہک مغ ےک ارثات آپ رپ اظرہ وہ رےہ ا ن احرہث، رفعج، ا ن رفاہح یک اہشدت یک ربخ یلم، 

ےھت۔ وت ںیم درفاز  ےک وسراخ  ے دھکی ریہ یھت آپ ےک اپس اکی صخش آای افر رفعج یک وعروتں ےک رفےن اک احؽ ایبؿ ایک آپ 

ی ابر آای افر اہک ہک اؿ ولوگں ےن اس اک انہک ہن امان آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وک مکح دای ہک اؿ وک رفےک، فہ صخش الچ ایگ رھپ دفےر

مہ رپ ےن رفامای اؿ وک اج رک عنم رکف، آپ ےک اپس فہ رسیتی ابر رھپ آای۔ آرک رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ف اہلل فہ وعرںیت 

ہنم ںیم یٹم ڈاؽ دف۔ ںیم ےن اہک اہلل ریتی انک اخک اغبل آںیئگ۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رفامای ہک آپ ےن رفامای اؿ ےک 

تل رپ آولد رک ، وت ںیم ںیہن ایک سج اک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجت مکح دای افر وت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک اینپ اح

 ہن رےنہ دای۔

  اہنعدمحم  ن ینثم، دبعاولتاب، ییحی، رمعہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم ےک فتق اس رطح ھٹیب اجےن اک ایبؿ ہک مغ ےک ارثات اظرہ وہں ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1220    حس

احو٢، حرضت ا٧ص رضی اهَّلل ٨ًہً :  راوی  ٤ز ب٩ ًلي، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، ًاػ٥ 

َرضَٔی اهَّللُ  َٕص  ٩ِ أ٧َ ًَ ِْلَِحَو٢ُ  ٔػ٥ْ ا ا ًَ ث٨ََا  ِی١ٕ َحسَّ ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ث٨ََ لٓٔيٕ َحسَّ ًَ زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ٨ََا  ث َّي َحسَّ َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو ٨ََت َر َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ



 

 

َطضِ   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ََطسَّ ٣ٔ اهَّللُ  م  أ َٗ ّا  ز٧ِ زَٔ٪ حُ ٥َ َح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس َیُِت  ا َرأ ٤َ َٓ ُئ  ا ُْقَّ ِٟ ا ت١َٔ  ُٗ ٔیَن  ا ح  ٨ِطُ ّز

رمع  ن  یل، دمحم  ن لیضف، اعمص اوحؽ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی 

داعء ونقت ڑپیھ،  ب ہک آراء رکاؾ دیہش ےیک ےئگ۔ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک یھبک اس  ے زایدہ دشت مغ ہنیہم کت 

 یک احتل ںیم ںیہن داھکی۔

 رمع  ن  یل، دمحم  ن لیضف، اعمص اوحؽ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اس صخش اک ایبؿ سج ےن تبیصم ےک فتق مغ وک اظرہ ہن ایک افر دمحم  ن بعک آریظ ےن اہک

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

ر دبامگین ےہ افر وقعیب ہیلع االسلؾ ےن رفامای اس صخش اک ایبؿ سج ےن تبیصم ےک فتق مغ وک اظرہ ہن ایک افر دمحم  ن بعک آریظ ےن اہک ہک زجع ےن رماد ربی ابوتں اک وبانل اف

 ہک ںیم اےنپ رجن فمغ یک اکشتی اہلل  ے رکات وہں ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1221    حس

ٟک رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ص ب٩ ٣ا بي ك٠حہ، ا٧ ہ، اسحاٚ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ا  برش ب٩ ح٥ٜ، سٔیا٪ ب٩ ًي٨ی

 َ٨َ ث َ َحسَّ َة أ َبٔي ك٠ََِح ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ًَ ُٚ ب٩ُِ  ا ِٔسَح ٧َا إ بََر َة أَِخ ٨َ اُ٪ ب٩ُِ ًَُيِي َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ٥َٜٔ َحسَّ َح ِٟ ا رِٔشُ ب٩ُِ  أٟٕک ا ب ََص ب٩َِ ٣َ ٍَ أ٧َ ٔ ٤ َّطُ َس ٧

 ٔ ار َة َخ ُو ك٠ََِح ٤َاَت َوأَب َٓ ا٢َ  َٗ ٔي ك٠ََِحَة  ْٔلَب اب٩ِْ  َي  َتک ِط ٢ُ ا و ُ٘ ُط َي ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ّئا َر َطِی أَِت  اَت َصیَّ ِس ٣َ َٗ َُّط  ٧َ ُُط أ َزأَت ا٣ِ َرأَِت  ا  َّ٤٠َ َٓ ْد 

َِر  ُط َوأ ُش ِٔ َن ِس َصَسأَِت  َٗ ِت  َٟ ا َٗ ًَل٦ُ  ُِ ِٟ ا  َٕ ِی َٛ  ٢َ ا َٗ َة  ُو ك٠ََِح َئ أَب ا ا َج َّ٤ ٠َ َٓ ٔت  بَِی ِٟ ا ٔٔب  ٧ ٔي َجا ُط ف ِت ٧َحَّ َََراَح َو ِس ا ِس  َٗ ُوَ٪  یَٜ و أَِ٪  ُج

َّضَ  ٧َ َة أ ُو ك٠ََِح َّيَوَه٩َّ أَب َؼل َٓ اَت  ِس ٣َ َٗ َّطُ  ٧َ ُط أ ٤َِت ٠َ ًِ َ َد أ یَِْخُ َز أَِ٪  ََرا ا أ َّ٤٠َ َٓ َِتَش١َ  اُ َبَح  ا أَِػ َّ٤٠َ َٓ اَت  َب َٓ  ٢َ ا َٗ ْة  َٗ ٔ ز َػا ٔيیِّ  ا  ا٨َّٟ  ٍَ ٣َ

 َ٤ ٨ُِض َاَ٪ ٣ٔ ک ا  ٥َ ب٤َٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ بََر  ٥َ ث٥َُّ أَِخ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ١َّ َػل ٌَ َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َر ا٢َ  َ٘ َٓ ا 

ةَ  ٌَ تِٔش ا  ُض٤َ َٟ ُِت  َی أ ََفَ  ٔ ار َِنَؼ اِْل ٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  ا َ٘ َٓ اُ٪  َی ِٔ ُس  ٢َ ا َٗ ا  ٤َُٜٔ ِی٠َت َٟ ا فٔي  ٤َُٜ ََ َل رٔ ا یَُب آَ٪  اهَّلَل أَِ٪  ُْقِ ِٟ َ ا أ َْقَ ِس  َٗ ُض٥ِ  ک٠ُ   ٕ ز  أَِوَِل



 

 

 ہینیع، ااحسؼ  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک رشب  ن مکح،  نایؿ  ن

وت ھچک اوبہحلط ریض اہلل ہنع اک اکی ڑلاک ںورار ڑپا افر رم ایگ، اوبہحلط ریض اہلل ہنع ابرہ ےھت  ب اؿ یک ویبی ےن داھکی ہک ڑلاک رماکچ ےہ 

رھگ ےک اکی وگہش ںیم اس وک رھک دای،  ب اوبہحلط ریض اہلل ہنع آےئ وت وپاھچ ڑلاک شیک ےہ؟ ویبی ےن وجاب اسامؿ ایک افر نفک انہپ رک 

دای ہک اس یک  تعیب وک وکسؿ ےہ افر ےھجم ادیم ےہ ہک فہ آراؾ ںیم ےہ۔ اوبہحلط ےن اھجمس ہک فہ یچس ےہ،انچہچن اوہنں ےن رات 

اک ارادہ ایک وت ویبی ےن اںیہن اتبای ہک ہک ڑلاک رماکچ ےہ، رھپ اوبہحلط ےن یبن یلص اہلل ہیلع  سگاری  ب حبص وہیئ افر لسغ رک ےک ابرہ اجےن

 فملس فملس ےک اس ھ امنز ڑپیھ رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے فاہعق اک ایبؿ ایک وج اؿ دفونں ےک اس ھ وہا اھت، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 مت دفونں وک اہمتری ذات ںیم ربتک اطع رفامےئ اگ  نایؿ اک ایبؿ ےہ ہک اکی ااصنری صخش ےن اہک ےن رفامای ہک ادیم ےہ ہک اہلل اعتیل

 ںیم ےن اؿ دفونں ےک ڑلےک دےھکی بس ےک بس اقری ےھت۔

 رشب  ن مکح،  نایؿ  ن ہینیع، ااحسؼ  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ربص دصہم ےک ادتباء ںیم ربتعم ےہ، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک سک دقر دمعہ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

افر ایک یہ ااھچ اس ےک العفہ ںیہ ہکم ںیم فہ ولگ ںیہنج تبیصم یچنہپ افر  ربص دصہم ےک ادتباء ںیم ربتعم ےہ، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک سک دقر دمعہ دف دعؽ

 ںیہ افر اہلل اک وقؽ ہک ربص افر اوہنں ےن اانہلل فاان اہیل راوعجؿ اہک یہی ولگ ںیہ نج رپ اؿ ےک بس یک رطػ  ے رںیتمح افر رہماباینں وہیت ںیہ افر یہی ولگ دہاتی ایہتف

 (کش ہی ابر ےہ رگم اؿ ولوگں رپ وج اہلل  ے ڈرےت ںیہ )ابر ںیہنامنز ےک ذرہعی دمد اچوہ۔ ےب 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1222    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ہ، ثابت  ر، طٌب ر، ٨ُس  ٣ح٤س ب٩ بظا

 َ ٩ِ ث ًَ ُة  َب ٌِ ُط ا  ٨ََ ث ْر َحسَّ ٨َُِس ا ُ ٨ََ ث ٕر َحسَّ ا ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ا  ُت أََنّش ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ٕٔت  اب

ِْلُولَي ٔة ا ِس٣َ اٟؼَّ ُ ٨ًَِٔس  بِر اٟؼَّ ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 



 

 

ت اسن دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش، اثتب ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اثتب ریض اہلل ہنع ےن رفاتی ایک ےہ ہک ںیم ےن رضح

 ریض اہلل ہنع وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت وہےئ انس ےہ آپ ےن رفامای ربص فہ دصہم ےہ وج دصہم ےک رشفع ںیم وہ۔

 دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش، اثتب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک مہ اہمتری دجایئ ےک ابثع زمغدہ ںیہ افر رمع رض

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رف ریہ ںیہ افر بلق ایک ےہ ہک آںیھکن یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک مہ اہمتری دجایئ ےک ابثع زمغدہ ںیہ افر رمع ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی

 نیگمغ ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1223    حس

ک رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ص ب٩ ٣اٟ ، ا٧ ، ْقیع ب٩ حیا٪، ثابت ، یحٌی ب٩ حشا٪ اٌٟزیز  حش٩ ب٩ ًبس

اَ٪  ٌَی ب٩ُِ َحشَّ یَِح ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبٔس  ًَ َحَش٩ُ ب٩ُِ  ِٟ ا ا  ٨ََ ث أٟٕک  َحسَّ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٧َ ٩ِ أ ًَ ٕٔت  َاب ٩ِ ث ًَ اَ٪  اب٩ُِ َحیَّ َُو  ِْع ص ی ُْقَ ا  ٨ََ ث َحسَّ

 َ ک یِٔن َو َ٘ ِٟ ا  ٕٕ َسِی لَي أَبٔي  ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ َرُسو  ٍَ ٨َا ٣َ َزَخ٠ِ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ًَل٦ َر اٟشَّ  ٔ ط ٠َِی ًَ اصٔی٥َ  ْٔلٔبَِز ّزا  ٔئِ اَ٪ ه

أََخ  َٔک َٓ ذَٟ َس  ٌِ ٔ َب ٠َِیط ًَ ٨َا  َزَخ٠ِ طُ ث٥َُّ  َّ٤ َط ٠َطُ َو بَّ َ٘ َٓ َِزاصٔی٥َ  ٥َ إٔب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ِت َذ  ٠َ ٌَ َح َٓ  ٔ ط ٔش ِٔ ٨َٔ زُ ب یَحُو َِزاصٔی٥ُ   َوإٔب

ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ أ٪  َٓ رٔ ٥َ َتِذ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ٔ اهَّللٔ  َرُس ا  ٨َ ِي ا٢َ ًَ َ٘ َٓ  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس َا  ٧ََِت ی ٨ِطُ َوأ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٖٕ َر ِو ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ُِ  زَِّح اٟ ِبُس  ًَ

یَِن َتِس  ٌَ ِٟ ا ٥َ إٔ٪َّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ی  ا بٔأُِْخَ َض ٌَ َب ٤َْة ث٥َُّ أَِت ا َرِح ََّض ٧ٔ ٖٕ إ ِو ًَ اب٩َِ  ا  ٔ َی و٢ُ إ ُ٘ زَُ٪ َوَِل َن َیِح َب  ٠ِ َ٘ ِٟ ا ٍُ َو ا ٣َ ِلَّ ٣َ

 َ ٩ِ ث ًَ  ٔ ٔیَرة ِ٤ُ اٟ َ٪ ب٩ِٔ  ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ ُظ ٣ُوَسی  َرَوا ُوَ٪  زُو٧ ٤َِح َٟ اصٔی٥ُ  َِز َا إٔب اَٗٔک ی َّا بَٔٔفَ ٧ٔ َرب ٨َا َوإ َضی  زِ ٨ِطُ َی ًَ َرضَٔی اهَّللُ  َٕص  ٩ِ أ٧َ ًَ ابٕٔت 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ 

، آرشی  ن ایحؿ، اثتب، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ب ن  ن دبعازعلسی، ییحی  ن اسحؿ

ہک مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ اوبفیس ولتار ےک اپس ےچنہپ۔ ہی اربامیہ ےک دفدھ الپیئ ےک وشرہ ےھت، روسؽ اہلل 



 

 

اانپ ہنم رھک رک ایپر ایک۔ رھپ اس ےک دعب مہ اوبفیس ےک اپس ےچنہپ افر اربامیہ اینپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اربامیہ وک ڑکپا اؿ ےک ہنم رپ 

اجؿ د  رےہ ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک آوھکنں ںیم  ے آوسن ےنہب ےگل۔ دبعارلنمح  ن وعػ رعض ایک آپ ای روسؽ 

وت تقفش رتمح ےہ، رھپ رفےئ وت آپ ےن رفامای آںیھکن رفیت  اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رف رےہ ںیہ آپ ےن رفامای ہک ا  ا ن وعػ ہی

ںیہ افر دؽ نیگمغ وہات ےہ افر مہ ںیہن ےتہک، رگم فیہ ابت سج  ے امہرا رب رایض ےہ افر مہ ا  اربامیہ اہمتر  رفاؼ ےک ابثع 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے نیگمغ ںیہ اس وک ومٰیس ےن امیلسؿ  ن ریغمہ  ے اوہنں ےن اثتب  ے اثتب ےن اسن  ے افر اسن ےن

 رفاتی ایک ےہ۔

 ب ن  ن دبعازعلسی، ییحی  ن اسحؿ، آرشی  ن ایحؿ، اثتب، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رمضی ےک اپس رفےن اک ایبؿ ۔

 زفں اک ایبؿانج :   ابب

 رمضی ےک اپس رفےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1224    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ی، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز  ، سٌیس ب٩ حارث انؼار ہب، ٤ًزو  اػبّ، اب٩ و

یسٔ  ٌٔ ٩ِ َس ًَ ْزو  ٤ِ ًَ ٔي  بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ ِٕب  اب٩ِٔ َوص  ٩ِ ًَ  ُّ َِػَب ا أ ٨ََ ث ٤َا  َحسَّ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  َز َرضَٔی  ٤َُ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٔیِّ  ار َِنَؼ اِْل رٔٔث  ا َح ِٟ ا ب٩ِٔ 

ِبسٔ  ًَ  ٍَ زُُظ ٣َ و ٌُ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ اُظ  أََت َٓ طُ  َٟ َِٜوی  َُباَزَة َط ُس ب٩ُِ ً ٌِ َس َتکَي  اِط ا٢َ  ٔس ب٩ِٔ َٗ ٌِ َس ٖٕ َو ِو ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  اٟزَِّح  

ٔة أَصِ  ٔطَی ٔي َُا َوَجَسُظ ف َٓ  ٔ ط ٠َِی ًَ ا َزَخ١َ  َّ٤٠َ َٓ ُض٥ِ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕ َر ز و ٌُ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣َِش ِبٔس  ًَ إؾ َو َّٗ ٔي َو َب َا أ وا َِل ی اُٟ َٗ َضی  َٗ ِس  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ٔط ٠

وِ  َ٘ ِٟ ا َرأَی  ا  َّ٤ ٠َ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َبکَي  َٓ  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  ٢َ أََِل َر ا َ٘ َٓ ا  ِو َٜ َ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ُکَاَئ  ٦ُ ب

 َ ٔل َر إ ا ََط ا َوأ َٔضَذ ُب ب ذِّ ٌَ ٩ِ ُي ٜٔ ٔب َوَل ٠ِ َ٘ ِٟ ا زِٔ٪  یِٔن َوَِل بُٔح ٌَ ِٟ ا  ٍٔ ُب بَٔس٣ِ ذِّ ٌَ َ َِل ُي اهَّلل وَ٪ إٔ٪َّ  ٌُ ٤َ َت َتِش ٤َیِّ ِٟ ا َزَِح٥ُ َوإٔ٪َّ  ٔ أَِو ی ٔط ٧ ي َٟٔشا



 

 

ُب  ذَّ ٌَ ثٔی ُي یَِح ٔ َو َرة ا ٔحَح ِٟ ٔي بٔا َزِم ا َوی َؼ ٌَ ِٟ ٔا ٔ ب ط ُب ٓٔی رِضٔ ٨ِطُ َي ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ُ َر ز َاَ٪ ٤ًَُ ک ٠َِیطٔ َو ًَ  ٔ ٔط َأئ أَص٠ِ ُک أب  بٔب َ َر ٔاٟ  ب

 اغبص، ا ن فبہ، رمعف، دیعس  ن احرث ااصنری، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک دعس  ن سابدہ ریض اہلل ہنع

ںورار ڑپ  وت اؿ ےک اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دبعارلنمح  ن وعػ ریض اہلل ہنع، دعس  ن ایب فاقص، افر دبعاہلل  ن وعسمد 

  وہا اپای۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

 

 
ریض اہلل ہنع ےک اس ھ ایعدت ےک ےئل رشتفی الےئ  ب اؿ ےک اپس ےچنہپ وت اؿ وک اےنپ رھگ رتسب رپ ی

ای ایک ااقتنؽ رک ےئگ ںیہ؟ وت ولوگں ےن رعض ایک ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس رفےئ  ب فملس ےن رفام

ےن ولوگں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک رفےت وہےئ داھکی وت ہی یھب رفےن ےگل۔ آپ ےن رفامای ہک ایک مت ںیہن ےتنس ہک اہلل اعتیل آوسن اہب

نیگمغ وہےن  ے ذعاب ںیہن رکات ہکلب اس یک فہج  ے ذعاب رکات ےہ )افر اینپ زابؿ یک رطػ ااشرہ ایک( ای رک  رکات  افر دؽ ےک

ےہ، افر تیم رپ اس ےک رھگ فاولں ےک رفےن ےک ببس ذعاب رکات ےہ افر رمع ریض اہلل ہنع اس وصرت ںیم ڈڈن   ے ای رھتپ  ے 

 دےتی ےھت۔کنیھپ رک امرےت ےھت افر ہنم ںیم اخک ڈاؽ 

 اغبص، ا ن فبہ، رمعف، دیعس  ن احرث ااصنری، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ونہح افر رفےن یک اممتعن افر اس  ے رفےنک اک ایبؿ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

  افر رفےن یک اممتعن افر اس  ے رفےنک اک ایبؿ ۔ونہح

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1225    حس

، ٤ًزہ، ًائظہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ، یحٌی ب٩ سٌیس اٟوہاب ، ًبس  ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ حوطب

 َ ث ٕب َحسَّ َط ِو اهَّللٔ ب٩ِٔ َح ِبٔس  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ُت َحسَّ ٌِ ٔ َس٤ ِت  َٟ ا َٗ  ُ َزة ٤ِ ًَ ىٔی  بََرِت ٢َ أَِخ ا َٗ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩ُِ  َیِح ٨ََا  ث أب َحسَّ َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨َ

َرَواَحةَ  ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبٔس  ًَ ََفٕ َو ٌِ رٔثََة َوَج ا یِٔس ب٩ِٔ َح ِت١ُ َز َٗ اَئ  ا َج َّ٤ َٟ  ٢ُ و ُ٘ ٨َِضا َت ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ائَٔظَة  اهَّللُ ًَ َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٠َِیطٔ َج٠ََص  ًَ  

 ٔ ن اهَّللٔ إٔ٪َّ  و٢َ  َرُس َا  ٢َ ی ا َ٘ َٓ َرُج١ْ  ُظ  ا أََت َٓ أب  َب ِٟ ا  ِّٙ َط  ٩ِ٣ٔ ٍُ ٔ ٠َّ َا أَك ٧َ زُِ٪ َوأ ُح ِٟ ا  ٔ ط ُٖ ٓٔی َز ٌِ ٥َ ُي َس٠َّ َُض٩َّ َو َائ ُک ََفٕ َوذََْکَ ب ٌِ اَئ َج َش



 

 

ََضيِ  ٧ ِس  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َي  ُج١ُ ث٥َُّ أَت زَّ اٟ َذَصَب  َٓ َضاص٩َُّ  ی٨َِ ُظ بٔأَِ٪  َز أ٣ََ َب ث٥َُّ َٓ َذَص َٓ اص٩َُّ  َض ی٨َِ ٧َٔیَة أَِ٪  ا اٟثَّ ُظ  َز أ٣ََ َٓ ٨َطُ  ٌِ ُٔل ٥ِ ی َٟ َُّض٩َّ  َْکَ أ٧َ ُض٩َّ َوَذ ُت

 َ٤ ًَ َ ز َٓ ٕب  َط ٔ ب٩ِٔ َحِو اهَّلل ِبٔس  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ک  ٩ِ٣ٔ ٣َُح٤َّ اٟظَّ ا  ٨َ٨َِ ٠ََُب ىٔی أَِو  ٠ََُب٨َِ ِس  َ٘ َٟ اهَّللٔ  ٢َ َو ا َ٘ َٓ َي  اأَت َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٥َ ِت أَ٪َّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ هَّلل

َت  ِٛ َز ا َت ا١ًٕٔ َو٣َ َٔ ٔ ٧ََِت ب ٔ ٣َا أ اهَّلل َو َٓ َک  َٔ َِن ُ أ اهَّلل َِر٥ََُ  ُت أ ٠ِ ُ٘ َٓ اَب  اَٟ َر ٔض٩َّٔ  َواص ِٓ َ ُث فٔي أ اِح َٓ ا٢َ  طٔ َٗ ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ   َر

ائٔ  ٨َ ٌَ ِٟ ا  ٥َ ٩ِ٣ٔ َس٠َّ  َو

  ن دیعس، رمعہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک  ب زدی  ن احرہث رفعج دمحم  ن دبعاہلل  ن وحبش، دبعاولتاب، ییحی

مغ اک ریض اہلل ہنع افر دبعاہلل  ن رفاہح یک اہشدت یک ربخ یچنہپ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےھٹیب افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچ  رپ 

 ے دھکی ریہ یھت، اکی صخش آای افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! رفعج ریض ارث اظرہ وہ رتا اھت افر ںیم درفازہ ےک وسراخ 

سپ اہلل ہنع یک وعرںیت رف ریہ ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وک مکح دای ہک اؿ وعروتں وک اج رک عنم رک  وت فہ آدیم ایگ افر رھپ فا

ر ایبؿ ایک ہک وعروتں ےن اہکںیہن امان۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن دفےری ابر رھپ اںیہن آای افر اہک ہک ںیم ےن اؿ وعروتں وک عنم ایک اف

  ن عنم رکےن اک مکح دای رھپ فہ ایگ افر رھپ آای افر اہک ہک دخبا وعرںیت ھجم رپ اغبل وہ ںیئگ، ای ہی اہک ہک مہ ولوگں رپ اغبل آںیئگ )دمحم

ہک اہلل ریتی انک اخک آولد رک  دخبا وت ںیہن رکےن فاال ےہ )اس اک وجاب آپ  وحبش وک کش وہا( اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن اہک

 ےن مکح دای ےہ( افر وت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل وکیئ تقشم ںیہن وھچڑی۔

 دمحم  ن دبعاہلل  ن وحبش، دبعاولتاب، ییحی  ن دیعس، رمعہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ونہح افر رفےن یک اممتعن افر اس  ے رفےنک اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1226    حس

ب :  راوی ہ رضی اهَّلل ٨ًہاح٤از ب٩ زیس، ایوب -ًبس اهَّلل ب٩ ًبساٟوہا ا٦ ًلی  ، ٣ح٤س، 

٩ِ أ٦ُِّ  ًَ ٕس  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ وُب  َی  ا أ ٨ََ ث یِٕس َحسَّ زُ ب٩ُِ َز ا ا َح٤َّ ٨ََ ث أب َحسَّ َوصَّ ِٟ ا ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ِت أََخَذ َحسَّ َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ٔلیَّ ًَ  



 

 

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا  ٨َ ٠َِي ًَلئٔ ًَ ٌَ ِٟ ا ُس٠َِی٥ٕ َوأ٦ُِّ  ٕ أ٦ُِّ  َوة نِٔش ٔص  ٤ِ َزأَْة َُیَِر َخ ا٣ِ ا  َّ٨ ِت ٣ٔ َٓ ا َو ٤َ َٓ َح  ٨َُو ٔة أَِ٪ َِل ٧ ٌَ بَِی ِٟ ا ٨َِٔس  ً ٥َ 

ٕ أُِْخَ  َزأَة ا٣ِ ٕ َو اذ ٌَ ٣ُ ٔ َزأَة ا٣ِ بَِرَة َو ٔي َس ٨َِةٔ أَب اب یِٔن أَِو  َزأََت ا٣ِ ٕ َو اذ ٌَ ٣ُ ٔ َزأَة ا٣ِ بَِرَة  َس َبٔي  ٔة أ ٨َِ اب  یَو

اہلل  ن دبعاولتاب۔ امحد  ن زدی، اویب، دمحم، اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع دبع

فملس ےن مہ  ے تعیب ےک فتق دہع ایل ہک مہ ونہح ہن رکںی ےگ مہ ںیم  ے اپچن وعروتں ےک وساء یسک ےن اس دہع وک وپرا ںیہن ایک اؾ 

، اؾ العء ریض اہلل اہنع تنب ایب  ۃرۃ )اعمذ یک ویبی( افر دف وعرںیت افر ای ہی ہک ریسہ یک یٹیب افر اعمذ یک ویبی افر میلس ریض اہلل اہنع

 (اکی دفےری وعرت )رافی وک کش ےہ

 امحد  ن زدی، اویب، دمحم، اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع -دبع اہلل  ن دبعاولتاب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انجزہ ےک ےئل ڑھک  وہےن اک ایبؿ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ ےک ےئل ڑھک  وہےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1227    حس

ہزی، سا٥ٟ اپ٨ے  :  راوی ، ز ، سٔیا٪ ٣ز ب٩ ربیٌہًلي ب٩ ًبساهَّلل  اور وہ ًا اٟس سے   و

 ِ ٔ ب ز ا٣ٔ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ا٥ٕٟٔ  َس  ٩ِ ًَ ٔی   اٟز صِز ا  ث٨ََ اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ َة  ٌَ َربٔی  ٩ٔ

 ُ٘ َٓ اَزَة  ٨َ َح ِٟ ا ُِت٥ِ  َرأَی َٔذا  ٢َ إ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی بََر٧َا ًَ ا٢َ أَِخ َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ا٥ْٟٔ  نٔي َس بََر ٔی  أَِخ ز صِز اٟ ا٢َ  َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ا٢َ  َٗ  ٥ُِٜ َٔ َّی تَُد٠ِّ ً ا َح و٣ُو

َؿ  ٥ُِٜ أَِو تُو َٔ َّی تَُد٠ِّ ً ی  َح ٤َِیٔس ُح ِٟ ا اَز  ٥َ َز َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ َة  ٌَ َربٔی ُ ب٩ُِ  ز ا٣ٔ ًَ ٍَ 

،  نایؿ، زرہی، اسمل اےنپ فادل  ے افر فہ اعرم  ن رہعیب  ے افر فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ   یل  ن دبعاہلل

 اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای  ب مت امنز انجزہ دوت و وت ڑھک  وہ اجؤ اہیں کت ہک فہ مت وک ےھچیپ وھچڑ د 



 

 

 اسمل، اسمل ےک فادل اعرم  ن رہعیب یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک افر دیمحی ےن اانت زایدہ ایک ہک  نایؿ ےن اہک، زرہی ےن دنسب

 اہیں کت ہک ںیہمت ےھچیپ وھچڑ د  ایانجرہ رھک دای اجےئ

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، زرہی، اسمل اےنپ فادل  ے افر فہ اعرم  ن رہعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب انجزہ دھکی رک ڑھکا وہ وت بک ےھٹیب ؟

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

  ب انجزہ دھکی رک ڑھکا وہ وت بک ےھٹیب ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1228    حس

ہ ب٩ سٌیس، ٟ :  راوی ہٗتيب رضی اهَّلل ٨ً ، ًا٣زب٩ ربیٌہ  ہ رضی اهَّلل ٨ً ث، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز   ی

 ٔ ز ا٣ٔ ًَ  ٩ِ ًَ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َ ٩ِ اب٩ِٔ ًُ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ َبُة ب٩ُِ َس تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َة َر ٌَ َربٔی ب٩ِٔ 

٠َیِ  ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ُ اٟ ا أَِو ت َض َٔ یَُد٠ِّ َّی  ً ٥ِ َح ُ٘ ٠َِی َٓ َضا  ٌَ ٔطّیا ٣َ ا ٩ُِٜ ٣َ َی  ٥ِ َٟ إِٔ٪  َٓ اَزّة  ٥ِ ٔج٨َ ُٛ َی أََحُس َرأ ا  ا٢َ إَٔذ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ُط أَِو ط َٔ َد٠ِّ

طُ  َٔ ِب١ٔ أَِ٪ تَُد٠ِّ َٗ  ٩ِ٣ٔ ٍَ َؿ ُو  ت

یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ، آپ ےن  ہبیتق  ن دیعس، ثیل، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع، اعرم ن رہعیب ریض اہلل ہنع یبن

رفامای، ہک  ب مت ںیم  ے وکیئ صخش انجزہ دےھکی وت ڑھکا وہاجےئ ارگ اس ےک اس ھ ہن اجےن فاال وہ اہیں کت ہک فہ انجزہ اس  ے آےگ 

 ڑبھ اجےئ ای اس  ے ےلہپ ہک فہ آےگ ڑبھ اجےئ ای رھک دای اجےئ۔

 ، ا ن رمع ریض اہلل ہنع، اعرم ن رہعیب ریض اہلل ہنعہبیتق  ن دیعس، ثیل، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

  ب انجزہ دھکی رک ڑھکا وہ وت بک ےھٹیب ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1229    حس

٣٘بری :  راوی ابي ذئب، سٌیس   اح٤س ب٩ یو٧ص، اب٩ 

ا فٔي َج٨َ  َّ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َ ِٟ ا یٕس  ٌٔ ٩ِ َس ًَ َبٔي ذٔئِٕب  اب٩ُِ أ ا  ٨ََ ث ٧َُص َحسَّ یُو ٤َُس ب٩ُِ  ٨ََا أَِح ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  یَِزَة َر َُز أََخَذ أَبُو ص َٓ  ٕ اَزة

َح٠َ  َٓ اَ٪  زَِو ُط بَٔیٔس ٣َ ٨ِ ِس ًَ َ٘ َٟ  ٔ اهَّلل َو َٓ  ٥ِ ُٗ  ٢َ ا َ٘ َٓ اَ٪  زَِو أََخَذ بَٔیٔس ٣َ َٓ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر یٕس  ٌٔ َس ُو  َئ أَب َحا َٓ  ٍَ َؿ ُو ِب١َ أَِ٪ ت َٗ ا  ا  َش ٥َٔ٠ َصَذ ًَ

 َٚ َػَس َِزَة  َُزی ُو ص ٢َ أَب ا َ٘ َٓ َذَٟٔک   ٩ِ ًَ َا  ََضا٧ ٧  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ  أَ٪َّ 

، ا ن ایب ذبئ، دیعس ربقمی اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ اکی انجز  ںیم رشکی ےھت وت اوبرہریہ ریض اہلل ادمح  ن ویسن

، ہنع ےن رمفاؿ اک تا ھ ڑکپا افر دفونں انجزہ رےھک اجےن  ے ےلہپ ھٹیب ےئگ وت اوبدیعس آےئ افر رمفاؿ اک تا ھ ڑکپ رک اہک ہک ڑھکا وہاج

  یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ عنم ایک ےہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن اہک اوہنں ےن چس رفامای۔دخبا ںیہمت ولعمؾ ےہ ہک یبن

 ادمح  ن ویسن، ا ن ایب ذبئ، دیعس ربقمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...  ب کت انجزہ ولوگں ےک اکدنوھں  ے ہن ااترا اجےئ ہن یبوج صخش انجز  ےک اس ھ اجےئ وت

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 دای اجےئ ۔ وج صخش انجز  ےک اس ھ اجےئ وت  ب کت انجزہ ولوگں ےک اکدنوھں  ے ہن ااترا اجےئ ہن ےھٹیب افر ارگ ھٹیب اجےئ وت ا ے ڑھکا وہےن اک مکح

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1230    حس

ی، رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہ، ابوسٌیس خسر ، یحٌی، ابوس٤٠  ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦



 

 

ا یٕس  ٌٔ َس ٩ِ أَبٔي  ًَ ٤ََة  َس٠َ ٩ِ أَبٔي  ًَ ٌَی  َیِح ا  ث٨ََ ا٦ْ َحسَّ ا صَٔظ ث٨ََ اصٔی٥َ َحسَّ َِز اب٩َِ إٔب ىٔی  ٌِ ٨ََا ٣ُِش٥ْٔ٠ َي ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ ضَٔی اهَّللُ  رٔیِّ َر ُدِس ِٟ ٩ِ ًَ

ِس حَ  ٌُ ِ٘ ًَل َي َٓ َضا  ٌَ ٔ ب ٩ِ٤َ َت َٓ ا  و و٣ُ ُ٘ َٓ اَزَة  ٨َ َح ِٟ ا ُِت٥ِ  َی َرأ ا  ا٢َ إَٔذ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٍَ اٟ َؿ َّی تُو ً 

امای ہک ملسم  ن اربامیہ، اشہؾ، ییحی، اوبہملس، اوبدیعس ادری، ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رف

۔   ب مت انجزہ وک دوت و وت ڑھک  وہ اجؤ افر وج صخش انجزہ شیک ھ اجےئ افر فہ اس فتق کت ہن ےھٹیب  ب کت ہک انجزہ ہن رھک دایاجي 

 ملسم  ن اربامیہ، اشہؾ، ییحی، اوبہملس، اوبدیعس ادری، ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وہیدی ےک انجزہ ےک ےئل ڑھک  وہےن اک ایبؿ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وہیدی ےک انجزہ ےک ےئل ڑھک  وہےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1231    حس

، یحٌی، ًبساهَّلل ب٩  :  راوی ہ، ہظا٦ ، جابز ب٩ ًبس اهَّلل٣ٌاذ ب٩ ٓـاٟ  ٣٘ش٥

ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب ٩ِ َج ًَ َش٥ٕ  ِ٘ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣ٔ ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ٌَی  یَِح  ٩ِ ًَ ا٦ْ  ا صَٔظ ٨ََ ث َة َحسَّ َٟ ا ـَ َٓ ُ ب٩ُِ  ذ ا ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی   اهَّللٔ َر

٠َیِ  ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َضا  َٟ ا٦َ  َ٘ َٓ اَزْة  ٨َ ٨َٔا َج زَّ ب ُِت٥ِ ٣َ َی َرأ ا  ا٢َ إَٔذ َٗ زٓٔیٕ  َُضو ُ ی اَزة ٨َ ََّضا ٔج و٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ َرُس َا  ٨َا ی ٠ِ ُ٘ َٓ  ٔ ٨َا بٔط ٤ِ ُٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط

و٣ُوا ُ٘ َٓ اَزَة  ٨َٔ ح ِٟ  ا

اعمذ  ن اضفہل، اشہؾ، ییحی، دبعاہلل  ن مسقم، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک امہر  اپس  ے اکی 

سگرا اس ےئلیک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ڑھک  وہےئ مہ یھب آپ ےک اس ھ ڑھک  وہےئ مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل  انجزہ

 ہیلع فملس ہی وت اکی وہیدی اک انجزہ ےہ آپ ےن رفامای  ب مت انجزہ دوت و وت ڑھک  وہاجؤ



 

 

  اہللاعمذ  ن اضفہل، اشہؾ، ییحی، دبعاہلل  ن مسقم، اجرب  ن دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وہیدی ےک انجزہ ےک ےئل ڑھک  وہےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1232    حس

ي آز٦، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، :  راوی ابي ٟیل اٟزح٩٤ ب٩   ًبس

ا َٗ َي  ِیل َٟ ٔي  ٩ٔ٤َ ب٩َِ أَب اٟزَِّح ِبَس  ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ َة  زَّ زُو ب٩ُِ ٣ُ ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث ُة َحسَّ َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث َز٦ُ َحسَّ ا آ ٨ََ ث ُص َحسَّ ِی َٗ ٕٕ َو ٨َِی ِض١ُ ب٩ُِ حُ َس َاَ٪  ک  ٢َ

 َ٨ ا بَٔح ض٤َٔ ٠َِی ًَ ا  و ز  ٤َ َٓ ٔة  ٔٔسیَّ از َ٘ ِٟ ٔا ی٩ِٔ ب أًَس َٗ ٕس  ٌِ َس اَِل ب٩ُِ  َ٘ َٓ ٔة  َّ٣ اٟذِّ َِی ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  ِْلَِرٔق أ ا ا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  ََّض ٧ٔ ا إ ٤َ ُض َٟ ٘ٔی١َ  َٓ ا  ا٣َ َ٘ َٓ اَزةٕ 

ٓٔیٕ  وز یَُض  ُ اَزة ٨َ ََّضا ٔج طُ إ٧ٔ َٟ ٘ٔی١َ  َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ اَزْة  ٨َ ٔ ٔج زَِّت بٔط ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َٗ إٔ٪َّ  ّشا َو ِٔ َن ِیَشِت  َٟ َ ٢َ أ ا َ٘ زََة َٓ ٤ِ ٢َ أَبُو َح ا

 ُٛ اَِل  َ٘ َٓ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ِض١ٕ  ِیٕص َوَس َٗ  ٍَ ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ِیلَي  َٟ اب٩ِٔ أَبٔي   ٩ِ ًَ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ ٤َٔع  ًِ َ ِْل ٩ِ ا اهَّللُ ًَ َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ا ٣َ َّ٨

 َٟ ٔي  اب٩ِٔ أَب  ٩ِ ًَ ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ َّاُئ  ی َْکٔ ا٢َ َز َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٔ اَزة ٨َ أ٪ ٠َِٟٔح و٣َ ُ٘ ِیْص َي َٗ ٕ َو وز ٌُ ُو ٣َِش َاَ٪ أَب َي ک  ِیل

آدؾ، ہبعش، رمعف  ن رمہ، دبعارلنمح  ن ایب یلیل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک دعس  ن فینح افر سیق  ن دعس اقدہیس 

ےئگ اؿ  ے اہک ایگ ہک ہی زنیم فاولں ینعی ذویمں ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت، وت اؿ دفونں ےک اپس  ے اکی انجزہ سگرا وت دفونں ڑھک  وہ 

ںیم  ے ںیہ، وت اؿ دفونں ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس  ے اکی انجزہ سگرا، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ڑھک  وہےئگ وت 

شمع، اوبرمع  ن ایب یلیل  ے رفاتی آپ  ے اہک ایگ ہک ہی وہیدی اک انجزہ ےہ۔ آپ ےن رفامای ہک ایک اس یک اجؿ ںیہن یھت۔ اوبزمحہ ےن ا

ایک ےہ ہک ںیم سیق افر لہس ےک اس ھ اھت اؿ دفونں ےن اہک ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ ےھت افر زرکای ےن یبعش 

 سیق انجزہ ےک ےئل ڑھک  وہاجےت ےھت۔  ے، اوہنں ےن ا ن ایب یلیل  ے رفاتی ایک ےہ ہک اوبوعسمد افر

 ہبعش، رمعف  ن رمہ، دبعارلنمح  ن ایب یلیل آدؾ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...انجزہ وعروتں وک ںیہن ہکلب رمدفں وک ااھٹان اچےیہ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ وعروتں وک ںیہن ہکلب رمدفں وک ااھٹان اچےیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1233    حس

٣٘بری :  راوی ، سٌیس  اٌٟزیذ ب٩ ًبساهَّلل ، ٟیث  ًبس

 ٍَ ٔ َُّط َس٤ ٧َ ٔ أ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٔیِّ  بُر ِ٘ ٤َ ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ا  ث٨ََ اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ُِ  ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث دُ  َحسَّ ِٟ ا یٕس  ٌٔ َا َس ٨ِطُ أَب ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  یَّ  رٔ ِس

 ًِ َ لَي أ ًَ ا٢ُ  َج زِّ اٟ ٠َ٤ََضا  ُ َواِحَت اَزة ٨َٔ ح ِٟ ا ِت  ٌَ َٔذا ُؤؿ ا٢َ إ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  ِت أَ٪َّ َر َٟ ا َٗ ّة  أَٟح ٧َِت َػ کَا إِٔ٪  َٓ ٔض٥ِٔ  اٗ ٨َ

َا َو  ِت ی َٟ ا َٗ ٕة  أَٟح یَِر َػ َُ ٧َِت  کَا نٔي َوإِٔ٪  و ٣ُ سِّ َٗ َٙ ٌٔ ُط َػ ٌَ ٔ َس٤ ِو  َٟ اَ٪ َو ِٔنَش ِْل ا ٕئ إِٔلَّ  َطِی ک١ُ   ا  ِوَتَض َػ  ٍُ َٔضا َيِش٤َ ُوَ٪ ب ب یَِذَص َی٩َِ  َضا أ  ی٠َِ

دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، ثیل، دیعس ربقمی اےنپ فادل  ے فہ اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل 

زہ راھک اجات ےہ افر رمد اےنپ دنکوھں رپ ااھٹےت ںیہ، ارگ فہ اصحل وہات ےہ وت اتہک ےہ ہک ےھجم ےل ولچ افر ہیلع فملس ےن رفامای ہک  ب انج

ارگ ریغ اصحل )ربا( وہات ےہ وت اتہک ےہ ہک اوسفس مت ےھجم اہکں ےل اج رےہ وہ، اس یک آفاز آدویمں ےک وساء امتؾ زیچںی ہک ی ںیہ ارگ 

 ےئ۔آدیم اس وک نس ےل وت وہیبش وہ اج

 دبعازعلذی  ن دبعاہلل ، ثیل، دیعس ربقمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انجزہ ںیم دلجی رکےن اک ایبؿ، اسن ےن اہک مت انجزہ ےک اس ھ لچ رےہ وہ مت اےکس آےگ ا

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

ؿ ےک العفہ دفےرفں دلجی رکےن اک ایبؿ، اسن ےن اہک مت انجزہ ےک اس ھ لچ رےہ وہ مت اےکس آےگ اس ےک ےھچیپ افر اس ےک داںیئ افر اےکس ابںیئ یھب ولچ افر ا انجزہ ںیم



 

 

 ےن یھب اس ےک آربی آربی ایبؿ ایک ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1234    حس

٣شیب ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہًلي ب٩  :  راوی ہزی، سٌیس ب٩  ، ز ، سٔیا٪  ًبساهَّلل 

ٔب  ٤َُشیَّ ِٟ ا یسٔ ب٩ِٔ  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ز صِزٔیِّ  اٟ ٨َاُظ ٩ِ٣ٔ  ِو ٔٔ ا٢َ َح َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث ُط َحسَّ ٨ِ ًَ َِزَة َرضَٔی اهَّللُ  ی َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ  

 ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٩ِ َذَٟٔک ًَ َوی  یَُک ٔس ٧ََضا َوإِٔ٪  ٣ُو سِّ َ٘ ُت یِْر  َد َٓ أَٟحّة  إِٔ٪ َتُک َػ َٓ  ٔ ح٨َٔاَزة ِٟ ٔا ًُوا ب ٔ َِ َ ا٢َ أ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ رَشٌّ    َٓ

 ٥ُِٜٔ اب َٗ رٔ  ٩ِ ًَ ٧َطُ  و ٌُ ـَ  َت

فاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، زرہی، دیعس  ن بیسم اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ر

انجزہ ےل اجےن ںیم دلجی رکف ارگ فہ وکیناکر ےہ وت رتہب زیچ ےہ ےسج مت آےگ جیھب رےہ وہ افر ارگ فہ اس ےک وسا ےہ وت اکی ربی زیچ ےہ 

 ےسج مت اینپ رگدؿ  ے ااتر رےہ وہ۔

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، زرہی، دیعس  ن بیسم اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیم اک  ب فہ انجزہ رپ وہ ہی ک ےن اک ایبؿ ہک ےھجم دلجی ےل ولچ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم اک  ب فہ انجزہ رپ وہ ہی ک ےن اک ایبؿ ہک ےھجم دلجی ےل ولچ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1235    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ری  اٟس سے وہ ابوسٌیس خس یث، سٌیس، اپ٨ے و  ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ، ٟ

دُ  ِٟ ا یٕس  ٌٔ َا َس ٍَ أَب ٔ ٤ َس َُّط  ٧َ ٔ أ ط ٩ِ أَبٔی ًَ یْس  ٌٔ ا َس ث٨ََ ُث َحسَّ ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث َٕ َحسَّ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث رَٔحسَّ َاَ٪ ِس ٢َ ک ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  یَّ َر



 

 

ٔض٥ِٔ  اٗ ٨َ ًِ َ َى أ ل ًَ  ٢ُ ا َج زِّ اٟ َضا  ٠َ٤َ َت اِح َٓ اَزةُ  ح٨َٔ ِٟ ا ِت  ٌَ ٔؿ ا ُو َٔذ ٢ُ إ و ُ٘ ٥َ َي ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّى  َػل ٔيی   َّ٨ ِت اٟ َٟ ا َٗ ّة  أَٟح َِت َػ َا٧ إِٔ٪ ک َٓ  

ْٔلَصِ  ِت  َٟ ا َٗ ٕة  أَٟح َػ یَِر  َُ ٧َِت  کَا نٔي َوإِٔ٪  و ٣ُ سِّ َٗ ٍَ ٔ ٤ َس ِو  َٟ اَ٪ َو ِٔنَش اِْل ک١ُ  َشِیٕء إِٔلَّ  َضا  ِوَت ٍُ َػ ُوَ٪ بَٔضا َيِش٤َ ب یَِذَص َی٩َِ  ی٠ََِضا أ َٔضا یَا َو ٠

 َٙ ٌٔ َؼ َٟ اُ٪  ِٔنَش ِْل  ا

دبعاہلل  ن ویفس، ثیل، دیعس، اےنپ فادل  ے فہ اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت 

 ہک  ب انجزہ رھک دای اجےئ افر ولگ اس وک اینپ رگدونں رپ ااھٹےت ںیہ ارگ وکیناکر وہات ےہ وت اتہک ےہ ےھجم دلجی ےل ولچ افر ارگ ےھت

کین اکر ںیہن وہات وت اےنپ رھگ فاولں  ے اتہک ےہ ہک اوسفس! مت ےھجم اہکں ےل اج رےہ وہ، اس یک آفاز ااسنؿ ےک وسا امتؾ زیچںی ہک ی 

 آدیم اس وک نس ےل وت وہیبش وہاجےئ۔ںیہ ارگ 

 دبع اہلل  ن ویفس، ثیل، دیعس، اےنپ فادل  ے فہ اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اامؾ ےک ےھچیپ انجزہ رپ دف ای نیت ںیفص انبےن اک ایبؿ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ےک ےھچیپ انجزہ رپ دف ای نیت ںیفص انبےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1236    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ء جابز ب٩ ًبساهَّلل  ہ، ٗتازہ، ًلا  ٣شسز، ابوًوا٧

 َٗ  ٩ِ ًَ ََة  َوا٧ ًَ ٔي  ٩ِ أَب ًَ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ َرُسو ٤َا أَ٪َّ  ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر اهَّللٔ  ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب ٩ِ َج ًَ ٕئ  َلا ًَ  ٩ِ ًَ َزَة  ا َت

أٟٔث  اٟثَّ ٔي أَِو  ان اٟثَّ  ِّٕ اٟؼَّ ٨ُُِت فٔي  ٜ َٓ أشیِّ  َح َّ٨ اٟ لَي  ًَ َّي  َػل  ٥َ َس٠َّ  َو

یض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دسمد، اوبوعاہن، اتقدہ، اطعء اجرب  ن دبعاہلل ر

 ےن اجنیش رپ امنز اغابئہن ڑپیھ، وت ںیم دفےری ای رسیتی فص ںیم اھت۔



 

 

 دسمد، اوبوعاہن، اتقدہ، اطعء اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انجزفں ےک ےئل وفصں اک ایبؿ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزفں ےک ےئل وفصں اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1237    حس

رضی اهَّلل :  راوی ہزی، سٌیس، حرضت ابوہزیزہ  ٤ٌ٣ز، ز  ،ٍ ز، یزیس ب٩ زًی   ٨ًہ٣شس

َِزةَ  ی َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ یٕس  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ْز  ٤َ ٌِ ا ٣َ ٨ََ ث ٍٕ َحسَّ ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز ز َی ا  ث٨ََ ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٔيی  َحسَّ َّ٨ اٟ ي  ٢َ ٧ََع ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ   َر

سَّ  َ٘ أشیَّ ث٥َُّ َت َح َّ٨ اٟ  ٔ ٔط اب َي أَِػَح ٔل ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  اَػل ٌّ َِرَب ََّر أ ب َٜ َٓ ُط  َٔ ا َخ٠ِ و  ٔ َؼ َٓ  ٦َ 

دسمد، سیدی  ن زرعی، رمعم، زرہی، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ 

 ںی ںیہک۔اسویھتں وک اجنیش یک ومت یک ربخ انسیئ رھپ آےگ ڑبےھ وت ولوگں ےن آپ ےک ےھچیپ فص انبیئ آپ ےن اچر ریبکت

 دسمد، سیدی  ن زرعی، رمعم، زرہی، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزفں ےک ےئل وفصں اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1238    حس



 

 

، طٌيی، :  راوی ، طٌبہ، طيباني  ٣ش٥٠

ٔيیَّ  ا٨َّٟ ضَٔس  َط ٔي ٩ِ٣َ  بََرن ا٢َ أَِخ َٗ ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ ٔي   ان َب ِي اٟظَّ ا  ث٨ََ ُة َحسَّ َب ٌِ ا ُط ث٨ََ ا ٣ُِش٥ْٔ٠ َحسَّ ٨ََ ث لَي  َحسَّ ًَ َي  ٥َ أَت َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل

 ٕ ُوذ ٨ِب ٣َ ٕ بِر ُض٤َاَٗ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ُِ   ٢َ ا َٗ ََک  ث ُت ٩ِ٣َ َحسَّ ٠ِ ُٗ ا  ٌّ َِرَب ََّر أ ب َٛ ُض٥ِ َو َّٔ َؼ َٓ 

ملسم، ہبعش، ابیشین، یبعش  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ھجم  ے اکی صخش ےن ایبؿ ایک سج ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی اھت ہک آپ 

وذ )رگا ڑپا ہچب( یک ربق ےک
 

 

 اپس ںیفص اقمئ ںیک افر اچر ریبکتںی ںیہک، ںیم ےن اہک ہک مت  ے سک ےن ایبؿ ایک؟ اوہنں ےن ےن اکی م

 وجاب دای ا ن سابس ےن۔

 ملسم، ہبعش، ابیشین، یبعش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 زفں ےک ےئل وفصں اک ایبؿ ۔انج

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1239    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ، جابزب٩ ًبساهَّلل  ٕ، اب٩ جزیخ، ًلاء سی، ہظا٦ ب٩ یوس اہی٥ ب٩ ٣و  ابز

اب٩َِ جُ  َٕ أَ٪َّ  ُس ُو ا٦ُ ب٩ُِ ی َا صَٔظ ٧ بََر وَسی أَِخ اصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُ َِز ا إٔب ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ َٔز ب٩َِ  اب ٍَ َج ٔ ٤ َُّط َس ٧َ ْئ أ ا َل ًَ ٔي  ن ٢َ أَِخبََر ا َٗ بََرص٥ُِ  ِٕخ أَِخ ی َز

أْٟح ٣ٔ  َرُج١ْ َػ ِو٦َ  َی ِٟ ا يَي  ُُوف ِس ت َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ُض٤َا َي ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٔ َر ط ٠َِی ًَ وا  َؼ٠  َٓ َض٥ُ٠َّ  َٓ َحَبٔع  ِٟ ا  ٢َ  ٩ِ ا َٗ

 ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ ا٢َ أَبُو  َٗ  ْٖ و ُٔ ُػ ُط  ٌَ ٧َِح٩ُ ٣َ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َّي  َؼل َٓ ا  ٨َ ِٔ َٔ َؼ نٔيَٓ ا اٟثَّ  ِّٕ اٟؼَّ ٔي  ُت ف ٨ِ ُٛ  ٕ ٔز اب  ٩ِ َج

 رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن اربامیہ  ن ومیس، اشہؾ  ن ویفس، ا ن رججی، اطعء، اجرب ن دبعاہلل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای آج شبح اک اکی رمد اصحل وفت وہایگ، اس ےئل آؤ افر اس رپ امنز ڑپوھ مہ ولوگں ےن ںیفص اقمئ ںیک وت 

  اھت۔یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فملس افر مہ ولگ فص ہتسب ےھت اوبزریب ےن اجرب  ے رفاتی ایک ہک ںیم دفےری فص ںیم



 

 

 اربامیہ  ن ومیس، اشہؾ  ن ویفس، ا ن رججی، اطعء، اجرب ن دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انجز  ںیم رمدفں ےک اس ھ وچبں ےک فص اقمئ رکےن اک ایبؿ ۔

 ایبؿانجزفں اک  :   ابب

 انجز  ںیم رمدفں ےک اس ھ وچبں ےک فص اقمئ رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1240    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی اٟواحس، طيباني، ًا٣ز، اب٩ ًباض  سی ب٩ اس٤ٌی١، ًبس  ٣و

 ٔ َواح ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ ا ٣ُوَسی ب٩ُِ إ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ُسو َر ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ ًَ ٩ِ اب٩ِٔ  ًَ  ٕ ز ا٣ٔ ًَ  ٩ِ ًَ ٔي   ن َبا ِي اٟظَّ ا  ٨ََ ث ٔس َحسَّ

رَٔحَة  َبا ِٟ ا ُوا  اٟ َٗ ز٩َُٔٓ َصَذا  ًَی  ٢َ ٣َ ا َ٘ َٓ ِیًّل  َٟ ز٩َُٔٓ  ِس  َٗ  ٕ بِر َ٘ ٔ زَّ ب ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل َٗ اهَّللٔ  ونٔي  ُِت٤ُ َذ٧ ًَل آ َٓ َ ا٢َ أ ٔي َٗ ُظ ف ا َّ٨ َٓ َز وا  اُٟ

 َ٠ ًَ َّي  َؼل َٓ ض٥ِٔ  َا ٓٔی إض َوأ٧َ بَّ ًَ اب٩ُِ   ٢َ ا َٗ ُط  َٔ ا َخ٠ِ ٨َ ِٔ َٔ َؼ َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ َک  َٔو ُوٗ ٨َِا أَِ٪ ٧ ص ََکٔ َٓ ِی١ٔ  ا٠َّٟ ٔة  ٤َ ٔ ُه٠ِ  ِیط

فملس اکی ربق ےک  ومیس  ن اامسلیع، دبعاولادح، ابیشین، اعرم، ا ن سابس ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

اپس  ے سگر  وج رات وک دنف ایک ایگ اھت وت آپ ےن رفامای ہی بک دنف وہا ؟ ولوگں ےن اہک ہک لک رات۔ آپ ےن رفامای رھپ ےھجم 

االطع ویکں ہن دی؟ ولوگں ےن اہک ہک مہ ےن ا ے رات یک اتریکی ںیم دنف ایک اس ےئل مہ ےن آپ وک اگجان انمبس ہن اھجمس۔ آپ 

وت مہ ےن آپ ےک ےھچیپ ںیفص اقمئ ںیک۔ ا ن سابس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ںیم یھب اںیہن ںیم اھتانچہچن آپ یلص  ڑھک  وہےئ

 اہلل ہیلع فملس ےن اس رپ امنز ڑپیھ۔

 ومیس  ن الیعمس، دبعاولادح، ابیشین، اعرم، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...انجز  رپ امنز ےک رطےقی اک ایبؿ ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج ےن انجزہ رپ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

اےنپ اسیھت رپ امنز ڑپوھ افر رفامای اجنیش رپ امنز ڑپوھ افر ا ے  انجز  رپ امنز ےک رطےقی اک ایبؿ ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج ےن انجزہ رپ امنز ڑپیھ افر رفامای ہک

یہ یک احتل ںیم امنز ڑپےتھ ےھت ولصۃاہک، احالہکن ہن اس ںیم روکع ےہ افر ہن دجسہ افر ہن اس ںیم وگتفگ یک اجیت ےہ افر اس ںیم ریبکت افر السؾ ےہ افر ا ن رمع اہطرت 

ڑپےتھ ےھت افر اےنپ دفونں تا ھ ااھٹےت ےھت ب ن  یری ےن اہک ںیم ےن ولوگں وک )ےتہک وہےئ( اپای ہک انجزہ ڑپاھےن اکقحتسم آاتفب ےک ولطع افر رغفب ےک فتق امنز ہن 

اپس ااحسؽ    افر  ب انجزہ ےکفہ صخش ےہ سج وک ولگ رفض امنز ںیم اامؾ انبان دنسپ رکںی افر  ب دیع ےک دؿ ای انجزہ ےک فتق ےب فوض وہاجےئ وت اپین امےگن ممیت ہن رک

ر ریبکت ےہک افر اسن ےن اہک ہک یلہپ ںیم ےچنہپ ہک ولگ امنز ڑپھ رےہ وہ وت امنز ںیم اےکن اس ھ ریبکت ہہک رک رشکی وہاجےئ افر ا ن بیسم اہک ہک رات دؿ افر رفس رضح ںیم اچ

 رماجےئ وت اس رپ یھبک امنز ہن ڑپوھ افر اںیمس ںیفص وہیت ںیہ افر اامؾ وہات ریبکت امنز ےک رشفع رکےن ےک ےئل ےہ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ےہ ہک اؿ )انموقفں( ںیم  ے وکیئ

 ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1241    حس

يباني، طٌيی :  راوی ، ط ہ  س٠امی٪ ب٩ ِحب، طٌب

 ٔ ان َب ِي اٟظَّ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٥ُِٜ َػل ٧َبٔیِّ  ٍَ زَّ ٣َ ٔي ٩ِ٣َ ٣َ بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ يِّ 

ضٔیَ  َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ُِ   ٢َ ا َٗ ََک  ث زٕو ٩ِ٣َ َحسَّ ٤ِ ًَ َا  َا أَب ا ی ٨َ٠ِ ُ٘ َٓ ُط  َٔ ا َخ٠ِ ٨َ ِٔ َٔ َؼ َٓ ا  ٨َ أ٣ََّ َٓ  ٕ ذ ٨ِبُو ٣َ ٕ بِر َٗ َي  ل ٤َا ًَ ٨ُِض ًَ  اهَّللُ 

رحب، ہبعش، ابیشین، یبعش  ے رفاتی رکےت ںیہ یبعش ےن ایبؿ ایک ہک ےھجم اس صخش ےن اتبای وج اہمتر  یبن یلص اہلل ہیلع امیلسؿ  ن 

وذ یک ربق ےک اپس  ے سگرا اھت ہک آپ ےن امہری اامتم یک افر مہ ےن آپ ےک ےھچیپ ںیفص اقمئ ںیک مہ ےن 
 

 

فملس ےک اس ھ اکی م

 ؿ ایک ؟ وجاب دای ہک ا ن سابس ےن۔اہک ہک ا  اوبرمع مت  ے سک ےن ایب

 امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، ابیشین، یبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انجز  ےک ےھچیپ ےنلچ یک تلیضف اک ایبؿ ۔زدی  ن اثتب ےن اہک ہک  ب مت ےن امنز ڑپھ یل



 

 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

فر دیمح  ن البؽ ےن اہک ہک مہ انجزہ انجز  ےک ےھچیپ ےنلچ یک تلیضف اک ایبؿ ۔زدی  ن اثتب ےن اہک ہک  ب مت ےن امنز ڑپھ یل وت وتےن وپری رکیل فہ زیچ وج ھجت رپ فا ب ےہ ا

 ا وت اس ےک ےئل اکی ریقاط ےہ ۔ ے فایسپ ےک ےئل ااجزت یک رضفرت ںیہن ےتھجمس ےھت نکیل سج ےن امنز ڑپیھ رھپ فاسپ وہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1242    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ز٦، ٧آٍ اب٩ ٤ًز، ابوہزیزہ  ا٤ٌ٨ٟا٪، جزیخ ب٩ حا  ابو

و٢ُ  ُ٘ ا َي ٌّ ٔ َآ ٧ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ  ٕ از٦ٔ ُ ب٩ُِ َح ز ٔی ز ٨ََا َج ث أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ٨ََا أَبُو  ث ٢ُ  َحسَّ و ُ٘ ُض٥ِ َي ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َِزَة  ی َُز َز أَ٪َّ أَبَا ص ٤َ اب٩ُِ ًُ َث  حُسِّ

ِزَ  ی َُز ائَٔظَة أَبَا ص ًَ ىٔی  ٌِ ِت َي َٗ َؼسَّ َٓ ٨َا  ٠َِي ًَ َِزَة  ی َُز ُو ص ثََر أَب ِٛ َ ا٢َ أ َ٘ َٓ اْن  ٔیَر ُط ٗ ٠َ َٓ اَزّة  ٨َ ٍَ َج ٔ ب َّي ٩ِ٣َ َت َػل ٢َ اهَّللٔ  َرُسو ُت  ٌِ ٔ َس٤ ِت  َٟ ا َٗ َة َو

ِ اهَّللُ  ك ََفَّ  ٕ ٔیَرة ث َٛ َم  رٔی ا ا فٔي َْقَ ك٨َِ ََفَّ ِس  َ٘ َٟ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٤ََُز  اب٩ُِ ً  ٢َ ا َ٘ َٓ وُٟطُ  ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ٔ اهَّللًَٔ ز ُت ٩ِ٣ٔ أ٣َِ ٌِ َؿیَّ  ُت 

 وج صخش انجز  ےک اوباامعنلؿ، رججی  ن احزؾ، انعف ا ن رمع، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک

اس ھ اجےئ وت اس ےک ےئل اکی ریقاط ےہ ا ن رمع ےن اہک ہک اوبرہریہ ریض اہلل ہنع تہب زایدہ رفاںیتی ایبؿ رکےت ںیہ۔ رضحت 

ےن  اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن اوبرہریہ یک دصتقی یک افر اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ا ن رمع

 اہک ہک مہ ےن تہب  ے ریقاط ںیم وکاتیہ یک ینعی اہلل ےک مکح وک اضعئ ایک۔

 اوباامعنلؿ، رججی  ن احزؾ، انعف ا ن رمع، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اک ایبؿ۔دنف ےئک اجےن کت ااظتنر 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 دنف ےئک اجےن کت ااظتنر اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1243    حس



 

 

٣٘بری :  راوی اٟس ابوسٌیس  ٣٘بری اپ٨ے و ٣ش٤٠ہ، اب٩ ابي ذئب، سٌیس ب٩ ابوسٌیس   ًبس اهَّلل ب٩ 

ةَ  اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ُزَ  َحسَّ َا ص ٢ََ أَب َسأ َُّط  ٧َ ٔ أ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٔیِّ  بُر ِ٘ ٤َ ِٟ ا یٕس  ٌٔ ٔي َس یٔس ب٩ِٔ أَب ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ِٕب  ذٔئ ٔي  اب٩ِٔ أَب َي  ل ًَ أُِت  َْقَ  ٢َ ا ِزََة َٗ ی

ٔب ب٩ِٔ  ٤َُس ب٩ُِ َطبٔی ا أَِح ٨ََ ث ح َحسَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َ٘ َٓ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ا  َر ٨ََ ث ٔي َحسَّ َب ثَىٔی أ ٢َ َحسَّ ا َٗ یٕس  ٌٔ َس

 َٗ ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  َِزَة  ی ُد أَ٪َّ أَبَا صَُز ِْلرَِعَ ٩ٔ٤َ ا ِح زَّ اٟ ِبُس  ًَ َىٔی  ث إب َوَحسَّ ٔطَض اب٩ُِ   ٢َ ا َٗ ُو٧ُُص  ٠َِیطٔ ی ًَ َّي اهَّللُ  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس  ٢َ ا

َّی يُ  ً اَزَة َح ٨َ َح ِٟ ا ضَٔس  ٥َ ٩ِ٣َ َط َس٠َّ ا٢َ َو َٗ َأ٪  اك ٔیَر ٘ ِٟ ا َأ٪ ٗٔی١َ َو٣َا  اك ٔیَر ُط ٗ َٟ َاَ٪  ک  ٩َ َٓ َّی تُِس ً ضَٔس َح َط ْن َو٩ِ٣َ  ٔیَرا ٠َطُ ٗ َٓ يَي  َؼل

یِٔن  ٔوی٤َ ٌَ ِٟ ا یِٔن  َب٠َ َح ِٟ ا  ٣ِٔث١ُ 

رہریہ دبعاہلل  ن ہملسم، ا ن ایب ذبئ، دیعس  ن اوبدیعس ربقمی اےنپ فادل اوبدیعس ربقمی  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اوب

ریض اہلل ہنع  ے وپاھچ وت اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے انس )دفےری دنس( ادمح  ن بیبش  ن دیعس، بیبش  ن 

دیعس، ویسن، ا ن اہشب، دبعارلنمح ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

 انجز  ںیم رشکی وہ اہیں کت ہک امنز ڑپھ ےل وت اس ےک ےئل اکی ریقاط ےہ افر دنف ےئک اجےن کت احرض ےن رفامای وج صخش

 رےہ وت اس ےک ےئل دف ریقاط ںیہ وپاھچ ایگ ہک دف ریقاط ایک ںیہ؟ وت دف ڑب  اہپڑفں یک رطح ںیہ۔

 اوبدیعس ربقمی دبع اہلل  ن ہملسم، ا ن ایب ذبئ، دیعس  ن اوبدیعس ربقمی اےنپ فادل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انجز  رپ ولوگں ےک اس ھ وچبں ےک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجز  رپ ولوگں ےک اس ھ وچبں ےک امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1244    حس

ض :  راوی ني، ًا٣ز، اب٩ ًبا يبا ائسہ، ابواسحاٚ ط ر، ز بي بٜی اہی٥، یحٌی اب٩ ا  يٌ٘وب ب٩ ابز



 

 

 َٚ ا ِٔسَح ُو إ ا أَب ث٨ََ ُ َحسَّ ائَٔسة ا َز ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٔي ب ٌَی ب٩ُِ أَب یَِح ٨ََا  ث اصٔی٥َ َحسَّ َِز وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ ا َي ٨ََ ث اب٩ِٔ اٟظَّ  َحسَّ  ٩ِ ًَ  ٕ ز ا٣ٔ ًَ  ٩ِ ًَ ٔي   ان ِيَب

ز٩َُٔٓ  ا  ا صََذ اُٟو َ٘ َٓ ا  بِّر َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َي َر ٢َ أَت ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ اب٩ُِ ًَ  ٢َ ا َٗ َة  رَٔح ا َب ِٟ ا ِت  ٨َٔ زُٓ  أَِو 

 ُ ُط ث َٔ ا َخ٠ِ ٨َ َّٔ َؼ َٓ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕض َر ا بَّ َضاًَ ٠َِی ًَ َّي  َػل  َّ٥ 

 وقعیب  ن اربامیہ، ییحی ا ن ایب ریکب، زادئہ، اوبااحسؼ ابیشین، اعرم، ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

 ےن ایبؿ ایک اکی ربق ےک اپس آےئ وت ولوگں ےن اہک ہک ہی سگہتش رات ںیم دنف ایک ایگ ےہ ای دنف یک یئگ ےہ۔ ا ن سابس ریض اہلل ہنع

 ہک مہ ےن آپ ےک ےھچیپ ںیفص اقمئ ںیک رھپ آپ ےن اس رپ امنز ڑپیھ۔

 وقعیب  ن اربامیہ، ییحی ا ن ایب ریکب، زادئہ، اوبااحسؼ ابیشین، اعرم، ا ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ر دجسم ںیم انجز  رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔یلصم اف

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 یلصم افر دجسم ںیم انجز  رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1245    حس

یب، ابوس٤٠ہ :  راوی ٣ش  یحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ 

یَ  ٨ََا  ث َّ َحسَّ َس٤َ٠ََة أ٧َ ٔي  ٔب َوأَب ٤َُشیَّ ِٟ ا یسٔ ب٩ِٔ  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ٨ََا  ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َبٔي ِح ٩ِ أ ًَ َاُظ  ث ُض٤َا َحسَّ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو ٨َا َر َٟ ي  ا٢َ ٧ََع َٗ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َِزَة  ی َُز ا٢َ ص َ٘ َٓ  ٔ ط ٔذی ٣َاَت ٓٔی َّٟ ا َِو٦َ  َبَظةٔ ی َح ِٟ ا َٔب  اح أشیَّ َػ َح َّ٨ اٟ

 ُ اهَّلل ضَٔی  َر َِزَة  َُزی َا ص ٔب أَ٪َّ أَب ٤َُشیَّ ِٟ ا یُس ب٩ُِ  ٌٔ َس َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٥ُِٜ َو ْٔلَخٔی ا  و َٔفُ ِِ َت ِس َّي ا َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٢َ إٔ٪َّ  ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ ااهَّللُ  ٌّ َِرَب ٔ أ ط ٠َِی ًَ ََّر  ب َٜ َٓ َّي  ٤َُؼل ِٟ ٔا ٔض٥ِٔ ب َّٕ ب  ٥َ َػ

ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم، اوبہملس دفونں رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں 



 

 

 ےن انسیئ سج دؿ اجنیش اک ااقتنؽ وہا، آپ ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولوگں وک اشہ شبح اجنیش یک ومت یک ربخ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

ےن رفامای ہک مت اےنپ اھبیئ ےک ےئل داع رفغمت رکف۔ افر ا ن اہشب  ے رفاتی ےہ ہک ھجم  ے دیعس  ن بیسم ےن رضحت اوبرہریہ 

 ںی ںیہک۔ریض اہلل ہنع اک ہی وقؽ ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن یلصم ںیم اؿ یک ںیفص اقمئ ںیک افر اچر ریبکت

 ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم، اوبہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 یلصم افر دجسم ںیم انجز  رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1246    حس

ہ :  راوی اهَّلل ٨ً رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ٍ ہ، ٧آ ً٘ب سٰی ب٩  ٣و  ، ، ابوؿ٤زہ ر ٨٣ذ ہی٥ ب٩  ا  ابز

ا ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ َة  َب ِ٘ ُ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ً َزَة َحسَّ ٤ِ ٨ََا أَبُو َؿ ث رٔ َحسَّ ٨ِٔذ ٤ُ ِٟ ا اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ٨ََا إٔب ث ُض٤َا أَ٪َّ هَّللَٔحسَّ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٤ََز َر  ب٩ِٔ ًُ

٤َٔا  َز بٔض أ٣ََ َٓ ٧ََیا  ٕ َز َزأَة ا٣ِ ُض٥ِ َو َٔزُج١ٕ ٨ِ٣ٔ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔلَي  ا إ اُؤ َز َج ُضو َی ِٟ ٨َِٔس ا ً ٔ ائٔز ٨َ َح ِٟ ا  ٍٔ ٔؿ ِو ّبا ٩ِ٣ٔ ٣َ ی َْقٔ ا  ٔج٤َ ََفُ

٤َِشحٔسٔ  ِٟ  ا

یرمہ، ومٰیس  ن ةقع، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک وہیدی یبن یلص اہلل ہیلع فملس اربامیہ  ن ذنمر، اوب

ےک اپس اکی وہیدی رمد افر وعرت وک ےل رک آےئ وہنجں ےن زان ایک اھت۔ آپ ےن اؿ دفونں ےک رمج رکےن اک مکح دای وت دجسم ےک 

ؿ دفونں وک اسگنسر ایک ایگ۔ )رفاتی ےک اس  ظف  ے ولعمؾ وہات ےہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع اپس امنز انجزہ ڑپےنھ یک ہگج ےک آربی ا

فملس ےک دہع ابمرک ںیم امنز انجزہ ےک ےئل دجسم ےک آربی وکیئ ہگج اگل ینب وہیئ یھت افر فہ امنز انجزہ ادا رکےن ےک ےئل اامعتسؽ 

  ے ضعب رشاطئ اک ایخؽ رےتھک وہےئ دجسم ںیم یھب امنز وہیتکس ےہ۔وہیت یھت یہی رطہقی تنس ےک اطمقب ےہ اہتبل ذعر یک فہج 

 اربامیہ  ن ذنمر، اوبیرمہ، ومٰیس  ن ةقع، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...  رکاتہ اک ایبؿ ۔ افر  ب ب ن  ن ب ن  یل ےن ااقتنؽ ایک وتربقفں رپ دجسمںی انبےن یک

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےئک یھٹیب رںیہ، رھپ ھک ہ ااھٹ ربقفں رپ دجسمںی انبےن یک رکاتہ اک ایبؿ ۔ افر  ب ب ن  ن ب ن  یل ےن ااقتنؽ ایک وت اؿ یک ویبی اؿ یک ربق رپ اکی اسؽ کت اکی ھک ہ بصن

 ویس وہ رک ولےٹ۔ ولوگں ےن اکی وک آفاز دےنی فاےل وک ےتہک وہےئ انس ہک ایک اؿ ولوگں ےن وج زیچ مگ یک یھت ا ے اپایل وت دفےرفں ےن وجاب دای ہکلب امرک یلچ ںیئگ، وت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1247    حس

، رعوہ :  راوی يبا٪، ہًل٢ ب٩ وزا٪ سی، ط رضی اهَّلل ٨ًہاًبیس اهَّلل ب٩ ٣و ہ   ، ًائظ

 ُ اهَّلل ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ اُ٪  َوزَّ ِٟ ا ًَٔل٢ٕ صَُو  ٩ِ ص ًَ اَ٪  َطِيَب  ٩ِ ًَ وَسی  ٔ ب٩ُِ ٣ُ اهَّلل ٨ََا ًُبَِیُس  ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ا  ٨َِض ًَ  

ا  ٩َ ٌَ َٟ  ٔ اَت ٓٔیط ٔذی ٣َ َّٟ ا  ٔ ٔؿط ا٢َ فٔي ٣ََز َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ِوَِل ًَ َٟ ِت َو َٟ ا َٗ ٔض٥ِٔ ٣َِشحّٔسا  ائ ٧َِبَٔی ُوَر أ ب ُٗ َدُذوا  اتَّ َری  َؼا َّ٨ اٟ وَز َو ُض َی ِٟ ُ ا هَّلل

َدَذ ٣َِشحّٔسا ُتَّ ی َشی أَِ٪  يي أَِخ َن َیَِر أ ُظ ُ بَِر َٗ ا  َِزُزو َْلَب َٔک   َذٟ

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن سج رمض  دیبعاہلل  ن ومیس، ابیشؿ، الہؽ  ن فزاؿ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکیت ںیہ ہک

ںیم فافت اپیئ، اس ںیم رفامای ہک اہلل وہید فاصنری رپ تنعل رک  اوہنں ےن اےنپ اایبنء یک ربقفں وک دجسم انبایل۔ رضحت اعہشئ ریض 

 انبیل اجےئ۔ اہلل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک ارگ ااسی ہن وہات وت آپ یک ربق اظرہ رکدی اجیت، رگم ےھجم ڈر ےہ ہک ںیہک دجسم ہن

 دیبع اہلل  ن ومیس، ابیشؿ، الہؽ  ن فزاؿ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افنس فایل وعرت رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ  ب ہک فہ احتل افنس ںیم رماجےئ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 افنس فایل وعرت رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ  ب ہک فہ احتل افنس ںیم رماجےئ ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1248    حس

، ًبساهَّلل ب٩ بزیسہ، س٤زہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ٍ، حشین ز، یزیس ب٩ زًی  ٣شس

ٔیُس  َز ا ی ٨ََ ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث طُ  َحسَّ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٨َِسٕب َر َزَة ب٩ِٔ ُج ٤ُ َس  ٩ِ ًَ یَِسَة  َُز اهَّللٔ ب٩ُِ ب ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث یِْن َحسَّ ا حَُش ٨ََ ث ٍٕ َحسَّ ِ ی ًَ ا٢َ  ب٩ُِ ُز َٗ

َس  ا َو ٠َِیَض ًَ ا٦َ  َ٘ َٓ َضا  أس َٔ ٔ ن ِت فٔي  اَت ٣َ ٕ َزأَة ا٣ِ َي  ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ اَئ  ُت َوَر ِی َضاَػ٠َّ  َل

دسمد، سیدی  ن زرعی، نیسح، دبعاہلل  ن ربدیہ، رمسہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، رمسہ ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن 

یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےھچیپ اس وعرت رپ امنز ڑپیھ وج افنس یک احتل ںیم رمی یھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس ےک فطس ںیم 

 ۔ڑھک  وہےئ ےھت

 دسمد، سیدی  ن زرعی، نیسح، دبعاہلل  ن ربدیہ، رمسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وعرت افر رمد ےک انجز  ںیم اہکں ڑھکا وہ؟

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ں ڑھکا وہ؟وعرت افر رمد ےک انجز  ںیم اہک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1249    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ارث، حشین، اب٩ بزیسہ، س٤زہ ب٩ ج٨سب   ٤ًزا٪ ب٩ ٣یْسہ، ًبساٟو

 ِ ی َُز اب٩ِٔ ب  ٩ِ ًَ یِْن  ا حَُش ث٨ََ رٔٔث َحسَّ ا َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َة َحسَّ َْسَ اُ٪ ب٩ُِ ٣َِی ٤َِٔز ٨ََا ً ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ٨َِسٕب  ٤َُزةُ ب٩ُِ ُج َس ا  ٨ََ ث َسَة َحسَّ

ا َض ٠َِی ًَ ا٦َ  َ٘ َٓ ا  ٔسَض ا َٔ ٔ ن ٔي  اَتِت ف ٣َ ٕ ا٣َِزأَة َي  ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ َئ  َرا ِیُت َو َػ٠َّ  ٢َ ا َلَضا َٗ َس  َو

یض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم رمعاؿ  ن رسیمہ، دبعاولارث، نیسح، ا ن ربدیہ، رمسہ  ن دنجب ر



 

 

یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےھچیپ اکی وعرت ےک انجزہ یک امنز ڑپیھ وج احتل افنس ںیم رمی یھت وت آپ اس ےک فطس ںیم ڑھک  

 وہےئ۔

 رمعاؿ  ن رسیمہ، دبعاولارث، نیسح، ا ن ربدیہ، رمسہ  ن دنجب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انجزہ یک اچر ریبکتفں اک ایبؿ ۔ دیمح ےن اہک ہک مہ وک اسن ریض اہلل ہنع ےن امنز ڑپھ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

ہنع ےن امنز ڑپاھیئ وت نیت ریبکتںی ںیہک، رھپ السؾ ریھپا افر اؿ  ے اہک ایگ وت ہلبق یک رطػ یک ہنم ایک رھپ  انجزہ یک اچر ریبکتفں اک ایبؿ ۔ دیمح ےن اہک ہک مہ وک اسن ریض اہلل

 وچیھت ریبکت یہک افر السؾ ریھپا۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1250    حس

یب، ح :  راوی ٣ش ک، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩  ٣اٟ  ،ٕ  رضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہًبس اهَّلل ب٩ یوس

 ِ ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ ٔب  ٤َُشیَّ ِٟ ا یٔس ب٩ِٔ  ٌٔ ٩ِ َس ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ أْٟک  َا ٣َ بََر٧ َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ُط أَ٪َّ َحسَّ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َزَة 

 ٔ أشیَّ ف َح َّ٨ اٟ ٧ََعي   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  ٠َِیطٔ َر ًَ ََّر  ب َٛ ٔض٥ِٔ َو َّٕ ب َؼ َٓ َّي  ٤َُؼل ِٟ ا ٔلَي  ٔض٥ِٔ إ َد ب ٔ َوَْخَ ط اَت ٓٔی ٔذی ٣َ َّٟ ا  ٔ َیِو٦ ِٟ ا ي 

إت  ٔیَر ِب ٍَ َتٜ َ َِرب  أ

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

یک ومت یک ربخ انسیئ سج دؿ اجنیش اک ااقتنؽ وہا افر اؿ ولوگں وک یلصم یک رطػ ےل ےئگ، اؿ ولوگں یک ںیفص ہیلع فملس ےن اجنیش 

 اقمئ ںیک افر اس رپ اچر ریبکتںی ںیہک۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

ؿ  ے اہک ایگ وت ہلبق یک رطػ یک ہنم ایک رھپ انجزہ یک اچر ریبکتفں اک ایبؿ ۔ دیمح ےن اہک ہک مہ وک اسن ریض اہلل ہنع ےن امنز ڑپاھیئ وت نیت ریبکتںی ںیہک، رھپ السؾ ریھپا افر ا

  افر السؾ ریھپا۔وچیھت ریبکت یہک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1251    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، جابز  ي٨ا  ٣ح٤س ب٩ س٨ا٪، س٠ی٥ ب٩ حیا٪، سٌیس ب٩ ٣

٩ِ جَ  ًَ اَئ  یُس ب٩ُِ ٣ٔي٨َ ٌٔ َس ا  ٨ََ ث اَ٪ َحسَّ ا َس٠ٔی٥ُ ب٩ُِ َحیَّ ٨ََ ث إ٪ َحسَّ ٨َ ُس ب٩ُِ ٔس َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ َرضَٔی اهَّللُ   ٕ ٔز اب

َِػحَ  ٩ِ َس٠ٔی٥ٕ أ ًَ ُروَ٪  ا ٔیُس ب٩ُِ َص ز َی  ٢َ ا َٗ ا َو ٌّ َِرَب ََّر أ ب َٜ َٓ أشیِّ  َح َّ٨ اٟ َة  ٤َ َِػَح َي أ ل ًَ َّي  َػل  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٤َسٔ ًَ اٟؼَّ ِبُس  ًَ ُط  ٌَ اَب َة َوَت ٤َ 

انیم، اجرب ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اہمحص اجنیش رپ امنز  دمحم  ن انسؿ، میلس  ن ایحؿ، دیعس  ن

ڑپیھ وت اچر ریبکتںی ںیہک افر سیدی  ن تارؿ ےن افر دبعادمصل ےن میلس  ے رصػ اہمحص اک  ظف رفاتی ایک ےہ افر دبعادمصل ےن اس ےک 

 اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔

 ؿ، میلس  ن ایحؿ، دیعس  ن انیم، اجرب ریض اہلل ہنعدمحم  ن انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انجزہ رپ وسرۃ افہحت ڑپےنھ اک ایبؿ افر ب ن ےن اہک ہک ہچب رپ وسرۃ افہحت ڑپےھ افر ک

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رۃ افہحت ڑپےنھ اک ایبؿ افر ب ن ےن اہک ہک ہچب رپ وسرۃ افہحت ڑپےھ افر ےہک ۔ امہلل اح علۃ انل رفاط فافلس فارجا۔انجزہ رپ وس

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1252    حس

ہ، :  راوی ہ، سٌس، ك٠ح ر، طٌب ر، ٨ُس  ٣ح٤س ب٩ بظا



 

 

إر َحسَّ  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   َٕ ُت َخ٠ِ ِی َػ٠َّ  ٢َ ا َٗ َة  ٩ِ ك٠ََِح ًَ ٕس  ٌِ َس  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ُط ا  ٨ََ ث ْر َحسَّ ٨َُِس ا ُ ٨ََ ث

ا ِبٔس  ًَ َة ب٩ِٔ  ٩ِ ك٠ََِح ًَ اصٔی٥َ  َِز ٔس ب٩ِٔ إٔب ٌِ َس  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس َا  بََر٧ ٕ أَِخ ٔیر ث َٛ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ث٨ََ ح َحسَّ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ ٕٖ ِو ًَ ٔ ب٩ِٔ  ِیُت  هَّلل َػ٠َّ  ٢َ ا َٗ

ا ُس  ََّض ٧َ وا أ ٤ُ٠َ ٌِ ٢َ َٟٔی ا َٗ أب  َت ٜٔ اِل ٔة  اتَٔح َٔ ٔ َ ب أ َْقَ َٓ  ٕ اَزة لَي َج٨َ ًَ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   َٕ ْة َخ٠ِ َّ٨ 

افر دفےری دنس( دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش، دعس، ہحلط  ے رفاتی رکےت ںیہ ہحلط ےن ایبؿ ایک ںیم ےن ا ن سابس ےک ےھچیپ امنز ڑپیھ )

دمحم  ن ریثک،  نایؿ، دعس  ن اربامیہ ہحلط  ن دبعاہلل  ن وعػ  ے رفاتی رکےت ںیہ افر اوہنں ےن وسرۃ افہحت ڑپیھ افر اہک ہک ولگ 

 اجؿ ںیل ہک ہی تنس ےہ

 دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش، دعس، ہحلط، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دنف ےئک اجےن ےک دعب ربق رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 دنف ےئک اجےن ےک دعب ربق رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1253    حس

ہ، س٠امی٪، :  راوی  طيباني، طٌيی، ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، طٌب

ٔيیَّ  ٌِ اٟظَّ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ٔي   ان َب ِي اٟظَّ  ٪ُ ُس٠َامِیَ ثَىٔی  ٢َ َحسَّ ا َٗ ُة  َب ٌِ ُط ا  ٨ََ ث ا٢ٕ َحسَّ ٨َِض اُد ب٩ُِ ٣ٔ ا َححَّ ٨ََ ث ٍَ َحسَّ زَّ ٣َ ٔي ٩ِ٣َ ٣َ بََرن ا٢َ أَِخ َٗ  

ُض٥ِ  أ٣ََّ َٓ  ٕ ذ بُو ٨ِ٣َ ٕ بِر َٗ َي  ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ضَٔی  اٟ ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩ُِ  ا٢َ  َٗ زٕو  ٤ِ ًَ َا  یَا أَب ا  ثََک صََذ ُت ٩ِ٣َ َحسَّ ٠ِ ُٗ ُط  َٔ ا َخ٠ِ ِو َػ٠َّ َو

٤َا ٨ُِض ًَ  اهَّللُ 

اجحج  ن اہنمؽ، ہبعش، امیلسؿ، ابیشین، یبعش  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک ھجم  ے اکی صخش ےن ایبؿ ایک وج یبن یلص اہلل 

و
 

 

ذ )رگا ڑپا ہچب( یک ربق ےک اپس  ے سگرا اھت۔ آپ ےن ولوگں یک اامتم یک افر ولوگں ےن آپ ےک ےھچیپ ہیلع فملس ےک اس ھ اکی م



 

 

امنز ڑپیھ ںیم ےن وپاھچ ہک ا  اوبرمعف مت  ے یسک صخش ےن ہی ایبؿ ایک؟ اوہنں ےن وجاب دای ہک ا ن سابس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ 

 ایک

 ین، یبعش،اجحج  ن اہنمؽ، ہبعش، امیلسؿ، ابیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 دنف ےئک اجےن ےک دعب ربق رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1254    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٓـ١، ح :  راوی ٍ، ابوہزیزہ  رآ ت، ابو ، ثاب  ٤از ب٩ زیس

ضٔ  َر َِزَة  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ  ٍٕ ٔ آ َر َبٔي  ٩ِ أ ًَ ٕٔت  َاب ٩ِ ث ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا ا َح٤َّ ٨ََ ث ١ٔ َحسَّ ـِ َٔ ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث َرُجًّل أَِو َحسَّ َز  َو ٨ِطُ أَ٪َّ أَِس ًَ اهَّللُ  َی 

٤َِش  ِٟ ا ُوُ٪ فٔي  َٜ َاَ٪ ی َزأَّة ک وِ ا٣ِ َی اَت  َذ ُظ  َْکَ َذ َٓ  ٔ ِوتٔط ٥َ ب٤َٔ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ  ٥ِ٠َ ٌِ ٥ِ َي َٟ اَت َو ٤َ َٓ ٤َِشحَٔس  ِٟ ا   ٥ ُ٘ ٢َ حٔٔس َي ا َ٘ َٓ  ٕ ٦

 َٛ َاَ٪  َّطُ ک ٧ٔ ا إ اُٟو َ٘ َٓ نٔي  ٤ُو َذ٧ُِت ًَل آ َٓ َ ا٢َ أ َٗ  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  یَا َر اَت  ُوا ٣َ اٟ َٗ اُ٪  ِٔنَش اِْل َٔک  ذَٟ  ١َ ٌَ َٓ ا  ٧َِطُ ٣َ َطأ ا  و َحَْقُ َٓ ا٢َ  َٗ ُتطُ  َذا ٗٔؼَّ َٛ ا َو َذ

 ٔ ٠َِیط ًَ َّي  َؼل َٓ ُظ  بَِر َٗ َتَي  أ َٓ  ٔ ٔظ بِر َٗ َي  ل ًَ نٔي  و  ٟ ُس َٓ  ٢َ ا َٗ 

دمحم  ن لضف، امحد  ن زدی، اثتب، اوبراعف، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی ایسہ رمد ای وعرت دجسم ںیم اھجڑف 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ربخ ہن وہیئ، اس وک اکی دؿ آپ ےن اید ایک افر رفامای ہک فہ آدیم اہکں ایگ ؟ ولوگں ےن اہک ای دیتی یھت فہ رم ایگ وت

روسؽ اہلل فہ وت رم ایگ۔ آپ ےن رفامای ہک ےھجم االطع ویکں ںیہن دی؟ ولوگں ےن اہک ہک اس اک الفں الفں فاہعق ےہ، وگای اس ےک رمہبت 

  اھجمس آپ ےن رفامای ایکس ربق ےھجم التبؤانچہچن آپ اس یک ربق رپ آےئ افر اس رپ امنز ڑپیھوک ولوگں ےن ریقح

 دمحم  ن لضف، امحد  ن زدی، اثتب، اوبراعف، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ں یک آفاز اتنس ےہ ۔رمدہ وجوت

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رمدہ وجوتں یک آفاز اتنس ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1255    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً یٍ، سٌیس، ٗتازہ، ا٧ص  ہ، اب٩ زً اِلًلي، سٌیس، خ٠یٔ ، ًبس  ًیاغ

 َ ِْل ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ْغ َحسَّ ا یَّ ًَ ا  ٨ََ ث َزَة َحسَّ َتا َٗ  ٩ِ ًَ یْس  ٌٔ َس ا  ٨ََ ث ٍٕ َحسَّ ِ ی ًَ زٔیُس ب٩ُِ ُز َی ٨ََا  ث ُة َحسَّ َٔ ٔي َخ٠ٔی ٢َ ل ا َٗ ٢َ َو ا َٗ یْس  ٌٔ ا َس ث٨ََ َي َحسَّ ل ًِ

 ٔ بِرٔظ َٗ ٔي  ٍَ ف َٔذا ُؤؿ ِبُس إ ٌَ ِٟ ا ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ َّي اهَّلل ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٩ِ أ٧ََٕص  ي  ًَ ُُول َّطُ َوت ٧ٔ َّی إ ً ُُط َح َِػَحاب َذصََب أ َي َو

 َّ٤ ُج١ٔ ٣َُح زَّ ا اٟ ٔي َصَذ ٢ُ ف و ُ٘ َت َت ٨ِ ُٛ ا  ُط ٣َ َٟ وَِلٔ٪  ُ٘ َی َٓ ُظ  ا َس ٌَ ِٗ َ أ َٓ َأ٪  ک ُظ ٠َ٣َ ٔض٥ِٔ أََتا اٟ ٌَ ٔ ََ ن ٍُ َْقِ ٤َ َیِش َٟ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٕس 

وُٟطُ  ُس َر ٔ َو اهَّلل ِبُس  ًَ َّطُ  ٧َ َضُس أ و٢ُ أَِط ُ٘ َی ٔيی   َٓ َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ ةٔ  َّ٨ َح ِٟ ا ا ٩ِ٣ٔ  ّس ٌَ ِ٘ ٣َ ٔ َک اهَّللُ بٔط َٟ ٔ أَبَِس ار َّ٨ اٟ  ٩ِ٣ٔ ََ ٔس ٌَ ِ٘ ٔلَي ٣َ ِ إ ُِوز ٧ ا٢ُ ا َ٘ ُی َٓ

 َ ٨ُِت أ ُٛ رٔی  َِز و٢ُ َِل أ ُ٘ َی َٓ  ُٙ ٔ آ ٨َ٤ُ ِٟ ا کَأَفُ أَِو  ِٟ ا ا  ا َوأ٣ََّ ٌّ ٤ٔی ٤َُا َج یَرَاص َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ُ٘ َػل و٢ُ ٣َا َي ا٢ُ َِل ُٗ َ٘ ُی َٓ اُض  َّ٨ اٟ و٢ُ 

ا ٣َ  َض ٌُ ٤َ ّة َيِش َػِیَح ُح  َیٔؼی َٓ  ٔ ط ٧َُِی َیَِن أُذ َّة ب ب ََضِ یٕس  ٕة ٩ِ٣ٔ َحسٔ َٗ ٤ِْٔٔطَ ُب ب رِضَ َت ث٥َُّ ُي یَِت َوَِل َت٠َِی َر ٠َیِٔن َز َ٘ اٟثَّ ٔ إِٔلَّ  َی٠ٔیط  ٩ِ 

 رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایعش، دبعاال یل، دیعس، ہفیلخ، ا ن زرعی، دیعس، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع  ے

ہک دنبہ  ب اینپ ربق ںیم راھک اجات ےہ افر )اس وک دنف رکےک( ھٹیپ ریھپ یل اجیت ےہ افر اس ےک اسیھت رتصخ وہاجےت ںیہ، اہیں 

 ہک اس صخش ینعی دمحم یلص اہلل ہیلع کت ہک وجوتں یک آفاز وک اتنس ےہ افر اس ےک اپس دف رفےتش آےت ںیہ افر اس وک اھٹب رک ےتہک ںیہ

فملس ےک قلعتم وت ایک اتہک ےہ؟ فہ اتہک ےہ ہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک ہی اہلل ےک دنب  افر اس ےک روسؽ ںیہ۔ وت اس  ے اہک اجات ےہ 

یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اےنپ منہج ےک اکھٹےن یک رطػ دھکی ہک اہلل اعتیل ےن اس ےک دبےل ںیم ےھجت تنج اک اکھٹہن اطعء ایک۔ 

 وت اہک ہک فہ اؿ دفونں زیچفں )تنج افر منہج( وک دےھکی اگ افر اکرف ای انمقف ےہک اگ ہک ںیم ںیہن اجاتن ںیم وت فیہ اتہک وہں وج ولگ ےتہک ےھت

اگ وت فہ خیچ امر  اگ افر اس یک خیچ وک  اجےئ اگ وت ےن ہن اجان افر ہن اھجمس، رھپ ولےہ ےک وھتہڑ   ے اس ےک اکونں ےک درایمؿ امرا اجےئ

 نج فاسن ےک وسا اس ےک آس اپس یک زیچںی ہک ی ںیہ۔



 

 

 ایعش، دبعاال یل، دیعس، ہفیلخ، ا ن زرعی، دیعس، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...صخش اک ایبؿ وج ارض دقمہس ای اس ےک العفہ وہگجں ںیم دنف وہان دنسپ رک  ۔اس 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج ارض دقمہس ای اس ےک العفہ وہگجں ںیم دنف وہان دنسپ رک  ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1256    حس

ٟززاٚ :  راوی ، ًبسا  ، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاوض٣ح٤وز

َِزةَ  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َاُوٕض  اب٩ِٔ ك  ٩ِ ًَ ٤َْز  ٌِ َا ٣َ بََر٧ ٚٔ أَِخ ا زَّ زَّ اٟ ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ْز َحسَّ ٤ُو ا ٣َِح ٨ََ ث ٔس١َ ٠َ٣َُک  َحسَّ ٢َ أُِر ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر

طُ  َّٜ ائَطُ َػ ا َج َّ٤ ٠َ َٓ ًَل٦  اٟشَّ ٤َٔا  ٠َِیض ًَ وَسی  ٔلَي ٣ُ ِؤت إ ٤َ ِٟ ٠َِیطٔ  ا ًَ اهَّللُ  زَّ  ِوَت ََفَ ٤َ ِٟ ا ٔیُس  ُز ی ِبٕس َِل  ًَ ٔلَي  َتىٔی إ َس٠ِ َِر ا٢َ أ َ٘ َٓ  ٔ ط َربِّ َي  ٔل ٍَ إ َج ََفَ

 ٕ َزة ٌِ َط ُظ بٔک١ُِّ  یَُس  ٔ ِت بٔط َلَّ ا ُ ٔک١ُِّ ٣َ ُط ب ٠َ َٓ َِوٕر  َِٔن ث َي ٣َ ل ًَ ُظ  یََس  ٍُ ـَ طُ َي َٟ  ١ِ ُ٘ َٓ  ٍِ ِرٔج ا  ٢َ ا َٗ ُط َو ٨َ ِي َربِّ ًَ ا٢َ أَِی  َٗ ٨َْة  ا   َس َذ ث٥َُّ ٣َا

 َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ز َر٣َِیّة بَٔحَح َسةٔ  سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ ا َِرٔق  اِْل ٧َٔیطُ ٩ِ٣ٔ  یُِس َ أَِ٪  اهَّلل  ٢ََ َشأ َٓ اِْلَ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ِوُت  ٤َ ِٟ ا ا٢َ ث٥َُّ  ٠َِیطٔ َٗ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َر  ٢َ ا

 ٔ اْٟطَّ ٧ٔٔب  ٔلَي َجا ُظ إ بَِر َٗ  ٥ُِٜ یُِت ََر ٨ُِت ث٥ََّ َْل ُٛ ٠َِو  َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٤َز ِْلَِح ا ٔب  َٜثٔی اِل ٙٔ ٨ًَِٔس   ی

ومحمد، دبعارلزاؼ، رمعم، ا ن اطؤس اےنپ فادل  ے فہ اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اپس رفہتش 

ےک اپس ایگ افر رعض  ومت اجیھب ایگ  ب اؿ ےک اپس رفہتش اچنہپ وت رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن ا ے امطہچن امرا افر فہ اےنپ رپفرداگر

 ھا  وج رمان ںیہن اچاتہ اہلل ےن اس رفےتش وک انیبیئ اطع یک افر رفامای اجؤ افر اؿ  ے وہک ہک
ح
ی ی 

اانپ تا ھ  ایک ہک وت ےن ےھجم اےسی دنب  ےک اپس 

ومٰیس ےن رعض لیب یک ھٹیپ رپ رںیھک افر اس ےک رہابؽ ےک وعض نج رپ اؿ اک تا ھ ڑپ  اگ اکی اسؽ رمع اطع یک اجےی یگ رضحت 

ایک ا  رپفرداگر اس ےک دعب ایک وہاگ۔ اہلل ےن رفامای رھپ ومت آےئ یگ رضحت ومٰیس ےن رعض یک وت رھپ ایھب آاجےئ افر اہلل  ے 

دروخاتس یک ہک اؿ وک اکی رھتپ ےنکنیھپ یک دقمار ارض دقمس  ے آربی رکد  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ارگ ںیم 

  مت ولوگں وک اؿ یک ربق راےتس یک رطػ ےرخ ےلیٹ ےک اپس داھکات۔فتاں وہات وت



 

 

 ومحمد، دبعارلزاؼ، رمعم، ا ن اطفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ےئگ ۔ایبؿ افر رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع رات وک دنف ےئک رات وک دنف رکےن اک

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رات وک دنف رکےن اک ایبؿ افر رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع رات وک دنف ےئک ےئگ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1257    حس

ہ، جزیز، طيباني، طٌيی، اب٩ ًباض :  راوی ابي طيب  ًث٤ا٪ ب٩ 

 َ اُ٪ ب٩ُِ أ ٤َ ا ًُِث ٨ََ ث َّ َحسَّ َػل  ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ ٔيِّ  َبان ِي اٟظَّ  ٩ِ ًَ ْز  ٔی ز ٨ََا َج ث َة َحسَّ َطِيَب ٔي  ٔيی  ب ا٨َّٟ ي 

 ٢ََ َاَ٪ َسأ ک ابُطُ َو َِػَح ا٦َ صَُو َوأ َٗ ز٩َُٔٓ ب٠َِٔی٠َٕة  َس ٣َا  ٌِ َرُج١ٕ َب لَي  ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ًَلْ٪ َػل ُٓ وا  اُٟ َ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ َصَذا  َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ

 ٔ ٠َِیط ًَ ا  ِو َؼ٠َّ َٓ َة  رَٔح ا َب ِٟ ا  ز٩َُٔٓ 

امثعؿ  ن ایب ہبیش، رجری، ابیشین، یبعش، ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی صخش رپ رات وک دنف ےئک 

 افر اس ےک قلعتم وپھچ رےہ ےھت ہک ہی وکؿ ےہ؟ ولوگں ےن رعض ایک اجےن ےک دعب امنز انجزہ ڑپیھ۔ آپ افر آپ ےک احصہب اےھٹ

 ہک ہی الفں صخش یک ربق ےہ وج سگہتش رات وک دنف ایک ایگ وت ولوگں ےن اس رپ امنز ڑپیھ۔

 امثعؿ  ن ایب ہبیش، رجری، ابیشین، یبعش، ا ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ربق رپ دجسم انبےن اک ایبؿ ۔



 

 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق رپ دجسم انبےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1258    حس

ک، ہظا٦، :  راوی ٣اٟ  اس٤ٌی١، 

 ًَ ْٔک  اٟ َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ٨ََا إ ث َّي اهَّللُ َحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َي  َتک ِط ا ا َّ٤ َٟ ِت  َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ائَٔظَة َر ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ

َِت أ٦ُ   َا٧ ک ُة َو َٔی ار ا ٣َ َض َٟ  ٢ُ ا َ٘ ٔة ُي َبَظ َح ِٟ ا ا بٔأَِرٔق  ٨ََِض َرأَی ّة  ٨ٔیَش َٛ  ٔ ٔط ائ نَٔش ُف  ٌِ ِت َب َْکَ َذ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َة َوأ٦ُ  ًَ ٤َ ضَٔی   َس٠َ َر َة  َب َحبٔي

 ٔ ئ َٟ ا٢َ أُو َ٘ َٓ َِسطُ  َرأ  ٍَ َٓ ََفَ ا  َز ٓٔیَض ٔی او َتَؼ ا َو ٨َٔض َتا ٩ِ٣ٔ حُِش َْکَ َذ َٓ ٔة  َحَبَظ ِٟ ا َِرَق  ا أ ٤َا أََتَت ٨ُِض ًَ ُج١ُ اهَّللُ  زَّ اٟ اَت ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ا ٣َ ٔک إَٔذ

اٟؼ   َک  ٔ ت٠ِٔ ط ا ٓٔی ُرو وَّ َػ ا ث٥َُّ  ٔ ٣َِشحّٔس ٔظ بِر َٗ َي  ل ًَ ا  ٨ََِو ُٔح ب اٟ ٔ اٟؼَّ اهَّلل ٨َِٔس  ً ٔٙ َد٠ِ ِٟ ا ُر  ا ْٔشَ ٔٔک  ئ َٟ َرَة أُو  و

الیعمس، امکل، اشہؾ، اےنپ فادل  ے افر فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک  ب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ںورار 

اؾ ہملس ریض اہلل اہنع افر اؾ ہبیبح ڑپ  وت آپ یک ضعب ویبویں ےن کلم ہشبح ےک اکی رگاج رھگ اک ذترکہ ایک ےسج امرہی اہک اجات اھت۔ 

ریض اہلل اہنع کلم ہشبح ںیئگ ںیھت، وت اؿ دفونں ےن اس رگاج یک وخوصبریت افر اؿ وصتریفں اک احؽ ایبؿ ایک وج اس رگاج ںیم ںیھت۔ 

 انبےتیل ےھت رھپ اس یک آپ ےن ےر ااھٹای افر رفامای ہک ہی ولگ فہ ںیہ ہک  ب اؿ اک وکیئ رمد اصحل رماجات اھت وت ہی اس ربق رپ دجسم

 وصتریںی انبےتیل ےھت ہی ولگ اہلل اعتیل یک دبرتنی ولخمؼ ںیہ۔

 الیعمس، امکل، اشہؾ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وعرت یک ربق ںیم وکؿ ارت  ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ت یک ربق ںیم وکؿ ارت  ۔وعر



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1259    حس

، ب٩ ًلي، ا٧ص :  راوی  ٣ح٤س س٨ا٪، ٠ٓیح ب٩ س٠امی٪، ہًل٢

َر  َٕص  ٩ِ أ٧َ ًَ لٓٔيٕ  ًَ ٨ََا صًَٔل٢ُ ب٩ُِ  ث َ٪ َحسَّ ُس٠َامِیَ ُح ب٩ُِ  ٠َِی ُٓ ٨ََا  ث إ٪ َحسَّ ٔس٨َ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٨َِٔت َحسَّ ٧َا ب ضِٔس ا٢َ َط َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ 

 ٔ بِر َ٘ ِٟ ا َي  ل ًَ ْٔص  اٟ ٥َ َج َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ َرُسو ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ ُسو ٢َ  َر ا َ٘ َٓ أ٪  ٌَ ٔ َتِس٣َ ٨َِیط ِي ًَ َیُِت  أ ََفَ

ا٠َّٟ   ِٖ ٔ ار َ٘ ٥ِ ُي َٟ ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ أََحٕس  َٕ َص١ِ ٓٔی اَر َب اب٩ُِ ٣ُ ا٢َ  َٗ بََرَصا  َ٘ َٓ ا  بِرَٔص َٗ ٢ََ فٔي  ٨َز َٓ بِرَٔصا  َٗ ِز٢ِٔ فٔي  ٧ ا َٓ  ٢َ ا َٗ ٧ََا  ُو ك٠ََِحَة أ ٢َ أَب ا َ٘ َٓ َة  ِی٠َ

ُوا َِتٔشب ا أَِی َٟٔیٜ و ُٓ ٔ ََر ِ٘ ِبس اهَّللٔ َٟٔی ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ َِب  ٧ اٟذَّ ىٔی  ٌِ اُظ َي ٠َِیْح أَُر ُٓ  ٢َ ا َٗ 

ح  ن امیلسؿ، الہ

فلی 

ؽ،  ن  یل، اسن  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یک اصزبحادی ےک انجز  ںیم احرض وہےئ دمحم انسؿ، 

افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس ربق رپ ےھٹیب وہےئ ےھت۔ ںیم ےن داھکی ہک آپ یک آوھکنں  ے آوسن رفاں ےھت وت آپ ےن رفامای مت ںیم 

ی یک ہن وہ ؟ اوبہحلط ےن رعض ایک ںیم وہں آپ ےن رفامای ہک اس یک  ے وکیئ صخش ااسی ےہ سج ےن آج رات اینپ ویبی  ے مہ رتسب

 اک بلطم
ْ
َ ِرػ

 

ُ
 ےن اہک ہک مَْل ي 

 
ح

فلی 

 ےری  ربق ںیم ارتف،انچہچن اوبہحلط ربق ںیم ارت  افر اؿ یک ربق ںیم اٹلای۔ ا ن امکل اک ایبؿ ےہ ہک 

ُووا ںیہ ینعی اتہک بسک رکںی۔ایخؽ ںیم ہی ےہ ہک انگہ ہن ایک وہ۔ افر اوبدبعاہلل ےتہک ںیہ ہک 
َِشی 

 

ی
ْ
ک َ
لِی 

وا ےک ینعم 
ُ

 

ف
ِ
َر 

 

ْقب
َ
لِی 
 آرآؿ ںیم 

ح  ن امیلسؿ، الہؽ،  ن  یل، اسن :  رافی

فلی 

 دمحم انسؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیہش رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

 زفں اک ایبؿانج :   ابب

 دیہش رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1260    حس

ٟک، جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ب ب٩ ٣ا اٟزح٩٤ ب٩ ٌٛ ، ًبس یث، اب٩ طہاب  ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ، ٟ



 

 

٢َ حَ  ا َٗ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث َٕ َحسَّ ُس ُو اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٔز اب ٩ِ َج ًَ ٕٔک  اٟ ٔب ب٩ِٔ ٣َ ٌِ َٛ زَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ إب  َض ٔط اب٩ُِ  َىٔی  ث سَّ

یِٔن  اٟزَُّج٠َ َیَِن  ٍُ ب ٤َ یَِح  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َاَ٪  ا٢َ ک َٗ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی   ٔ اهَّلل ِبٔس  احٕٔس ًَ َِوٕب َو ِتلَي أُحُٕس فٔي ث َٗ ث٥َُّ  ٩ِ٣ٔ 

َط  َا  ا٢َ أ٧َ َٗ ِحسٔ َو ا٠َّٟ ٔي  ُط ف ٣َ سَّ َٗ ا  َي أََحٔسص٤َٔ ٔل ُط إ َٟ یَر  ُٔط َٔذا أ إ َٓ آٔ٪  ُ أَِخّذا ٠ُِْٟٔقِ ثَر ِٛ َ ُض٥ِ أ ٢ُ أَی  و ُ٘ ٔة َوأ٣ََزَ َي ا٣َ َ٘ٔی ِٟ ا َِو٦َ  َي َصُؤَِلٔئ ی ل ًَ ضٔیْس 

ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ ٥ِ ُيَؼ١َّ  َٟ وا َو ُ٠ شَّ َِ ٥ِ ُي َٟ ٔض٥ِٔ َو ائ ز٣َٔ ٔض٥ِٔ فٔي  ٨ ِٓ  بَٔس

دبعاہلل  ن ویفس، ثیل، ا ن اہشب، دبعارلنمح  ن بعک  ن امکل، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

ادح ےک دؿ دہشاء ںیم  ے دف وصخشں وک اکی ڑپک  ںیم عمج رکےت ےھت ہک اؿ ںیم  ے یسک رطػ ااشرہ ایک اجات وت ربق ںیم ےلہپ اس وک 

ےت ہک ںیم اؿ رپ ایقتم ےک دؿ وگاہ وہںاا  افر اؿ ےک وخؿ تیمس دنف رکےن اک مکح دای افر ہن لسغ دای افر ہن راھک اجات۔ افر رفام

 امنز ڑپیھ

 دبع اہلل  ن ویفس، ثیل، ا ن اہشب، دبعارلنمح  ن بعک  ن امکل، اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 دیہش رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1261    حس

ہ ب٩ ًا٣ز، :  راوی ر، ً٘ب ابي حبیب، ابواٟدی یث، یزیس ب٩   ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ، ٟ

َٕ حَ  ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َّ َحسَّ َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٕ أَ٪َّ  ز ا٣ٔ ًَ َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ُ ً ٩ِ ًَ  ٔ یِر َد ِٟ ا ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٕب  ٔي َحبٔی یَزٔیُس ب٩ُِ أَب ثَىٔی  ُث َحسَّ ِی ا٠َّٟ ٨ََا  ث ي سَّ

 ٔ ٤ ِٟ ا َي  ٔل َٖ إ ََّصَ اِن ٔت ث٥َُّ  ٤َیِّ ِٟ ا َي  ل ًَ ُط  ًَلَت َي أَص١ِٔ أُحُٕس َػ ل ًَ َّي  َؼل َٓ ا  ِو٣ّ َی َد  ٥َ َْخَ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ْس ٨ِ اهَّللُ  ضٔی َا َط ٧َ ٥ُِٜ َوأ ْن َل يي ََفَ ٔن ٢َ إ ا َ٘ َٓ  ٔ بَر

اتٔی َٔ ِْلَِرٔق أَِو ٣َ ا َائ٩ٔٔ  ز َح َخ اتٔی َٔ ٔلیُت ٣َ ًِ ُ يي أ ٔن اِْلَ٪ َوإ ضٔی  َي َحِو ٔل ُ إ ُِوز ٧َ اهَّللٔ َْل يي َو ٔن ٥ُِٜ َوإ ٠َِی ًَ ٥ُِٜ ٠َِی ًَ  ُٖ ا أََخا اهَّللٔ ٣َ يي َو ٔن َِرٔق َوإ اِْل َح 

ٔسی َو  ٌِ وا َب ُٛ رِشٔ ُت َضاأَِ٪  ا ٓٔی ُشو َٓ ا ٨َ ٥ُِٜ أَِ٪ َت ٠َِی ًَ  ُٖ ا ٩ِ أََخ ٜٔ  َل



 

 

دبعاہلل  ن ویفس، ثیل، سیدی  ن ایب بیبح، اوباریخل، ةقع  ن اعرم  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اکی دؿ ےلکن وت 

ای ہک ںیم آےگ اجےن فاال وہں افر ںیم ادح فاولں رپ امنز ڑپیھ، سج رطح رمدفں رپ ڑپیھ اجیت ےہ، رھپ ربنم یک رطػ ولےٹ افر رفام

 مت رپ وگاہ وہں، ف اہلل ںیم اےنپ وحض یک رطػ ایھب دھکی رتا وہں، افر زنیم ےک زخاےن یک ایجنکں دای ایگ وہں ای ہی رفامای ہک زنیم یک

ےہ ہک مت وصحؽ داین ںیم اکی ایجنکں ےھجم دی یئگ ںیہ افر دخبا ےھجم اس وک وخػ ںیہن ہک ےری  دعب مت رشک رکےن وگل، نکیل ےھجم ڈر 

 دفےر   ے اقمہلب رکےن وگل ےگ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، ثیل، سیدی  ن ایب بیبح، اوباریخل، ةقع  ن اعرم، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےن اک ایبؿ ۔اکی ربق ںیم دف ای نیت آدویمں وک دنف رک

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اکی ربق ںیم دف ای نیت آدویمں وک دنف رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1262    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، جابز ب٩ ًبساهَّلل  ٟزح٩٤ ب٩ ٌٛب ، ًبسا ث، اب٩ طہاب ٟی  سٌیس ب٩ س٠امی٪، 

یُس  ٌٔ ٨ََا َس ث ِبسٔ  َحسَّ ًَ ابَٔز ب٩َِ  ٕب أَ٪َّ َج ٌِ َٛ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  زَِّح اٟ ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ إب  َض اب٩ُِ ٔط ٨ََا  ث ِیُث َحسَّ ا٠َّٟ ٨ََا  ث َ٪ َحسَّ ُس٠َامِیَ اهَّللُ ب٩ُِ  ضَٔی  َر  ٔ اهَّلل

یِٔن  ُج٠َ زَّ اٟ َیَِن  ٍُ ب ٤َ یَِح َاَ٪  ٥َ ک ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ بََرُظ أَ٪َّ  ا أَِخ ُض٤َ ٨ِ ِتلَي أُحُسٕ  ًَ َٗ  ٩ِ٣ٔ 

دیعس  ن امیلسؿ، ثیل، ا ن اہشب، دبعارلنمح  ن بعک، اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک 

 ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ادح ےک دہشاء ںیم  ے دف آدویمں وک اکی ربق ںیم عمج رکےت ےھت۔

 ب، دبعارلنمح  ن بعک، اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل ہنعدیعس  ن امیلسؿ، ثیل، ا ن اہش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...اس صخش اک ایبؿ سج ےک زندکی دہشاء اک لسغ اجزئ ںیہن ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

  اجزئ ںیہن ۔اس صخش اک ایبؿ سج ےک زندکی دہشاء اک لسغ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1263    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ب جابز  اٟزح٩٤ ب٩ ٌٛ ، ًبس ٟیس، ٟیث، اب٩ طہاب  ابواٟو

ٔب ب٩ِٔ ٣َا ٌِ َٛ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ْث  ِی َٟ ٨ََا  ث َؤٟیٔس َحسَّ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ  ٕ ابٔز ٩ِ َج ًَ ٕٔک  ٟ

ُض٥ِ  ٠ِ شِّ َِ ٥ِ ُي َٟ َِو٦َ أُحُٕس َو ىٔی ی ٌِ ٔض٥ِٔ َي ائ ز٣َٔ ُوص٥ُِ فٔي  ٨ٔ ِزٓ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

امای ہک اؿ اوباولدیل، ثیل، ا ن اہشب، دبعارلنمح  ن بعک اجرب ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رف

 ولوگں وک اؿ ےک وخؿ ےک اس ھ دنف رکف ہک آپ ےن ادح ےک دؿ رفامای اھت افر اؿ وک لسغ ہن دای۔

 اوباولدیل، ثیل، ا ن اہشب، دبعارلنمح  ن بعک اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دحل ںیم ےلہپ وکؿ راھک اجےئ ۔ )افر دحل اس ےئل اہک اجات ےہ ہک اکی انکر   ے یٹہ وہئ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

فر ارگ ربق دیسیھ  رماد ےہ ےنٹہ یک ہگج ادحل ںیم ےلہپ وکؿ راھک اجےئ ۔ )افر دحل اس ےئل اہک اجات ےہ ہک اکی انکر   ے یٹہ وہیئ وہیت ےہ افر رہاظمل وک دحلم ےتہک ںیہ، دحلم  ے

 وہ وت ا ے رضحی ےتہک ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1264    حس



 

 

ک جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ٣اٟ ب ب٩  اٟزح٩٤ ب٩ ٌٛ ، ًبس ، ًبساهَّلل ، ٟیث ب٩ سٌس، اب٩ طہاب  اب٩ ٣٘ات١

اهَّللٔ أَِخ  ِبُس  ًَ بََر٧َا  ات١ٕٔ أَِخ َ٘ اب٩ُِ ٣ُ ٨ََا  ث ٕٔک َحسَّ اٟ ٔب ب٩ِٔ ٣َ ٌِ َٛ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  زَِّح اٟ ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ إب  َض اب٩ُِ ٔط َىٔی  ث ٕس َحسَّ ٌِ ُث ب٩ُِ َس ِی َٟ َا  بََر٧

 َ٤ َیِح َاَ٪  ک  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو ٤َا أَ٪َّ َر ٨ُِض ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب ٩ِ َج یِٔن ٩ِ٣ٔ ًَ ُج٠َ زَّ اٟ َیَِن  َي أُحُٕس فٔي  ٍُ ب ِتل َٗ

ا٠َّٟ  ُط فٔي  ٣َ سَّ َٗ ٤َٔا  ٔلَي أََحٔسص ُط إ َٟ یَر  ُٔط ا أ إَٔذ َٓ آٔ٪  ُ أَِخّذا ٠ُِْٟٔقِ ثَر ِٛ َ ُض٥ِ أ َی  و٢ُ أ ُ٘ احٕٔس ث٥َُّ َي َِوٕب َو ٔئ َوأ٣ََزَ ث َي َصُؤَِل ل ًَ ضٔیْس  َا َط ٢َ أ٧َ ا َٗ ِحٔس َو

 ٥ِ َٟ ض٥ِٔ َو ٠َِی ًَ ٥ِ ُيَؼ١ِّ  َٟ ٔض٥ِٔ َو ائ ٔض٥ِٔ بٔٔس٣َ ٨ ِٓ ِبسٔ  بَٔس ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز ٩ِ َجاب ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ٔي   اع ِْلَِوَز َا ا بََر٧ َٔ أَِخ َر َبا ٤ُ ِٟ ا اب٩ُِ  َا  ٧ بََر ُض٥ِ َوأَِخ ٠ِ شِّ َِ ُي

َی  َصُؤَِل  ِتلَي أُحُٕس أ َ٘ ٔ ٟ ٢ُ و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  ُس َاَ٪ َر ٤َا ک ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َ اهَّللٔ َر ث ِٛ َ طُ ٔئ أ َٟ یَر  ا أُٔط َٔذ إ َٓ آٔ٪  ُ أَِخّذا ٠ُِْٟٔقِ ر

 ٢َ ا َٗ ٕ َو احَٔسة ٕ َو َٔزة ٤َ٧ ٔي  یمِّ ف ًَ ٔي َو َب ٩َ أ ِّٔ ُ ٜ َٓ ابْٔز  ٢َ َج ا َٗ ٔ َو ٔط احٔب ِب١َ َػ َٗ ِحٔس  ا٠َّٟ ٔي  ُط ف ٣َ سَّ َٗ َرُج١ٕ  َي  ٔل ٔی   إ ز صِز اٟ َىٔی  ث ٕ َحسَّ ٔیر ث َٛ ُ٪ ب٩ُِ  ُس٠َامِیَ

َرضٔیَ  ّٔزا  اب ٍَ َج ٔ ٤ َىٔی ٩ِ٣َ َس ث ٨ِطُ  َحسَّ ًَ  ُ  اهَّلل

ا ن اقم ل، دبعاہلل، ثیل  ن دعس، ا ن اہشب، دبعارلنمح  ن بعک  ن امکل اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

یلص اہلل ہیلع فملس دہشاء ادح ںیم  ے دف آدویمں وک اکی ڑپک  ںیم رےتھک ےھت رھپ ےتہک ےھت ہک اؿ ںیم  ے سک وک آرآؿ اک ملع زایدہ 

؟  ب یسک اکی رطػ ااشرہ ایک اجات وت اس وک دحل ںیم ےلہپ رےتھک افر آپ ےن رفامای ںیم اؿ رپ وگاہ وہں اؿ وک اےکن وخؿ ےک اس ھ ےہ 

دنف رکےن اک مکح دای افر ہن اؿ رپ امنز ڑپیھ افر ہن اںیہن لسغ دولاای افر افزایع ےن زرہی  ے، اوہنں ےن اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل 

ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ادح ےک دؿ دہشاء ےک قلعتم رفامےت ےھت ہک اؿ ںیم  ے سک وک آرآؿ اک ملع زایدہ ہنع  ے رفاتی 

ےہ ؟  ب یسک رطػ ااشرہ وہات وت اس وک اس ےک اسیھت  ے ےلہپ دحل ںیم رےتھک، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک ےری  ابپ 

 راھک افر امیلسؿ  ن ریثک ےن اہک ہک مہ ںیم  ے زرہی ےن ایبؿ ایک افر زرہی ےن اہک ہک ھجم افر ےری  اچچ وک آپ ےن اکی لبمک ںیم

  ے اس صخش ےن ایبؿ ایک سج ےن رضحت اجرب ریض اہلل ہنع  ے انس۔

 ا ن اقم ل، دبعاہلل ، ثیل  ن دعس، ا ن اہشب، دبعارلنمح  ن بعک  ن امکل اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ربق ںیم اذرخ ای ساھس ڈاےنل اک ایبؿ ۔



 

 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق ںیم اذرخ ای ساھس ڈاےنل اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1265    حس

اٟوہاب، خاٟس، ًَک٣ہ، اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل :  راوی ، ًبس   ب٩ حوطب

 ٩ِ ًَ ٣ََة  َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ أْٟس  ٨ََا َخ ث أب َحسَّ َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ث٨ََا  َطٕب َحسَّ ٔ ب٩ِٔ َحِو اهَّلل ِبسٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٤َا َحسَّ ٨ُِض ًَ َرضَٔی اهَّللُ  إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ 

 َ٠ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ّة ٩ِ٣ٔ ًَ ًَ ا َس ٔي  ل ِت  ی أُح٠َّٔ ٔس ٌِ ْٔلََحٕس َب ِبلٔي َوَِل  َٗ ْٔلََحٕس  ٥ِ٠َ َتٔح١َّ  َٓ َة  َّٜ ٦َ اهَّللُ ٣َ ا٢َ َِحَّ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٕر َِل ِی ََضا ٧  

 ٕٖ زِّ ٌَ ٤ُٔ ا إِٔلَّ ٟ َض َلُت َ٘ ُ ُم ٟ َ٘ َت ا َوَِل ت٠ُِ َػِیُسَص  ُ
٨ََُفَّ ی ا َوَِل  زَُص ُس َطَح ـَ ٌِ ا َوَِل ُي ًَلَص َتلَي َخ ٔذِْٔخَ  یُِد ِْل ا ُط إِٔلَّ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ُض  ا بَّ ٌَ ِٟ ا  ٢َ ا َ٘ َٓ

َّي اهَّللُ َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َِزَة  ی َُز ُو ص ٢َ أَب ا َٗ ٔذِْٔخَ َو ِْل ٢َ إِٔلَّ ا ا َ٘ َٓ ٧َٔا  ُور ب ُٗ ا َو ٨َٔ اَُت ا٢َ َٟٔؼ َٗ ٨َٔا َو وت َا َوبُیُ ر٧ٔ بُو ُ٘ ٔ ٟ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  

 ِ َاُ٪ ب ٥َ أَب ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُت  ٌِ ٔ ٤ َبَة َس َطِي ٔت  َة ب٨ِٔ یَّ ٔٔ َػ  ٩ِ ًَ َحَش٩ٔ ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٕٔح  اٟ اصْٔس ٩ُ َػ ٢َ ٣َُح ا َٗ ٣ِٔث٠َطُ َو

ٔض٥ِٔ  وت ٔض٥ِٔ َوبُیُ ِي٨ َ٘ ٔ ٤َا ٟ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َاُوٕض  ٩ِ ك ًَ 

وحبش، دبعاولتاب، اخدل، رکعہم، ا ن سابس ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن  دمحم  ن دبعاہلل  ن

رفامای ہک اہلل اعتیل ےن ہکم وک رحاؾ آرار دای ےہ، ھجم  ے ےلہپ یسک ےک ےئل الحؽ ںیہن اھت افر ہن ےری  دعب یسک ےک ےئل الحؽ وہاگ۔ 

الحؽ ایک ایگ افر ہن اس اک اکشر اگھبای اجےئ اگ اس یک رت ساھس ہن ااھکڑی اجےئ یگ افر ہن اس  ےری  ےئل دؿ ےک اکی وھتڑ  ہصح ںیم

اک درتخ اکاٹ اجےئ اگ افر ہن اہیں یک رگی ڑپی زیچ ااھٹیئ اجےئ یگ۔ رگم االعؿ رکےن فاےل ےک ےئل اجزئ ےہ۔ سابس ےن اہک ہک رگم 

ےک ےئل الحؽ رک دےئجی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وسا اذرخ ےک افر  اذرخ ہک امہر  انسرفں ےک ےئل الحؽ افر امہری ربقفں

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک امہری ربقفں افر امہر  رھگفں ےک ےئل افر اابؿ اصحل ےن ہب دنس 

رفاتی ایک ےہ افر اجمدہ ےن اطؤس  ے اوہنں ےن ا ن سابس  ب ن  ن ملسم، ہیفص  ن ہبیش، یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے اس ےک لثم

  ے رفاتی ایک ہک اؿ ےک ولتارفں ےک ےئل افر اؿ ےک رھگفں ےک ےئل الحؽ رکےن وک اہک۔

 دمحم  ن دبعاہلل  ن وحبش، دبعاولتاب، اخدل، رکعہم، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...ایک تیم وک یسک ذعر یک انبء رپ ربق ای دحل  ے اکنال اجاتکس ےہ ؟

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ایک تیم وک یسک ذعر یک انبء رپ ربق ای دحل  ے اکنال اجاتکس ےہ ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1266    حس

، جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ، ٤ًزو ، سٔیا٪  ًلي ب٩ ًبساهَّلل 

اهَّللُ َرضَٔی  اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ َٔز ب٩َِ  اب ُت َج ٌِ ٔ ْزو َس٤ ٤ِ ًَ  ٢َ ا َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث َّي  َحسَّ َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو ا٢َ أَتَي  َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ

بِ  ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٠َیِ اهَّللُ  ًَ َث  َٔ َن ٔ َو ط بَتَِی ِٛ ُر َي  ل ًَ ُط  ٌَ َوَؿ َٓ َد  أُِْخٔ َٓ  ٔ ٔط َز ب أ٣ََ َٓ ُط  َت ُِزخ١َٔ حَُِفَ َس ٣َا أ ٌِ َٓيٕ َب ُب ٔ ب٩َِ أ اهَّلل ٘ٔطٔ َس  رٔي  ٩ِ٣ٔ ٔ ط

ُروَ٪  ا ا٢َ أَبُو َص َٗ اُ٪ َو َی ِٔ ُس  ٢َ ا َٗ ٤ٔیّؼا  َٗ ا  اّس بَّ ًَ َشا  َٛ َاَ٪  ک ٥ُ٠َ َو ًِ َ اهَّللُ أ َٓ ُط  ٤ٔیَؼ َٗ ُط  َبَش ِٟ َ اهَّللُ َوأ َّي  َػل و٢ٔ اهَّللٔ  َرُس لَي  ًَ َاَ٪  ٌَی َوک َیِح

ٔي جٔ  َیل ی  ٔذ َّٟ ا َک  ٤ٔیَؼ َٗ َبٔي  ِٔص أ ب ِٟ َ ٢َ اهَّللٔ أ و َرُس ا  َی  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ اب٩ُِ  ُط  َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ أ٪  ٤ٔیَؼ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّ٪َ یَُرِوَ٪ أ َٓ اُ٪  َی ِٔ ُس  ٢َ ا َٗ  ََ ٠َِس

َس  ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ ٍَ اٟ ٨َ َػ ا  أَّة ٤َٟٔ َٓ َا ٤ٔیَؼطُ ٣ُک َٗ  ٔ اهَّلل ِبَس  ًَ َص  َب ِٟ َ ٥َ أ َّ٠ 

 یل  ن دبعاہلل،  نایؿ، رمعف، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دبعاہلل  ن ایب یک ربق ےک اپس 

انچہچن فہ اکنال ایگ۔ آپ ےن اس وک اےنپ دفونں ونٹھگں رپ راھک افر اانپ ےچنہپ فہ ربق ںیم دنف ایک اج اکچ اھت، آپ ےن اس وک اکنےنل اک مکح دای

اعلب دنہ اس ےک ہنم ںیم ڈاؽ دای افر اینپ صیمق اس وک انہپدی۔ اہلل زایدہ اجاتن ےہ افر اس ےن ا ن سابس وک صیمق انہپیئ یھت، 

 ںیھت وت آپ  ے دبعاہلل ےک ےٹیب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل  نایؿ اک ایبؿ ےہ اوبرہریہ ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دف ںیصیمق

یلص اہلل ہیلع فملس ےری  ابپ وک اینپ صیمق انعتی رک دےئجی وج آپ ےک مسج ےک اس ھ لصتم ےہ،  نایؿ ےن اہک ہک ولوگں اک ایخؽ 

 ت سابس ریض اہلل ہنع( ےک اس ھ ایک اھت۔ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دبعاہلل وک اینپ صیمق اس ہلص ںیم انہپیئ وج اس ےن )رضح

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، رمعف، اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اتکس ےہ ؟ایک تیم وک یسک ذعر یک انبء رپ ربق ای دحل  ے اکنال اج

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1267    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، جابز  ، ًلاء ز، برشب٩ ٣ٔـ١، حشین ٥٠ٌ٣  ٣شس

ضٔ  َر  ٕ ٔز اب ٩ِ َج ًَ ٕئ  َلا ًَ  ٩ِ ًَ  ٥ُ ِّ٠ ٌَ ٤ُ ِٟ ا ا حَُشیِْن  ث٨ََ ١ٔ َحسَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ا َا برِٔشُ ب٩ُِ  بََر٧ ْز أَِخ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث رَضَ أُحُْس َحسَّ ا َح َّ٤ َٟ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َی 

 َّ َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ أب  َِػَح َت١ُ ٩ِ٣ٔ أ ِ٘ ٢ٔ ٩ِ٣َ ُي ٔي أَوَّ وِّل ف ُت ِ٘ ٔي إِٔلَّ ٣َ ن َُرا ا أ ٢َ ٣َ ا َ٘ َٓ ِی١ٔ  ا٠َّٟ ٔي ٩ِ٣ٔ  َب ٔي أ ان ًَ َُ َز ُ ز يي َِل أَِت ٔن ٥َ َوإ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  ي 

 ِ ی َُ ٨َِک  لَيَّ ٣ٔ ًَ  َّ ز ًَ َ ی أ ٔس ٌِ اَب یِّر اتَٔک َخ َو ِؤؾ بٔأََخ ِسَت ٔف َوا ِٗ ا َٓ ا  ی٨ِّ َز لَيَّ  ًَ إٔ٪َّ  َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ  و٢ٔ  َرُس ٔص  ِٔ َن  َر 

اِْلَْخٔ   ٍَ ُط ٣َ َٛ ُ ز ٔسی أَِ٪ أَِت ِٔ َن ِب  ٔل ٥ِ َت َٟ ٕ ث٥َُّ  بِر َٗ ٔي  آَْخُ ف ُط  ٌَ ز٩َُٔٓ ٣َ تٔی١ٕ َو َٗ  ٢َ َاَ٪ أَوَّ ک َٓ ا  َبِح٨َ َِػ أ َٓ َٓ   ٕ ُضز َِط ٔة أ تَّ ٔس َس  ٌِ ُط َب ُت ِج َتِْخَ اِس

 ٔ ٧ُٔط یَِر أُذ َُ ّة  ٨َُیَّ ُط ص ُت ٌِ َؿ ٔ َو َیِو٦ َٛ َُو  ا ص َٔذ إ َٓ 

دسمد، رشب ن لضفم، نیسح ملعم، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک  ب ادح اک زامہن آربی آای وت ےھجم ےری  فادل 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب ںیم  ے ےلہپ لوتقؽ وہےن فاال ایخؽ رکات وہں افر ںیم اےنپ ےن رات وک البای افر اہک ہک ںیم اےنپ آپ وک

ر دعب روسؽ اہلل یک ذات ےک وسا وکیئ زیچ ایسی ںیہن وھچڑ  اجرتا وہں وج مت  ے ھجم وک زعسی ےہ ھجم رپ دنی ےہ افر اس وک اداء رکدانی اف

مہ ےن داھکی ہک بس  ے ےلہپ لوتقؽ فیہ ےھت افر اؿ ےک اس ھ ربق ںیم اکی دفےرا  اینپ ونہبں  ے ااھچ ولسک رکان، حبص ےک فتق

صخش دنف ایک ایگ افر ےریی  تعیب ےن وگارا ہن ایک ہک ںیم اؿ وک دفےر  ےک اس ھ وھچڑں۔ ھچ ےنیہم ےک دعب ںیم ےن اؿ وک اکنال وت اس 

 (ےک ہک )ھچک اتمرث وہا اھت فتق فہ ایس رطح ےھت سج رطح ںیم ےن اؿ وک دنف ایک اھت وساےئ اکؿ

 دسمد، رشب ن لضفم، نیسح ملعم، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےہ ؟ ایک تیم وک یسک ذعر یک انبء رپ ربق ای دحل  ے اکنال اجاتکس

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1268    حس

، ًلاء، حرضت جابز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ابي ٧حیح ٣ز، طٌبہ، اب٩   ًلي ب٩ ًبساهَّلل ، سٌیس ب٩ ًا

 ٔ اب٩ِٔ أَب  ٩ِ ًَ َة  َب ٌِ ُط  ٩ِ ًَ  ٕ ز ا٣ٔ ًَ یُس ب٩ُِ  ٌٔ ا َس ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٕ َر ٔز اب ٩ِ َج ًَ إئ  َل ًَ  ٩ِ ًَ ٕح  ٧َحٔی ي 

 ٕ َي حَٔسة ل ًَ  ٕ بِر َٗ ُتطُ فٔي  ٠ِ ٌَ َح َٓ ُط  ِجُت َّی أَِْخَ ً ٔسی َح ِٔ َن ِب  ٥ِ٠َ َتٔل َٓ َرُج١ْ  ٔي  ٍَ أَب  ز٩َُٔٓ ٣َ

رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک ےری    یل  ن دبعاہلل، دیعس  ن اعرم، ہبعش، ا ن ایب حیجن، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع  ے رفاتی

فادل اکی دفےر  آدیم ےک اس ھ دنف ےئک ےئگ، وت ےریی  تعیب وک ااھچ ہن اگل وت ںیم ےن اںیہن فتاں  ے اکنؽ رک اکی دفےری ربق ںیم 

 دنف رکدای۔

  یل  ن دبعاہلل ، دیعس  ن اعرم، ہبعش، ا ن ایب حیجن، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ربق ںیم دحل افر قش اک ایبؿ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق ںیم دحل افر قش اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1269    حس

، ًبساهَّلل ، ٟ :  راوی هَّللًبسا٪ ٣اٟک جابز ب٩ ًبس ا ب ب٩  اٟزح٩٤ ب٩ ٌٛ ، ًبس  یث ب٩ سٌس، اب٩ طہاب

ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ إب  َض اب٩ُِ ٔط َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕس  ٌِ ُث ب٩ُِ َس ِی ا٠َّٟ َا  ٧ بََر اهَّللٔ أَِخ ِبُس  ًَ َا  ٧ بََر اُ٪ أَِخ ِبَس ًَ ا  ٨ََ ث ٕٔک َحسَّ اٟ ٔب ب٩ِٔ ٣َ ٌِ َٛ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  زَِّح اٟ

 ٔ ِبسٔ اهَّلل ًَ ٔ ب٩ِٔ  ابٔز ٩ِ َج ًَ  ُ ِتلَي أُح َٗ یِٔن ٩ِ٣ٔ  َرُج٠َ َیَِن  ٍُ ب ٤َ یَِح  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ا٢َ ک َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  و٢ُ َر ُ٘ ٕس ث٥َُّ َي



 

 

 َ ٢َ أ ا َ٘ َٓ ِحٔس  ا٠َّٟ ٔي  ُط ف ٣َ سَّ َٗ ٤َٔا  َي أََحٔسص ٔل ُط إ َٟ یَر  ا أُٔط َٔذ إ َٓ آٔ٪  ا ٠ُِْٟٔقِ ُ أَِخّذ ثَر ِٛ َ ُض٥ِ أ َی  َز أ أ٣ََ َٓ ٔة  ا٣َ َ٘ٔی ِٟ ا َِو٦َ  ٔئ ی َي َصُؤَِل ل ًَ ضٔیْس  َط َا  ٧

ُض٥ِ  ٠ِ شِّ َِ ٥ِ ُي َٟ ٔض٥ِٔ َو ائ ٔض٥ِٔ بٔٔس٣َ ٨ ِٓ  بَٔس

دبعاؿ، دبعاہلل ، ثیل  ن دعس، ا ن اہشب، دبعارلنمح  ن بعک  ن امکل اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

وک اکی اس ھ رےتھک ےھت رھپ وپےتھچ ہک اؿ ںیم  ے وکؿ آرآؿ اک زایدہ اعمل ےہ  ب یسک اکی یک فملس ادح ےک دہشاء ںیم  ے دف دف 

رطػ ااشرہ ایک اجات وت رھپ ا ے ےلہپ دحل ںیم رےتھک افر رفامای ہک ایقتم ےک دؿ ںیم اؿ رپ وگاہ وہں اگ افر اؿ وک اؿ ےک وخؿ ےک اس ھ 

 دنف رکےن اک مکح دای افر اںیہن لسغ ںیہن دای۔

 دبعاؿ، دبعاہلل ، ثیل  ن دعس، ا ن اہشب، دبعارلنمح  ن بعک  ن امکل اجرب  ن دبع اہلل :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب ہچب االسؾ ےل آےئ افر رماجےئ وت ایک اس رپ امنز ڑپیھ اجےئ یگ افر ایک ےچب رپ ال

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

ر اتقدہ ےن رفامای ہک دفونں ںیم  ے  ب ہچب االسؾ ےل آےئ افر رماجےئ وت ایک اس رپ امنز ڑپیھ اجےئ یگ افر ایک ےچب رپ االسؾ ک ش ایک اجاتکس ےہ افر ب ن رشحی، اربامیہ اف

س ریض اہلل ہنع زمکفری ںیم اینپ امں ےک اس ھ ےھت افر اےنپ فادل ےک اس ھ اینپ وقؾ ےک دنی اکی )امں ابپ ںیم  ے( املسمؿ وہ وت ڑلاک املسمؿ ےک اس ھ وہاگ افر ا ن ساب

 رپ ہن ےھت افر رفامای ہک االسؾ اغبل راتہ ےہ ولغمب ںیہن وہات ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1270    حس

ص، زہزی، سا٥ٟ ب٩ ً :  راوی ، یو٧ ، ًبساهَّلل   بساهَّلل ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزًبسا٪

ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َس ٔي  بََرن ا٢َ أَِخ َٗ ِزٔیِّ  ز ص اٟ  ٩ِ ًَ َُص  یُو٧  ٩ِ ًَ اهَّللٔ  ِبُس  ًَ ٧َا  بََر اُ٪ أَِخ ِبَس ًَ ٨ََا  ث ُظ َحسَّ بََر ٤َا أَِخ ُض ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ٤ََُز  اب٩َِ ً أَ٪َّ 

 ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٍَ ٣َ َٙ َِل٠َ ا٧ َىٔی  أَ٪َّ ٤ًََُز  أ٪ ٨ًَِٔس أُك٥ُٔ ب بَِی اٟؼِّ  ٍَ ُب ٣َ ٌَ ُظ ی٠َِ َّی َوَجُسو ً ٕ َح از َػیَّ اب٩ِٔ  َٔب١َ  َرصِٕم ٗ ٥َ فٔي  ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َب  ََضَ َّی  ً ِ َح ز ٌُ ٥ِ٠َ َيِظ َٓ ُح٥َُ٠  ِٟ ا  ٕ ز ا اب٩ُِ َػیَّ َرَب  ا َٗ ِس  َٗ َة َو َٟ ا َِ ٔ ث٥َُّ ٣َ ظ ٕ  بَٔیسٔ ز ا َػیَّ ٢َ ِٔلب٩ِٔ  ا َٗ

اب٩ُِ   ٢َ ا َ٘ َٓ یَن  یِّ ِْل٣ُِّ ا  ٢ُ و َرُس ََّک  ٧َ ٢َ أَِطَضُس أ ا َ٘ َٓ  ٕ ز ا َػیَّ اب٩ُِ   ٔ ط ِی َٟ ٔ َوَز إ ٨َ َٓ اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس يي  َن َضُس أ طٔ َتِظ ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨٠ٟٔ ٕ از َػیَّ  



 

 

 َٗ ُط َو ـَ َٓ ََفَ ٢ُ اهَّللٔ  و َرُس يي  َن َضُس أ ََتِظ ٥َ أ َس٠َّ ْٚ َو ٔ ز َػا َیأِتٔیىٔی   ٕ ز ا َػیَّ اب٩ُِ   ٢َ ا َٗ ی  َز ا َت اَذ ُط ٣َ َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ٔط ُُس٠ ٔز ُت بٔاهَّللٔ َوب ٨ِ آ٣َ  ٢َ ا

َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ُط  َٟ  ٢َ ا َٗ ُ ث٥َُّ  ز ِْل٣َِ َک ا ٠َِی ًَ َم  ٥َ ُخ٠ِّ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ذْٔب  َا ک ي َو ٔن ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ َک اهَّلل َٟ َبأُِت  ِس َخ َٗ ي 

زَ  ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ُ َر ٤َز ا٢َ ًُ َ٘ َٓ  ََ َر ِس َٗ ُسَو  ٌِ ٩ِ٠َ َت َٓ  ِ اِخَشأ  ٢َ ا َ٘ َٓ ر   اٟس  ٕ صَُو  ز ا َػیَّ اب٩ُِ   ٢َ ا َ٘ َٓ ّئا  ِب َخبٔی ََِضٔ و٢َ اهَّللٔ أ َرُس ىٔی یَا  ًِ

 ِ٨ُ یَٜ ٥َ إِٔ٪  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ طُ  َ٘ ُ ٨ ُت ًُ ٌِ ٔ ٤ ا٥ْٟٔ َس َس  ٢َ ا َٗ ٔ َو ِت٠ٔط َٗ َک فٔي  َٟ یَِر  ًَل َخ َٓ ٨ُِطُ  یَٜ  ٥ِ َٟ ٔ َوإِٔ٪  ٠َِیط ًَ َم  ٩ِ٠َ ُتَش٠َّ َٓ طُ 

 َ ٥َ َوأُب ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو َٔک  ذَٟ َس  ٌِ َٙ َب َِل٠َ ٧ و٢ُ ا ُ٘ ٤َا َي ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٤ََز  ااب٩َِ ًُ ٔلَي  ٕب إ ٌِ َٛ ا ي  ب٩ُِ  ًٔی ٓٔیَض َّٟ ِد١ٔ ا َّ٨ ٟ

ٔيی   َّ٨ اٟ ُظ  آ ٕ ََفَ از َػیَّ اب٩ُِ  اُظ  یََز ِب١َ أَِ٪  َٗ َطِیّئا   ٕ ز ا َػیَّ اب٩ِٔ   ٩ِ٣ٔ ٍَ ٤َ ت١ُٔ أَِ٪ َيِش یَِد َُو  ٕ َوص ز ا َػیَّ ٥َ َوصَُو اب٩ُِ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  

زَْة أَِو َز٣ِزَ  َر٣ِ ا  َض طُ ٓٔی َٟ ٕة  َٔ ٔلی َٗ ىٔی فٔي  ٌِ ٍْ َي ٔ َلح ـِ ٣ُ َٔ ٔي بُٔحُذو ق َتَّ ٥َ َوصَُو ی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل ُسو٢َ  ٕ َر از َػٓی اب٩ِٔ  أَِت أ٦   ََفَ ْة 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ْس  َّ٤ ا ٣َُح ٕ صََذ ز ا َػیَّ اب٩ِٔ  ِس٥ُ  ا َُو  ٖٔ َوص َػا ا  َی  ٕ ز ا َػیَّ ِت ِٔلب٩ِٔ  َٟ ا َ٘ َٓ ِد١ٔ  َّ٨ ٕ اٟ از َػیَّ اب٩ُِ  َر  ا َث ٔيی  َٓ ا٨َّٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ

ْة  ز٣ََ ْة أَِو َز٣ِ َز٣َ َر٣ِ ُط  َؼ َٓ ََفَ  ٔ ٔط یث ٔي َحٔس ْب ف ِی ٌَ ُط  ٢َ ا َٗ ََّن َو َی ُط ب ِت َٛ ِو َتَز َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ِی١ْ َػل َ٘ ٔيی  َوًُ ک٠َِ ِٟ ا  ُٚ ا ِٔسَح ٢َ إ ا َٗ  َو

زَةْ  َر٣ِ ٤َْز  ٌِ ٢َ ٣َ ا َٗ ْة َو َز٣َ  َر٣ِ

مل  ن دبعاہلل، دبعاہلل  ن رمع  ے رفاتی رکےت ںیہ رمع ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اس

رمہاہ ا ن ایصد یک رطػ  ےل ھچک افر ولگ یھب اس ھ ےھت اؿ ولوگں ےن ا ن ایصد وک ینب اغمہل ےک ولیٹں ےک اپس وچبں ےک اس ھ اتلیھک 

وک وضحر ےک آےن یک ربخ ہن وہیئ اہیں کت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ تا ھ امرا رھپ  وہا اپای ا ن ایصد وجاین ےک آربی اھت ا ن ایصد

ں ا ن ایصد  ے رفامای ہک ایک وت وگایہ داتی ےہ ہک ںیم اہلل اک روسؽ وہں ؟ آپ یک رطػ ا ن ایصد ےن داھکی افر اہک ہک ںیم وگایہ داتی وہ

ڑ دای افر رفامای ہک ںیم اہلل افر اس ےک روسؽ رپ اامیؿ الای آپ ےن اس  ے رفامای ہک آپ اویمں ےک روسؽ ںیہ وت آپ ےن اس وک وھچ

دای رھپ ہک وت داتھکی ایک ےہ ؟ ا ن ایصد ےن رفامای ہک ےری  اپس اچس افر وھجاٹ آات ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ھجت رپ ارم چ ہبت رک

ںیم اپھچیئ ےہ وت اتب ایک ےہ ؟ ا ن ایصد ےن اہک فہ دخ ےہ آپ ےن رفامای وت ذلیل اس  ے آپ ےن رفامای ہک ںیم ےن اکی ابت اےنپ دؽ 

فوخار وہ وت اینپ دح  ے آےگ ںیہن ڑبھ اتکس رمع ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ےھجم ااجزت دےئجی ہک ںیم اس یک رگدؿ 

وت ےھجت اس رپ دقرت ہن وہیگ افر ارگ فہ ںیہن ےہ وت اس ےک لتق اڑادفں۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ارگ ہی فیہ داجؽ ےہ 

 رکےن ںیم وکیئ الھبیئ ںیہن ےہ اسمل ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن ا ن رمع وک رفامےت وہےئ انس اس ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر ایب  ن

د  ے لبق اس ےک ہک فہ آپ وک دےھکی ھچک ںینس بعک اس درتخ ےک اپس ےئگ اہجں ا ن ایصد اھت آپ ہی ایخؽ رک رےہ ےھت ا ن ایص

  وہا اھت اچدر ںیم اٹپل وہا اھت افر اس  ے ھچک آفاز آریہ یھت ا ن ایص

 

 
د یک امں یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وک داھکی اس احؽ ںیم ہک فہ ی



 

 

آرےہ ےھت اس ےن ا ن ایصد  ے اہک ا  اصػ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک دھکی ایلاحالہکن آپ دروتخں یک آڑ ںیم  ے وہ رک 

دمحم یلص اہلل ہیلع فملس آرےہ ںیہ ا ن ایصد اھٹ اھٹیب وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ارگ فہ ا ے وھچڑ  وج ا ن ایصد اک انؾ اھت ہی

ے

َ
م َ
 

 

ٌ ای َزْم

 

ه

َ
م َ
ْم 
َ
 ر
ُ
ه
َ
ض
َ ٌ ےک اافلظ ےک اس ھ رفاتی ایک ےہ افر لیقع ےن ررمہم دیتی وت اعمہلم لھک اجات افر بیعش ےن اینپ دحثی ںیم رَفَف

 

ه

ٌة رفاتی ایک ےہ۔
َ
 

 

ْم
َ
 افر رمعم ےن ر

 دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اسمل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زفں اک ایبؿانج :   ابب

ر اتقدہ ےن رفامای ہک دفونں ںیم  ے  ب ہچب االسؾ ےل آےئ افر رماجےئ وت ایک اس رپ امنز ڑپیھ اجےئ یگ افر ایک ےچب رپ االسؾ ک ش ایک اجاتکس ےہ افر ب ن رشحی، اربامیہ اف

زمکفری ںیم اینپ امں ےک اس ھ ےھت افر اےنپ فادل ےک اس ھ اینپ وقؾ ےک دنی  اکی )امں ابپ ںیم  ے( املسمؿ وہ وت ڑلاک املسمؿ ےک اس ھ وہاگ افر ا ن سابس ریض اہلل ہنع

 رپ ہن ےھت افر رفامای ہک االسؾ اغبل راتہ ےہ ولغمب ںیہن وہات ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1271    حس

  :  راوی

ا ٨ََا َح٤َّ ث ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ٨ََا  ث ٔيی  َحسَّ َّ٨ اٟ اُظ  أََت َٓ َاَ٪ ٣َزَٔق  ک  ٔ ُضوز َی ِٟ ا ا ٩ِ٣ٔ  ٩ِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ًَُُل٣ّ ًَ َابٕٔت  ٩ِ ث ًَ یِٕس  اب٩َِ َز ىٔی  ٌِ ْز َي

 ِ٨ٔ ٔ َوصَُو ً ٔلَي أَبٔیط َوَز إ ٨َ َٓ َِس٥ِٔ٠  طُ أ َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ َرأِٔسط ٨َِٔس  َس ً ٌَ َ٘ َٓ زُُظ  و ٌُ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  اَػل َ٘ َٓ  ٔ ِٔسط َرأ ٍِ أَبَا َس  ُوُظ أَكٔ طُ أَب َٟ  ٢َ

ظُ  َذ َ٘ ٔذی أَِن َّٟ ا ٤ُِس ِهَّلِل  َح ِٟ ا  ٢ُ و ُ٘ َُو َي ٥َ َوص َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٦َ  َ٘ َٓ َِس٥َ٠َ  أ َٓ ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ٔ ا ار َّ٨ اٟ ٔي ٩ِ٣ٔ    ب

ہلل ہیلع فملس یک ادتم ایک رکات اھت امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، اثتب، رضحت اسن  ے رفاتی ےہ ہک اکی وہیدی ڑلاک یبن یلص ا

فہ ںورار ڑپا۔ وت اس ےک اپس یبن اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایعدت ےک ےیل رشتفی ےل ےئگ آپ اس ےک ےر ےک اپس ےھٹیب افر رفامای 

 اہلل ہیلع فملس اک اہکامؿ االسؾ ےل آ ! اس ےن اےنپ ابپ یک رطػ داھکی وج اس ےک اپس ڑھکا اھت اس ےن اےنپ ےٹیب  ے اہک اوبااقلمس یلص

 افر فہ االسؾ ےل آای وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ہی ےتہک وہےئ ابرہ لکن آےئ اہلل اک رکش ےہ سج ےن اس وک آگ  ے اجنت دی



 

 

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿانجزفں  :   ابب

ر اتقدہ ےن رفامای ہک دفونں ںیم  ے  ب ہچب االسؾ ےل آےئ افر رماجےئ وت ایک اس رپ امنز ڑپیھ اجےئ یگ افر ایک ےچب رپ االسؾ ک ش ایک اجاتکس ےہ افر ب ن رشحی، اربامیہ اف

ری ںیم اینپ امں ےک اس ھ ےھت افر اےنپ فادل ےک اس ھ اینپ وقؾ ےک دنی اکی )امں ابپ ںیم  ے( املسمؿ وہ وت ڑلاک املسمؿ ےک اس ھ وہاگ افر ا ن سابس ریض اہلل ہنع زمکف

 رپ ہن ےھت افر رفامای ہک االسؾ اغبل راتہ ےہ ولغمب ںیہن وہات ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1272    حس

رضی اهَّلل :  راوی ، سٔیا٪، ًبیس اهَّلل ، حرضت اب٩ ًباض   ٨ًہ ًلي ب٩ ًبساهَّلل 

 ًَ ُت اب٩َِ  ٌِ ٔ ٤ ٔیَس َس ز َی ٔي  َب اهَّللٔ ب٩ُِ أ ٢َ ًُبَِیُس  ا َٗ  ٢َ ا َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث ٨ُِت َحسَّ ُٛ  ٢ُ و ُ٘ ا َي ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ

اٟ يي ٩ِ٣ٔ  ُم أ٪ َوأ َس ِٟ ٔ و ِٟ ا ٧ََا ٩ِ٣ٔ  یَن أ ٔٔ ٌَ ـِ َت ٤ُِش ِٟ ا يي ٩ِ٣ٔ  ٧ََا َوأُم ائٔ أ َش ِّ٨ 

 یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، دیبعاہلل ، رضحت ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اؿ وک ےتہک وہےئ انس ہک ںیم افر ےریی 

 امں زمکفرں ںیم  ے ںیھت ںیم وچبں ںیم  ے افر ےریی امں وعروتں ںیم  ے زمکفر ںیھت۔

  ن سابس ریض اہلل ہنع یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، دیبع اہلل ، رضحت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

افر اتقدہ ےن رفامای ہک دفونں ںیم  ے  ب ہچب االسؾ ےل آےئ افر رماجےئ وت ایک اس رپ امنز ڑپیھ اجےئ یگ افر ایک ےچب رپ االسؾ ک ش ایک اجاتکس ےہ افر ب ن رشحی، اربامیہ 

فادل ےک اس ھ اینپ وقؾ ےک دنی  اکی )امں ابپ ںیم  ے( املسمؿ وہ وت ڑلاک املسمؿ ےک اس ھ وہاگ افر ا ن سابس ریض اہلل ہنع زمکفری ںیم اینپ امں ےک اس ھ ےھت افر اےنپ

 رپ ہن ےھت افر رفامای ہک االسؾ اغبل راتہ ےہ ولغمب ںیہن وہات ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1273    حس

ب :  راوی ، طٌیب، اب٩ طہا اٟامی٪  ابو

 ٔ ًّي َوإِٔ٪ کَاَ٪ ٟ َوف ٕ ٣َُت ُوز ِوٟ ک١ُِّ ٣َ َي  ل ًَ َّي  إب ُيَؼل َض اب٩ُِ ٔط ا٢َ  َٗ ْب  ِی ٌَ َا ُط بََر٧ ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ًَ َحسَّ َّطُ ُؤَٟس  ٧َ ٕة ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ أ یَّ ةٔ َِ َي ِْٓٔطَ ل

اِس  ا  ٔ إَٔذ ِٔسًَل٦ ِْل ٔ ا َیِر َي ُ ل ًَ ُط  َِت أ٣ُ  کَا٧ ّة َوإِٔ٪  ػَّ ُوُظ َخا ًَل٦َ أَِو أَب ِْلِٔس ا ُظ  ا عٔي أَبََو یَسَّ  ٔ ًَل٦ ِْلِٔس َّي ا ٔ َوَِل ُيَؼل ط ٠َِی ًَ يَي  ا ُػل رّٔخ ا َض١َّ َػ َت

 ُ إٔ٪َّ أَبَا ص َٓ ْم  ِ٘ ٔس َُّط  ض١ٔ  ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ أ٧َ لَي ٩ِ٣َ َِل َيِشَت ٥َ ٣َا ًَ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ ُث  یَُحسِّ َاَ٪  ک ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  یَِزَة َر َز

٤َا ت٨ُِ  َٛ  ٔ ٧ٔط ا َش ٤َُحِّ ی ٔ أَِو  ا٧ٔط َ َّصِّ ی٨َُ ٔ أَِو  ٧ٔط َِّزا َُضو اُظ ی أَبََو َٓ  ٔ ة ِْطَ ٔٔ ِٟ ا لَي  ًَ ُس  َٟ ُو ٕ إِٔلَّ ی ِوُٟوز ٤َّة ٩ِ٣ٔ ٣َ َضٔی ٤َُة ب ضٔی َب ِٟ ا ُخ  وَ٪ َت َئ َص١ِ تُٔحش  ا ٌَ َج٤ِ

ا ٠َِیَض ًَ اَض  ا٨َّٟ َْطَ  َٓ ًٔی  َّٟ ا  ٔ اهَّلل َة  ٨ِطُ ِْٓٔطَ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َِزَة  َُزی ُو ص و٢ُ أَب ُ٘ َئ ث٥َُّ َي ا ًَ ا ٩ِ٣ٔ َجِس َض  اِْلیَةَ  ٓٔی

اک یہ وہ۔ اس ےئل ہک ہچب  اوباامیلؿ، بیعش، ا ن اہشب ےتہک ںیہ ہک رہ فافت اپےن فاےل ےچب رپ امنز ڑپیھ اجےئ یگ ارگہچ فہ زاہین

رطفت االسؾ رپ یہ دیپا وہات ےہ۔ اس ےک فادلنی ای رصػ اس اک ابپ املسمؿ وہےن اک دوعی رک  افر ارگ اس یک امں االسؾ رپ ہن 

 وہایگ۔ وہ وت فہ الچ رک رفےئ وت اس رپ امنز ڑپیھ اجےئ یگ افر وج الچ رک ہن رفےئ وت اس رپ امنز ہن ڑپیھ اجےئ یگ اس ےئل ہک فہ اسطق

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای رہ ہچب االسیم رطفت رپ یہ دیپا وہات ےہ رھپ اس ےک 

ا فادلنی ا ے وہیدی، رصناین، ای وجمیس انب ےتیل ںیہ سج رطح اجونر حیحص اسمل وضع فاال ہچب اتنج ےہ، ایک مت اس ںیم  ے وکیئ وضع اٹک وہ

 دےتھکی وہ؟ رھپ اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ہی آتی آرخ کت التفت رکےت اہلل اعتیل یک رطفت فہ ےہ سج رپ ولوگں وک دیپا ایک۔

 اوباامیلؿ، بیعش، ا ن اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿانجزفں اک ایب :   ابب

ر اتقدہ ےن رفامای ہک دفونں ںیم  ے  ب ہچب االسؾ ےل آےئ افر رماجےئ وت ایک اس رپ امنز ڑپیھ اجےئ یگ افر ایک ےچب رپ االسؾ ک ش ایک اجاتکس ےہ افر ب ن رشحی، اربامیہ اف

 اینپ امں ےک اس ھ ےھت افر اےنپ فادل ےک اس ھ اینپ وقؾ ےک دنی اکی )امں ابپ ںیم  ے( املسمؿ وہ وت ڑلاک املسمؿ ےک اس ھ وہاگ افر ا ن سابس ریض اہلل ہنع زمکفری ںیم

 رپ ہن ےھت افر رفامای ہک االسؾ اغبل راتہ ےہ ولغمب ںیہن وہات ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1274    حس

اٟزح٩٤ حرضت ابوہزیز :  راوی ہ ب٩ ًبس ہزی، ابوس٤٠ ص، ز ، یو٧ ، ًبساهَّلل   ہ رضی اهَّلل ٨ًہًبسا٪

ِبٔس  ًَ َة ب٩ُِ  َس٤َ٠َ ُو  نٔي أَب بََر ٔیِّ أَِخ ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ٧ُُص  یُو َا  بََر٧ اهَّللٔ أَِخ ِبُس  ًَ َا  بََر٧ اُ٪ أَِخ ِبَس ًَ ٨ََا  ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  َِزَة  ی َُز ٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَا ص زَِّح اٟ

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ َرُسو  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا ٧ٔطٔ َٗ َشا ٤َُحِّ ٔ أَِو ی ٔط ا٧ َ ٨ََُّصِّ ٔ َوی ٔط ٧ َزا وِّ ُظ یَُض ا ََو أَب َٓ  ٔ ة ِْطَ ٔٔ ِٟ ا َي  ل ًَ ُس  َٟ ُو ی ٕ إِٔلَّ  ز و ا ٩ِ٣ٔ ٣َِوُٟ ٥َ ٣َ

ا ضَٔی  َر َِزَة  ی َُز ُو ص ٢ُ أَب و ُ٘ اَئ ث٥َُّ َي ًَ َضا ٩ِ٣ٔ َجِس وَ٪ ٓٔی اَئ َص١ِ تُٔحش  ٌَ ٤ِ ّة َج َضٔی٤َ ٤َُة ب ضٔی َب ِٟ ا ُخ  ٨َُِت ا ت ٤َ طُ َٛ ٨ِ ًَ  ُ َْطَ  هَّلل َٓ ًٔی  َّٟ ا َة اهَّللٔ  ِْٓٔطَ

 ٥ُ یِّ َ٘ ِٟ ا ی٩ُ  اٟسِّ َذَٟٔک   ٔ اهَّلل  ٔٙ ی١َ َٟٔد٠ِ ِبسٔ َضا َِل َت ٠َِی ًَ اَض  َّ٨  اٟ

دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اوبہملس  ن دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک 

ےن رفامای ہک رہ ہچب رطفت رپ دیپا وہات ےہ رھپ اس ےک امں ابپ اس وک وہیدی انب ےتیل ںیہ سج رطح اجونر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

ےچب داتی ےہ ایک مت دےتھکی وہ وکیئ وضع اس اک اٹک وہا؟ رھپ اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اس آتی یک التفت رکےت اہلل یک رطفت فہ ےہ سج رپ 

  ںیم یدب یل ںیہن ےہ ہی یہ دیساھ دنی ےہ۔اس ےن ولوگں وک دیپا ایک اہلل ےک دنی

 دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اوبہملس  ن دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب رشمک ومت ےک آربی ال اہل اال اہلل ےہک ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

  ب رشمک ومت ےک آربی ال اہل اال اہلل ےہک ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1275    حس

٣شیب :  راوی ح، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩  ، ػاٟ ابزاہی٥ ، يٌ٘وب ب٩   اسحاٚ

 َٗ َِزاصٔی٥َ  وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ ٧َا َي بََر ُٚ أَِخ ا ِٔسَح ٨ََا إ ث ٔب َحسَّ ٤َُشیَّ ِٟ ا یُس ب٩ُِ  ٌٔ نٔي َس بََر ا٢َ أَِخ َٗ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ أٟٕح  َػ  ٩ِ ًَ ثَىٔی أَبٔي  ا٢َ َحسَّ



 

 

٠َیِ  ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َُط  ائ ُ َج اة َٓ َو ِٟ ا َأٟٕب  ِت أَبَا ك رَضَ ا َح َّ٤ َٟ َّطُ  ٧َ ُظ أ بََر َُّط أَِخ ٔ أ٧َ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َ ٨َِٔسُظ أ َوَجَس ً َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ِض١ٔ ب٩َِ ط َا َج ب

 ٔ َب ْٔل  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  ُسو٢ُ  ا٢َ َر َٗ  ٔ ٔیَرة ِ٤ُ ِٟ ا َة ب٩ِٔ  ٔ ب٩َِ أَبٔي أ٣َُیَّ اهَّلل ِبَس  ًَ ٕ َو ا٦ ٤َّٔة صَٔظ ک٠َ  ُ اهَّلل َط إِٔلَّ  َٟ ٔ ١ِ َِل إ ُٗ  ِّ٥ ًَ َا  َأٟٕب ی ي ك

ضِ  ُو َج ٢َ أَب ا َ٘ َٓ اهَّللٔ  ٨َِٔس  ا ً َک بَٔض َٟ َضُس  َِط ز٢َِ أ َی  ٥ِ٠َ َٓ ٔٔب  ٠ لَّ ٤ُ ِٟ ا ِبٔس  ًَ ٔة  َّ٩ِ ٠٣ٔ ًَ ُب  َُ زِ ٕٔب أََت َاٟ َا ك َا أَب َة ی ٔي أ٣َُیَّ َب ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ أ ًَ ١ٕ َو

ُو  ٢َ أَب ا َٗ َّی  ً ٔة َح َٟ ا َ٘ ٤َ ِٟ ا َک  أ٪ بٔت٠ِٔ َز و ٌُ ٔ َوَي ط ٠َِی ًَ ا  ُٔؿَض ز ٌِ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو آْٔخَ َر ٕٔب  َاٟ َي ك ل ًَ َُو  ٤َُض٥ِ ص ک٠ََّ ا  ٣َ

ٔ َو  ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس  ٢َ ا َ٘ َٓ اهَّللُ  َط إِٔلَّ  َٟ ٔ ٢َ َِل إ و ُ٘ َبَي أَِ٪ َي ٠ٔٔب َوأ لَّ ٤ُ ِٟ ا ِبٔس  ًَ ٔة  ٧َُِط ٠٣َّٔ ٥ِ أ َٟ ا  َک ٣َ َٟ  َّ٪ َٔفَ ِِ َت َِس َْل اهَّللٔ  ا َو ٥َ أ٣ََ َس٠َّ

طٔ  َي ٓٔی ال ٌَ َت  ُ اهَّلل ِز٢ََ  أ٧َ َٓ َک  ٨ِ یَةَ ًَ اِْل ٔيیِّ  َّ٨ َاَ٪ ٠ٟٔ ک ا  ٣َ 

ااحسؼ، وقعیب  ن اربامیہ، اصحل، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم، اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ  ب اوباطبل یک فافت اک فتق 

داھکی آربی آای وت اؿ ےک اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ اؿ ےک اپس اوبلہج  ن اشہؾ، دبعاہلل  ن اہیم  ن ریغمہ وک 

ُ( ہہک دےئجی ںیم اہلل ےک زندکی اس ہملک یک
َ
  اّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَه
َ
 روسؽ اہلل ےن اوباطبل وک اطخب رک ےک اہک ا  ےری  اچچ اجؿ آپ ) ل

اہشدت دفں اگ۔ اوبلہج افر دبعاہلل  ن اہیم ےن اہک ا  اوباطبل ایک مت دبعابلطمل ےک دنی  ے رھپ اجفےگ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل 

 اوباطبل ےک اسےنم اس ہملک وک ک ش رکےت رےہ افر ہی دفونں فیہ ابت رھپ ےتہک۔ اہیں کت ہک اوباطبل ےن اینپ آرخی ہیلع فملس

ُ( ک ےن  ے ااکنر رکدای۔ روسؽ اہلل یلص اہلل
َ
  اّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَه
َ
 ہیلع فملس ےن وگتفگ ںیم وج اہک فہ ہی ہک ںیم دبعابلطمل ےک دنی رپ وہں افر ) ل

( رفامای دخب
ِ
ّ
ئ 
ِ
ی 
َ
ّ

 

ِلی ل

 َؿ 
َ
  ک
َ
ا ںیم اہمتر  ےیل داع رفغمت رکات روہں اگ  ب کت ہک ںیم اس  ے رفاک ہن اجفں وت اہلل اعتیل ےن ہی آتی )م

 آرخ کت انزؽ رفامیی۔

 ااحسؼ، وقعیب  ن اربامیہ، اصحل، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ربق رپ اشخ اگلےن اک ایبؿ ۔ ربدیہ ایملس ےن فتیص یک ہک اؿ یک ربق رپ دف اشںیخ اگڑ د

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

ربق رپ ھک ہ داھکی وت اہک ہک ا  ڑلےک اس وک اگل  ربق رپ اشخ اگلےن اک ایبؿ ۔ ربدیہ ایملس ےن فتیص یک ہک اؿ یک ربق رپ دف اشںیخ اگڑ دی اجںیئ افر ا ن رمعےن دبعارلنمح یک

دہع ںیم افر مہ ںیم زایدہ رکدای اجےئ اس ےئل ہک اس اک لمع اسہی رک  اگ افر اخرہج  ن زدی ےن اہک ںیم ےن آپ وک اس احؽ ںیم داھکی ہک وجاؿ اھت ۔ رضحت امثعؿ ےک 



 

 

ربق وک الھچگن اگلےئ اہیں کت ہک اس  ے آےگ ڑبھ اجےئ ۔امثعؿ  ن میکح ےن اہک ہک اخرہج  ن زدی ےن ےریا تا ھ الھچںیگن اگلےن فاال فہ اھجمس اجات اھت وج امثعؿ  ن نوعظؿ یک 

ں رپ   افر انعف ےن اہک ا ن رمع ربقفڑکپا افر ےھجم ربق رپ اھٹیبای افر ھجم  ے اےنپ اچچ زدی  ن اثتب ےک فاےطس  ے ایبؿ ایک اوہنں ےن اس وک اس ےئل رکمفہ اھجمس وج دحث رک

 رشفی یک دحثی ںیم ربق ےک افرپ  ےنھٹی ےتھٹیب ےھت ۔ اظبرہ رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع ربق ےک اس ھ کیٹ اگل رک ےتھٹیب وہں ےگ ویکں ہک ربق ےک افرپ خی۔انھ دنسپدیہ ںیہن ملسم

 (یک اممتعن یھب آیئ ےہ دںیھکی وکشمۃ رعیب ص ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1276    حس

ع، ٣حاہس، كاوض، اب٩ ًباض :  راوی ہ، ا٤ً  یحٌی، ابو٣ٌاوی

 ُ اهَّلل ضَٔی  إض َر بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َاُوٕض  ٩ِ ك ًَ ٩ِ ٣َُحاصٕٔس  ًَ ٤َٔع  ًِ َ ِْل ا  ٩ِ ًَ ٔیََة  او ٌَ ٨ََا أَبُو ٣ُ ث َیِحٌَی َحسَّ ٨ََا  ث َّي َحسَّ ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٤َا  ٨ُِض ًَ  

ٔ َوَس٠َّ  ط ٠َِی ًَ ٤َُ اهَّللُ  ا أََحُسص ٕ أ٣ََّ ٔیر ب َٛ َأ٪ فٔي  ب ذَّ ٌَ َأ٪ َو٣َا يُ ب ذَّ ٌَ ُی َٟ َُّض٤َا  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َأ٪  ب ذَّ ٌَ ی٩ِٔ ُي بَِر َ٘ ٔ َّطُ ٣َزَّ ب ٧َ ُ ٩ِ٣ٔ ٥َ أ ر
ٔ

َ َت َاَ٪ َِل َيِش ک َٓ ا 

ضَ  َّ٘ َظ َٓ ّة  َِب َرك ٔیَسّة  ٤َةٔ ث٥َُّ أََخَذ َجز ٤ٔی ٔا٨َّٟ ٔشی ب ٤َِ َاَ٪ ی ک َٓ اِْلَْخُ  ا  ٢ٔ َوأ٣ََّ َبِو ِٟ یَا ا ُوا  اٟ َ٘ َٓ احَٔسّة  ٕ َو بِر َٗ ک١ُِّ  َز فٔي  یِٔن ث٥َُّ َُغَ َٔ ٨ِٔٔؼ ا ب

َبَشا یَِي  ٥ِ َٟ ا  ا ٣َ ُض٤َ ٨ِ ًَ  َٕ َّٔ یَُد ُط أَِ٪  َّ٠ ٌَ َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ا  َت صََذ ٌِ ٨َ اهَّللٔ ٥َٟٔ َػ  ٢َ ُسو  َر

آپ دف ربقفں ےک اپس  ے سگر   ییحی، اوباعمفہی، اشمع، اجمدہ، اطؤس ، ا ن سابس یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک

اؿ دفونں رپ ذعاب وہ رتا اھت آپ ےن رفامای اؿ دفونں رپ ذعاب وہرتا ےہ افر یسک ڑبایرم ںیم اؿ رپ ذعاب ںیہن وہ رتا اکی وت اشیپب 

اکی ڑکٹا اگڑ دای ولوگں  ے ںیہن اتچب اھت افر دفےرا یلغچ اھکات رھپات اھت رھپ اکی رت اشخ یل افر اس ےک دف ڑکٹ  ےیک رھپ رہ ربق رپ اکی 

ےن اہک ای روسؽ اہلل آپ ےن ہی سک تحلصم یک انبء رپ ایک آپ ےن رفامای اشدی اؿ ےک ذعاب ںیم فیفخت وہاج   ب کت ہی کشخ ہن 

 وہں۔

 ییحی، اوباعمفہی، اشمع، اجمدہ، اطفس، ا ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ربق ےک اپس دحمث اک تحیصن رکان افر اسویھتں اک اس ےک اچرفں رطػ خی۔انھ۔نوجوجؿ نم اؽ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ت ےک ینعم ںیہ ربق ےک اپس دحمث اک تحیصن رکان افر اسویھتں اک اس ےک اچرفں رطػ خی۔انھ۔نوجوجؿ نم االدجاث ےک ینعم ںیہ فہ اینپ ربقفں  ے ںیلکن 

 

 
ےگ ۔ ب



 

 

 ت وحیض ےک ینعم ںیہ ںیم ےن اس ےک ےلچن ہصح وک افرپ ایک افر ا  اقض زیت دفڑان افر اشمع ےن ایل بصن ڑپاھ ےہ

 

 
ے  ااھبری اجںیئ یگ افر ب
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 ح
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ت

ینعی یسک دنلب زیچ یک رطػ 

ووؿ ےک ینعم ںیلکن ےگ ۔
شل

 

ت ی

 ںیم تقبس رکںی ےگ بصن فادح ےہ افر بصن دصمر ےہ افر 

سج یث                               ج٠س او٢  :  ٠      1277    حس

ہ :  راوی ، حرضت ًلي رضی اهَّلل ٨ً ٟزح٩٤ ، سٌس ب٩ ًبیسہ، ابوًبسا ٨٣ؼور  ًث٤ا٪، جزیز، 

 َ٤ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ ٩ِ أَبٔي  ًَ ٔس ب٩ِٔ ًُبَِیَسَة  ٌِ ٩ِ َس ًَ ٕر  و ٨ُِؼ ٩ِ ٣َ ًَ ٔیْز  ز َىٔی َج ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اُ٪  ٤َ ا ًُِث ٨ََ ث ا َحسَّ َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٓٔيٕ  ل ًَ  ٩ِ ًَ  ٩ٔ

ُط َو  َٟ ِو َا َح ٧ ِس ٌَ َٗ َس َو ٌَ َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َا  ٧ ا أََت َٓ ٔس  َٗ زِ َِ ِٟ ا  ٍٔ ٘ٔی ٔي َب ٕ ف ٨َاَزة ٔي َج ٨ُُِٜت ف َی  ١َ ٌَ َح َٓ َص  َّٜ ٨َ َٓ ْة  ََّصَ ُط ٣ِٔد ٌَ ٣َ

ا٢َ ٣َا ٣ٔ  َٗ ٔ ث٥َُّ  تٔط ََّصَ ٤ِٔٔد ٘ٔیَّ ب َط تَٔب  ُٛ ِس  َٗ رٔ َوإِٔلَّ  ا َّ٨ اٟ ةٔ َو َّ٨ َح ِٟ ا َُضا ٩ِ٣ٔ  َا٧ تَٔب ٣َک ُٛ َسٕة إِٔلَّ  و ُٔ ٕص ٨ِ٣َ ِٔ َن ا ٩ِ٣ٔ  ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ أََحٕس ٣َ ّة أَِو ٨ِ

ا ٣ٔ  َّ٨ کَاَ٪ ٣ٔ  ٩ِ٤َ َٓ  ١َ٤َ ٌَ ِٟ ا  َُ ٧ََس ا َو ٨َٔ اب َي َٛٔت ل ًَ ک١ُٔ  َتَّ ًَل ٧ َٓ َ اهَّللٔ أ  ٢َ و َرُس یَا  َرُج١ْ   ٢َ ا َ٘ َٓ یَسّة  ٌٔ َي َس ٔل ُ إ یر َشَیٔؼ َٓ  ٔ َزة ا ٌَ اٟشَّ ٩ِ أَص١ِٔ 

 َٗ  ٔ اَوة َ٘ اٟظَّ ١ٔ٤َ أَص١ِٔ  ًَ ٔلَي  ُ إ یر َشَیٔؼ َٓ  ٔ اَوة َ٘ اٟظَّ ا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  َاَ٪ ٨٣َّٔ ک ا ٩ِ٣َ  ٔ َوأ٣ََّ َزة ا ٌَ اٟشَّ ١ٔ٤َ أَص١ِٔ  اَزةٔ ًَ ٌَ اٟشَّ ا أَص١ُِ  ا٢َ أ٣ََّ

اٟظَّ  ا أَص١ُِ  ٔ َوأ٣ََّ َزة ا ٌَ اٟشَّ  ١ٔ٤َ ٌَ ٔ وَ٪ ٟ ُ ْسَّ يَُی اِْلیَةَ َٓ َقي  اتَّ َلی َو ًِ َ ا ٩ِ٣َ أ أ٣ََّ َٓ  َ أ َْقَ ٔ ث٥َُّ  اَوة َ٘ اٟظَّ  ١ٔ٤َ ٌَ ٔ وَ٪ ٟ ُ يَُیْسَّ َٓ  ٔ اَوة َ٘ 

امثعؿ، رجری، وصنمر، دعس  ن دیبعہ، اوبدبعارلنمح، رضحت  یل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک مہ عیقب رغدق 

یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ افر ھٹیب ےئگ وت مہ یھب آپ ےک اردرگد ھٹیب ےئگ افر  ںیم اکی انجزہ ںیم رشکی ےھت امہر  اپس یبن

آپ ےک اپس اکی ڑھچی یھت۔ آپ ا ے زنیم رپ امرےن ےگل افر رفامےن ےگل مت ںیم  ے رہ اجدنار ےک ےئل اس یک ہگج تنج ای منہج 

اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ایک مہ اےنپ ےنھکل رپ رھبفہس ہن ھکل دی ےہ افر کین تخب افر دب تخب وہان ھکل دای ےہ وت اکی صخش ےن 

رکںی؟ افر لمع وھچڑ دںی مہ ںیم  ے وج صخش الہ اعسدت ںیم  ے وہاگ فہ الہ اعسدت ےک اکؾ رک  اگ افر وج صخش دبتخب وہاگ فہ 

اسؿ ےیک اجںیئ ےگ افر دبتخب ولگ دبیتخب دبوتخبں یک رطز رپ اجےئ اگ، آپ ےن رفامای ہک کین ولگ کین یتخب ےک لمع ےک ےئل آ

( آرخ کت ڑپیھ۔ َ
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 ےک لمع ےک ےئل آاسؿ ےیک اجںیئ ےگ رھپ آپ ےن آتی )ف

 امثعؿ، رجری، وصنمر، دعس  ن دیبعہ، اوبدبعارلنمح، رضحت  یل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...وخد یشک رکےن فاےل اک ایبؿ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وخد یشک رکےن فاےل اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1278    حس

ہ، ثابت ب٩ ؿحاَ، :  راوی ، خاٟس، ابوًٗلب یٍ ً ز، یذیسب٩ ز  ٣شس

َرضٔیَ َحسَّ   َٔ ا حَّ َـّ اٟ َابٔٔت ب٩ِٔ  ٩ِ ث ًَ ًَٔلبََة  َبٔي ٗ ٩ِ أ ًَ أْٟس  ٨ََا َخ ث ٍٕ َحسَّ ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز ز َی ث٨ََا  ْز َحسَّ ٨ََا ٣َُشسَّ َّي  ث َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل

 ٌَ َت ا ٣ُ َاذٔبّ ٔ ک ًَل٦ ِْلِٔس ٔ ا یِر َُ ٕة  َّ٠ٔ٤ٔ َٕ ب ٢َ ٩ِ٣َ َح٠َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٔي اهَّللُ  ٔ ف ٔط َب ب ٕ ًُذِّ یَسة ُط بَٔحٔس َش ِٔ َن َت١َ  َٗ ٢َ َو٩ِ٣َ  ا َٗ ا  ٤َ َٛ َو  ُض َٓ ا  ّس ِّ٤

 ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٨ََا ُج٨َِسْب  ث َحَش٩ٔ َحسَّ ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ٕ ُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ ز زٔی ٨ََا َج ث ٢ٕ َحسَّ َضا ٨ِ اُد ب٩ُِ ٣ٔ ا٢َ َححَّ َٗ ٥َ َو َّ٨ َض ٔ َج َار ٤َا ٧ َٓ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا ا  ٔي صََذ ُط ف ٨ِ ًَ  

٨َا َو٣َ  ِٔ َنٔشي َن َت١َ  َ٘ َٓ ْح  َزا َٔزُج١ٕ ٔج ا٢َ کَاَ٪ ب َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َي  ل ًَ ٨َِسْب  َِٜٔذَب ُج ُٖ أَِ٪ ی ٧ََدا اهَّللُ ا   ٢َ ا َ٘ َٓ ُط  َش

ةَ  َح٨َّ ِٟ ا  ٔ ٠َِیط ًَ ُت  ٣ِ ٔ َِحَّ ٔشط ِٔ ٨َٔ ِبٔسی ب ًَ ٔي  ن َر  بََس

 یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن دسمد، سیدی ن زرعی، اخدل، اوبالقہب، اثتب  ن احضک، یبن

رفامای ہک سج ےن االسؾ ےک العفہ یسک افر تلم یک  مس وھجٹ افر اجؿ وبھج رک اھکیئ، وت فہ ااسی ےہ  اسی اس ےن اہک۔ افر سج ےن اینپ 

ےئ اگ، اجحج  ن اہنمؽ ےن وباہطس رجری  ن احزؾ، ب ن، اجؿ وک یسک ولےہ  ے لتق ایک وت منہج یک آگ ںیم ایس ولےہ  ے ذعاب ایک اج

دنجب ریض اہلل ہنع  ے اس دجسم ںیم ایبؿ ایک ہک ہن وت مہ وھبےل افر ہن ںیمہ وخػ ےہ ہک دنجب ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

یل ےن رفامای ہک ےری  دنب  ےن اینپ  ے وھجٹ رفاتی رکںی ےگ اکی صخش وج زیمخ اھت اس ےن اینپ اجؿ وک لتق رک ڈاال، وت اہلل اعت

 اجؿ وخد یہ ددیی اس ےئل ںیم ےن تنج وک اس رپ رحاؾ رکدای۔

 دسمد، ذیدی ن زرعی، اخدل، اوبالقہب، اثتب  ن احضک، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ؿانجزفں اک ایب :   ابب

 وخد یشک رکےن فاےل اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1279    حس

ہ :  راوی ز، ارعد، ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ً یب، ابوز٧ا  ابو اٟامی٪، طٌ

 ٩ِ ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ٩ِ ا ًَ  ٔ ز ٧َِّا اٟز ا أَبُو  ث٨ََ ْب َحسَّ ِی ٌَ ٧َا ُط بََر ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َِزَة  ی َُز ٔي ص أَب

 ٔ ار َّ٨ اٟ َُضا فٔي  ٨ ٌُ یَِل َُضا  ٨ ٌُ ِل َی ی  ٔذ َّٟ ا رٔ َو ا ا٨َّٟ ٔي  َضا ف ُ٘ ُ ٨ ُط یَِد َش ِٔ َن  ُٙ ُ ٨ یَِد ٔذی  َّٟ ا  ٥َ َس٠َّ  َو

تی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وج اےنپ آپ وک اوب اامیلؿ، بیعش، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفا

 زینہ الگ وھگٹن رک امرات ےہ فہ منہج ںیم اےنپ آپ وک الگ وھگٹن رک امرات رےہ اگ افر وج صخش زینہ وھبچ رک امرات ےہ فہ منہج ںیم اےنپ آپ وک

 امرات رےہ اگ۔

 ریہ ریض اہلل ہنعاوب اامیلؿ، بیعش، اوبزاند، ارعج، اوبرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انمنیقف رپ امنز ڑپےنھ، افر رشمنیک ےک ےئل داع فرفغمت رکےن یک رکاتہ اک ایبؿ ا ن مع

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اع فرفغمت رکےن یک رکاتہ اک ایبؿ ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے اس وک رفاتی ایک ےہ ۔انمنیقف رپ امنز ڑپےنھ، افر رشمنیک ےک ےئل د

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1280    حس

رضی اهَّلل ٨ًہیحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ، اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ًہ ٤ً :  راوی  زب٩ خلاب، 

ِبٔس اهَّللٔ ًَ ٩ِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ َىٔی  ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب یَِح ا  ٨ََ ث َز ب٩ِٔ َحسَّ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  



 

 

بِ  ًَ اَت  ا ٣َ َّ٤ َٟ  ٢َ ا َٗ َُّط  ُض٥ِ أ٧َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  أب َر لَّ َد ِٟ يَي  ُس ا ٥َ ُٟٔیَؼل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  ُس ُط َر َٟ َٔي  ٢َ زُع َس٠ُو اب٩ُِ  َٓيٕ  ُب اهَّللٔ ب٩ُِ أ

َتُ  ٔ أ اهَّلل  ٢َ ُسو یَا َر ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٔ ِیط َٟ ٔ ُت إ ٥َ َوثَِب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ا٦َ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٔ ط ٠َِی اب٩ِٔ ًَ لَي  ًَ يي  َذا َؼل َٛ َِو٦َ  ٢َ ی ا َٗ ِس  َٗ ُبَٓيٕ َو أ

 ِ ا٢َ أَْخِّ َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس  ٥َ ََبشَّ ت َٓ ُط  َٟ ِو َٗ  ٔ ط ٠َِی ًَ زُ  سِّ ًَ ُ ا أ َذ َٛ ا َو َذ َٛ ا  َذ َٛ ٢َ َو ا َٗ  ٔ ط ٠َِی ًَ ثَرُِت  ِٛ َ ا أ َّ٤ ٠َ َٓ  ُ ٤َز َا ًُ ِّی ی ى ًَ  

 ٥ُ٠َ ًِ َ ِو أ َٟ ََرُِت  اِخ َٓ ِّرُِت  ی يي ُخ ٔن ُ  إ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل ُسو٢ُ  َر  ٔ ط ٠َِی ًَ َّي  َؼل َٓ ا٢َ  َٗ َضا  ٠َِی ًَ ِٔزُت  ز َٟ ُط  َٟ ََفُ  ِِ یَن يُ ٌٔ ِب اٟشَّ لَي  ًَ ِٔزُت  يي إِٔ٪ ز َن ٠َِیطٔ  أ ًَ

 َ ل ًَ ُتَؼ١ِّ  َْة َوَِل  ائ ََز أ٪ ٩ِ٣ٔ ب ََت اِْلی ِت  َٟ َ َز ٧ َّی  ً ا َح یّر ُِث إِٔلَّ َئش ٜ٤َِ ٥ِ٠َ ی َٓ  َٖ ِنََّصَ ا ٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ ٔ َوص٥ُِ َو ٔط ِوٟ َٗ َي  ٔل ا إ اَت أَبَّس ُض٥ِ ٣َ ي أََحٕس ٨ِ٣ٔ

اهَّللُ ِو٣َئٕٔذ َو َی  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ٔ  َرُس لَي  ًَ ٔي  زِأَت ُس ٩ِ٣ٔ ُج ٌِ ِٔبُت َب ح ٌَ َٓ  ٢َ ا َٗ وَ٪  ُ٘ ٔس ا َٓ ُ٥٠َ ًِ َ ُُط أ وٟ ُس   َوَر

، ا ن سابس ریض اہلل ہنع رمع ن اطخب، ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، دیبعاہلل  ن دبعاہلل

ںیہ ہک  ب دبعاہلل  ن ایب ولسؽ رما وت اس ےک ےئل روسؽ اہلل وک البای ایگ اتہک اس رپ امنز ڑپںیھ  ب روسؽ اہلل ڑھک  وہےئ وت ںیم 

امنز ڑپںیھ ےگ احالہکن اس ےن الفں الفں دؿ اس آپ یک رطػ لچ ڑپا افر ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل ایک آپ دبعاہلل ا ن ایب رپ 

 رطح افر الفں الفں ابت یہک یھت افر ںیم اس یک ابوتں وک امشر رکےن اگل۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رکسماےئ افر رفامای ہک ھجم  ے

اایتخر رکایل ارگ ںیم اجاتن ہک ارگ ںیم اس ےک  ےھچیپ رہ،  ب ںیم ےن زایدہ وساؽ ایک وت آپ ےن رفامای ہک ےھجم اایتخر دای ایگ ےہ وت ںیم ےن

ےئل رتس ابر  ے زایدہ داع رفغمت رکفں وت شخب دای اجےئ اگ وت ںیم اس ےک ےئل انیقی اس  ے زایدہ رکات۔انچہچن یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

  ےن اس رپ امنز ڑپیھ۔ رھپ فاسپ وہےئ افر وھتڑی دری یھب ہن رہھٹےن اپےئ ےھت ہک وسرۃ رباۃ یک
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 یک ےھجم اس رپ  بجع وہا افر اہلل افر اس ےک روسؽ زایدہ اجےنن فاےل ںیہ۔

 ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل ، ا ن سابس ریض اہلل ہنع رمع ن اطخب، ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیم رپ ولوگں یک رعتفی رکےن اک ایبؿ ۔

 ؿانجزفں اک ایب :   ابب



 

 

 تیم رپ ولوگں یک رعتفی رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1281    حس

ٟک رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ب، ا٧ص ب٩ ٣ا ہ، ًبساٌٟزیذ ب٩ ػہی  آز٦، طٌب

 ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ٕب  َضِی ٔ ب٩ُِ ُػ ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ُة َحسَّ َب ٌِ ُط ا  ٨ََ ث َز٦ُ َحسَّ ا آ ٨ََ ث اَزةٕ َحسَّ ٨َ ا بَٔح و ز  ٢ُ ٣َ و ُ٘ ُط َي ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  ٕٔک  اٟ ََص ب٩َِ ٣َ ٧َ ُت أ ٌِ

وِ  أَث٨َِ َٓ ی  ا بٔأُِْخَ و ز  ِت ث٥َُّ ٣َ َب ٥َ َوَج َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل ا٨َّٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ یِّرا  َضا َخ ٠َِی ًَ ا  ِو ٨َِ أَث ٤َزُ َٓ ا٢َ ًُ َ٘ َٓ ِت  ا٢َ َوَجَب َ٘ َٓ ا  َضا َْشًّ ٠َِی ًَ ا 

َ  ب٩ُِ  ُة َوَصَذا أ َح٨َّ ِٟ ا طُ  َٟ َبِت  َوَج َٓ ا  یِّر ٔ َخ ط ٠َِی ًَ ُت٥ِ  ٨َِِي ا٢َ َصَذا أَث َٗ ِت  ا َوَجَب ٨ِطُ ٣َ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر أب  لَّ َد ِٟ طُ ا َٟ ِت  َوَجَب َٓ ا  َْشًّ  ٔ ٠َِیط ًَ ُت٥ِ  ٨َِِي ث

َِرٔق  ِْل ٔي ا اهَّللٔ ف ُئ  َضَسا ُط ْمُتَْن  ُر أ ا َّ٨  اٟ

امکل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اؿ وک ےتہک وہےئ انس ہک ولگ اکی انجز  ےک  آدؾ، ہبعش، دبعازعلسی  ن بیہص، اسن  ن

اپس  ے سگر  وت اس وک ذرک ریخ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای فا ب وہیئگ رھپ اکی دفےر  انجز  ےک اپس  ے 

 اطخب ےن رفامای ہک ایک زیچ فا ب وہیئگ ؟ آپ یلص اہلل سگر  وت اس اک رب  وطر رپ ذرک ایک وت آپ ےن رفامای ہک فا ب وہیئگ، رمع ا ن

ہیلع فملس ےن رفامای سج صخش یک مت ولوگں ےن رعتفی یک اس ےک ےئل تنج فا ب وہیئگ افر سج وک رب  وطر رپ ذرک ایک اس ےک 

 ےئل منہج فا ب وہیئگ مت ولگ زنیم رپ اہلل ےک وگاہ وہ۔

   ن امکل ریض اہلل ہنعآدؾ، ہبعش، دبعازعلذی  ن بیہص، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم رپ ولوگں یک رعتفی رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1282    حس

٣ش٥٠، :  راوی اِلسوز ًٔا٪ ب٩  َٟفات، ًبساهَّلل ب٩ بزیسہ، ابو ابي ا  زاوؤز ب٩ 



 

 

یَِس  َُز اهَّللٔ ب٩ِٔ ب ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ أت  َُفَ ِٟ ا ٔي  زُ ب٩ُِ أَب اُو َز ا  ث٨ََ اُر َحسَّ َّٔ اٟؼَّ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ صَُو  َّٔ ًَ ا  ٨ََ ث ٔس٣ُِت َحسَّ َٗ  ٢َ ا َٗ  ٔ َوز ِْلَِس ٔي ا ٩ِ أَب ًَ َة 

ٍَ بَٔضا ٣ََزْق  َٗ ِس َو َٗ ی٨ََة َو ٤َٔس ِٟ یِّراا ٔبَٔضا َخ اح َػ لَي  ًَ ِىَٔی  أُث َٓ اَزْة  ٔض٥ِٔ َج٨َ ٤َزَِّت ب َٓ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر أب  لَّ َد ِٟ ا ٔلَي ٤ًََُز ب٩ِٔ  َح٠َِشُت إ َٓ 

ضٔیَ  َر  ُ ز ٢َ ٤ًَُ ا َ٘ َٓ ا  یِّر ا َخ ٔبَٔض اح َػ َي  ل ًَ ِىَٔی  أُث َٓ ی  ِت ث٥َُّ ٣ُزَّ بٔأُِْخَ َب ُط َوَج ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ُ ٤َز ا٢َ ًُ َ٘ أَٟثةٔ اهَّللُ َٓ ٔاٟثَّ زَّ ب َبِت ث٥َُّ ٣ُ ُط َوَج ٨ِ ًَ  

 ٔ ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا یَا أ٣َٔیَر  َبِت  ا َوَج ٠ُِت َو٣َ ُ٘ َٓ  ٔ ز ِْلَِسَو ا٢َ أَبُو ا َ٘ َٓ َبِت  ا٢َ َوَج َ٘ َٓ ا  َْشًّ ا  ٔبَٔض اح لَي َػ ًَ ِىَٔی  أُث ٔيی  َٓ ا٨َّٟ ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ ُت  ٠ِ ُٗ  ٢َ ا َٗ یَن 

ا ٣ُ  ٤َ َی  ٥َ أ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٨َِ َػل ا َواث ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ َْة  ًََلث ٢َ َوث ا َٗ َْة  ًََلث ا َوث ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ َة  َّ٨ َح ِٟ ا اهَّللُ  ُط  َِزَخ٠َ ٕ أ ْة بَٔدیِر ٌَ َِرَب ُط أ َٟ ضَٔس  َط ا٢َ ِش٥ٕٔ٠  َٗ أ٪ 

احٔسٔ  َو ِٟ ا  ٩ِ ًَ ُط  ِٟ َ َنِشأ  ٥ِ َٟ أ٪ ث٥َُّ  ٨َِ اث  َو

رکےت ںیہ ہک ںیم دمہنی آای افر فتاں اکی ںوراری دیپا  افعؿ  ن ملسم، داؤد  ن ایب ارفلات، دبعاہلل  ن ربدیہ، اوباالوسد  ے رفاتی

وہیئگ یھت۔ ںیم رمع ن اطخب ریض اہلل ہنع ےک اپس اھٹیب وہا اھت اؿ ےک اپس  ے اکی انجزہ سگرا۔ وت اس انجز  فاےل یک رعتفی 

 رعتفی یک یئگ، رمع ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ یک یئگ۔ رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک فا ب وہیئگ، رھپ اکی افر انجزہ سگرا وت اس یک یھب

ےن رفامای ہک فا ب وہ یئگ، رھپ اکی رسیتاانجزہ سگرا وت اس یک ربایئ ایبؿ یک یئگ وت آپ ےن رفامای ہک فا ب وہیئگ اوباالوسد ےن اہک ںیم 

سج املسمؿ ےک ےئل اچر املسمؿ ایھچ وپاھچ ہک ایک زیچ فا ب وہ یئگ؟ اہکں ہک ںیم ےن فیہ اہک وج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک 

اہشدت دںی۔ اہلل اس وک تنج ںیم دالخ رکد  اگ مہ ےن اہک افر نیت وت آپ ےن رفامای نیت یھب مہ ےن اہک افر دف۔ وت آپ ےن رفامای دف 

 یھب رھپ مہ ےن اکی ےک قلعتم ہن وپاھچ۔

 االوسدافعؿ  ن ملسم، دافؤد  ن ایب ارفلات، دبعاہلل  ن ربدیہ، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ذعاب ربق ےک قلعتم وج دح ںیثی وقنمؽ ںیہ ۔ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ےہ ہک  ب اظمل ومت

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اک وقؽ ےہ ہک  ب اظمل ومت یک ںویتخں ںیم وہں ےگ افر رفےتش اےنپ تا ھ الیھپےئ وہں ےگ اؿ  ے اہک اجےئ ذعاب ربق ےک قلعتم وج دح ںیثی وقنمؽ ںیہ ۔ افر اہلل اعتیل

 یل اک وقؽ ہک مہ اںیہن دفابرہ ذعاباگ ہک اینپ اجونں وک اکنول آج ںیہمت ذتل اک ذعاب دای اجےئ اگ ۔ وھؿ وھاؿ ےک ینعم ںیم ےہ۔ افر وھؿ رقف ےک ینعم ںیم ےہ افر اہلل اعت

ےگ افر سج دؿ ایقتم  دںی ےگ رھپ رب  ذعاب یک رطػ ریھپ دںی ےگ افر اہلل اعتیل اک وقؽ آؽ رفوعؿ رپ تخس امر ڑپ  یگ ۔ حبص ف اشؾ آگ ےک اسےنم ک ش ےئک اجںیئ



 

 

 اقمئ وہیگ اہک اجےئ اگ آؽ رفوعؿ وک تخس رتنی ذعاب ںیم دالخ رکدف ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1283    حس

ء ب٩ ًازب، :  راوی ، سٌس ب٩ ًبازہ، بزا ہ ب٩ ٣زثس ہ، ٤٘٠ً ، طٌب  حٔؽ ب٩ ٤ًزو

 ِ ٔئ ب ا بََر ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٔس ب٩ِٔ ًُبَِیَسَة  ٌِ َس  ٩ِ ًَ َة ب٩ِٔ ٣َزِثَٕس  ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٤ََز َحسَّ ُؽ ب٩ُِ ًُ ِٔ ا َح ٨ََ ث ُض٤َا َحسَّ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ازٕٔب َر ًَ  ٩ٔ

اٟ  ٩ِ َط ًَ َٟ ٔ ضَٔس أَِ٪ َِل إ َٔي ث٥َُّ َط ُت ٔ أ بِرٔظ َٗ ٤ُِؤ٩ُ٣ٔ فٔي  ِٟ ا َس  ٌٔ ِٗ ُ ا أ ا٢َ إَٔذ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  اهَّللٔ ٨َّ  ٢ُ ُسو َر ا  ّس َّ٤ ُ َوأَ٪َّ ٣َُح اهَّلل إِٔلَّ 

ابٔٔت  اٟثَّ ِو٢ٔ  َ٘ ِٟ ٔا ا ب ُو آ٨٣َ ٔذی٩َ  َّٟ ا ُت اهَّللُ  یَُثبِّ ِوُٟطُ  َٗ َٔک  َذٟ َٓ 

 ن رمعف، ہبعش، ہمقلع  ن رمدث، دعس  ن سابدہ، رباء  ن اعزب، یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ آپ ےن رفامای ہک صفح 
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 ۔ یہی ےہ ہک اہلل اعتیل اک انہک ي

 صفح  ن رمعف، ہبعش، ہمقلع  ن رمدث، دعس  ن سابدہ، رباء  ن اعزب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

ےئ وہں ےگ اؿ  ے اہک اجےئ ذعاب ربق ےک قلعتم وج دح ںیثی وقنمؽ ںیہ ۔ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ےہ ہک  ب اظمل ومت یک ںویتخں ںیم وہں ےگ افر رفےتش اےنپ تا ھ الیھپ

 ںیم ےہ۔ افر وھؿ رقف ےک ینعم ںیم ےہ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک مہ اںیہن دفابرہ ذعاب اگ ہک اینپ اجونں وک اکنول آج ںیہمت ذتل اک ذعاب دای اجےئ اگ ۔ وھؿ وھاؿ ےک ینعم

ےگ افر سج دؿ ایقتم  دںی ےگ رھپ رب  ذعاب یک رطػ ریھپ دںی ےگ افر اہلل اعتیل اک وقؽ آؽ رفوعؿ رپ تخس امر ڑپ  یگ ۔ حبص ف اشؾ آگ ےک اسےنم ک ش ےئک اجںیئ

 وعؿ وک تخس رتنی ذعاب ںیم دالخ رکدف ۔اقمئ وہیگ اہک اجےئ اگ آؽ رف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1284    حس

ر، طٌبہ :  راوی ر، ٨ُس  ٣ح٤س ب٩ بظا



 

 

آ٣َ  ی٩َ  ٔذ َّٟ ا ُت اهَّللُ  یَُثبِّ اَز  ا َوَز َٔضَذ َبُة ب ٌِ ُط ٨ََا  ث ْر َحسَّ ٨َُِس ا ُ ٨ََ ث ٕر َحسَّ ا ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٔ َحسَّ بِر َ٘ ِٟ ا أب  َذ ًَ ٔي  ِت ف َٟ َ َز ٧ ا   ٨ُو

وا ذعاب ربق ےک قلعتم ُ

 

 آَم
َ
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َ
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ِ
ّ
 
َ

 

ُ
 

 انزؽ دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش ےن اس دحثی وک رفاتی ایک ےہ افر اس زایدیت شیک ھ ہک ي

 وہیئ ےہ۔

 دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

ےئ وہں ےگ اؿ  ے اہک اجےئ ذعاب ربق ےک قلعتم وج دح ںیثی وقنمؽ ںیہ ۔ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ےہ ہک  ب اظمل ومت یک ںویتخں ںیم وہں ےگ افر رفےتش اےنپ تا ھ الیھپ

تل اک ذعاب دای اجےئ اگ ۔ وھؿ وھاؿ ےک ینعم ںیم ےہ۔ افر وھؿ رقف ےک ینعم ںیم ےہ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک مہ اںیہن دفابرہ ذعاب اگ ہک اینپ اجونں وک اکنول آج ںیہمت ذ

سج دؿ ایقتم ےگ افر  دںی ےگ رھپ رب  ذعاب یک رطػ ریھپ دںی ےگ افر اہلل اعتیل اک وقؽ آؽ رفوعؿ رپ تخس امر ڑپ  یگ ۔ حبص ف اشؾ آگ ےک اسےنم ک ش ےئک اجںیئ

 اقمئ وہیگ اہک اجےئ اگ آؽ رفوعؿ وک تخس رتنی ذعاب ںیم دالخ رکدف ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1285    حس

ہ :  راوی ح، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ً اہی٥، ابزاہی٥، ػاٟ  ًلي ب٩ ًبساهَّلل ، يٌ٘وب ب٩ ابز

ِبٔس ا ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث ضَٔی اهَّللَُحسَّ َز َر ٤َ اب٩َِ ًُ ٍْ أَ٪َّ  ٔ َآ ٧ ثَىٔی  ٕٔح َحسَّ اٟ َػ  ٩ِ ًَ ٔي  َب َىٔی أ ث اصٔی٥َ َحسَّ َِز وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ ا َي ٨ََ ث ٤َا هَّللٔ َحسَّ ٨ُِض ًَ  

ا٢َ َوَجِست٥ُِ ٣َا َ٘ َٓ ٔب  ٠ٔی َ٘ ِٟ ا لَي أَص١ِٔ  ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٍَ ٠ََّ اك ا٢َ  َٗ ُظ  بََر اّتا  أَِخ و أ٣ََِو ُط َتِسًُ َٟ ٘ٔی١َ  َٓ ا  ًّ٘ ٥ُِ َح  ٜ َرب َس  ًَ َو

ُوَ٪  یُحٔيب ٩ِ َِل  ٜٔ ُض٥ِ َوَل ٨ِ٣ٔ ٍَ ٤َ َِس ا أْمُتَْن بٔأ ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ 

 یل  ن دبعاہلل ، وقعیب  ن اربامیہ، اربامیہ، اصحل، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 اھجاکن )اہجں دبر ےک لوتقؽ رشمنیک( ڑپ  ےھت آپ ےن رفامای ایک مت ےن کیھٹ کیھٹ اس زیچ وک اپ ایل وج اہمتر  رب اس ونکںی ںیم

ےن مت  ے فدعہ ایک اھت؟ آپ  ے اہک ایگ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رمدفں وک اکپرےت ںیہ ؟ آپ ےن رفامای مت اؿ  ے زایدہ ےننس فاےل 

 دےتی ںیہ۔ ںیہن وہ نکیل فہ وجاب ںیہن



 

 

  یل  ن دبعاہلل ، وقعیب  ن اربامیہ، اربامیہ، اصحل، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

اعتیل اک وقؽ ےہ ہک  ب اظمل ومت یک ںویتخں ںیم وہں ےگ افر رفےتش اےنپ تا ھ الیھپےئ وہں ےگ اؿ  ے اہک اجےئ  ذعاب ربق ےک قلعتم وج دح ںیثی وقنمؽ ںیہ ۔ افر اہلل

ذعاب  یل اک وقؽ ہک مہ اںیہن دفابرہاگ ہک اینپ اجونں وک اکنول آج ںیہمت ذتل اک ذعاب دای اجےئ اگ ۔ وھؿ وھاؿ ےک ینعم ںیم ےہ۔ افر وھؿ رقف ےک ینعم ںیم ےہ افر اہلل اعت

ےگ افر سج دؿ ایقتم  دںی ےگ رھپ رب  ذعاب یک رطػ ریھپ دںی ےگ افر اہلل اعتیل اک وقؽ آؽ رفوعؿ رپ تخس امر ڑپ  یگ ۔ حبص ف اشؾ آگ ےک اسےنم ک ش ےئک اجںیئ

 اقمئ وہیگ اہک اجےئ اگ آؽ رفوعؿ وک تخس رتنی ذعاب ںیم دالخ رکدف ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1286    حس

، حرضت ًائظہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ، رعوہ  ًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ ٤ًزو

ا ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ِ صَٔظا٦ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ٕس َحسَّ ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اَحسَّ ٤ََّ ِت إ٧ٔ َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ ا٢َ  هَّللُ  َٗ

ا٢َ  َٗ ِس  َٗ ٌّٙ َو ُض٥ِ َح َٟ و٢ُ  ُٗ َ ُت أ ٨ِ ُٛ ا  اِْلَ٪ أَ٪َّ ٣َ وَ٪  ٤ُ ٠َ ٌِ َی َٟ َُّض٥ِ  ٧ٔ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ِوتَياٟ ٤َ ِٟ ا  ٍُ ٔ ُتِش٤ ََّک َِل  ٧ٔ َي إ ال ٌَ َت  ُ اهَّلل   

فاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل دبعاہلل  ن دمحم،  نایؿ، اشہؾ  ن رمعف، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے ر

 ہیلع فملس ےن رفامای فہ اب اجؿ ںیل ےگ ہک وج ںیم اتہک اھت فہ قح ےہ افر اہلل اعتیل رفامےت ںیہ مت رمدفں وک ںیہن انس ےتکس

 دبع اہلل  ن دمحم،  نایؿ، اشہؾ  ن رمعف، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

ےئ وہں ےگ اؿ  ے اہک اجےئ ذعاب ربق ےک قلعتم وج دح ںیثی وقنمؽ ںیہ ۔ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ےہ ہک  ب اظمل ومت یک ںویتخں ںیم وہں ےگ افر رفےتش اےنپ تا ھ الیھپ

ؽ ہک مہ اںیہن دفابرہ ذعاب  اجونں وک اکنول آج ںیہمت ذتل اک ذعاب دای اجےئ اگ ۔ وھؿ وھاؿ ےک ینعم ںیم ےہ۔ افر وھؿ رقف ےک ینعم ںیم ےہ افر اہلل اعتیل اک وقاگ ہک اینپ

اسےنم ک ش ےئک اجںیئ ےگ افر سج دؿ ایقتم  دںی ےگ رھپ رب  ذعاب یک رطػ ریھپ دںی ےگ افر اہلل اعتیل اک وقؽ آؽ رفوعؿ رپ تخس امر ڑپ  یگ ۔ حبص ف اشؾ آگ ےک



 

 

 اقمئ وہیگ اہک اجےئ اگ آؽ رفوعؿ وک تخس رتنی ذعاب ںیم دالخ رکدف ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1287    حس

اور ٣ْسوٚ، حرضت ًائظہ رضی ا :  راوی اٟس سے وہ ٣ْسوٚ سے  ہ، اطٌث، اپ٨ے و  هَّلل ٨ًہاًبسا٪، ابوًبسا٪، طٌب

ضَٔی ا َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ َث  ٌَ َِط اِْل ُت  ٌِ ٔ ٤ َبَة َس ٌِ ُط  ٩ِ ًَ ٔي  بََرنٔي أَب اُ٪ أَِخ ِبَس ًَ ٨ََا  ث ٔیَّّة َحسَّ ز یَُضو ٨َِضا أَ٪َّ  ًَ هَّللُ 

 ًَ َٔ اهَّللُ ٩ِ٣ٔ  َذ ا ًَ َ َضا أ َٟ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ  ٔ بِر َ٘ ِٟ ا اَب  َذ ًَ ِت  َْکَ َذ َٓ ٠َِیَضا  ًَ ٠َِیطٔ َزَخ٠َِت  ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  ائَٔظُة َر ًَ ِت  َٟ َ َشأ َٓ  ٔ بِر َ٘ ِٟ ا أب  َذ

ُس  ُِت َر َی َرأ ٤َا  َٓ َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ُة  ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َٗ  ٔ بِر َ٘ ِٟ ا اُب  َذ ًَ  ٥ِ ٌَ ٢َ َن ا َ٘ َٓ  ٔ بِر َ٘ ِٟ ا أب  َذ ًَ  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ و

ُس  ٌِ ٔ  َب بِر َ٘ ِٟ ا اُب  َذ ًَ ٨َُِسْر  اَز ُ ٔ َز بِر َ٘ ِٟ ا أب  َذ ًَ َذ ٩ِ٣ٔ  وَّ ٌَ َػًَلّة إِٔلَّ َت َّي   َػل

دبعاؿ، اوبدبعاؿ، ہبعش، اثعش، اےنپ فادل  ے فہ رسمفؼ  ے افر رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ 

 اک ذترکہ ایک افر اؿ  ے اہک ہک اہلل ںیہمت ذعاب ربق  ے اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اکی وہیدی وعرت ےری  اپس آیئ افر ذعاب ربق

اچبےئ۔ وت رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے ربق ےک ذعاب ےک قلعتم وپاھچ، آپ ےن رفامای تاں ربق 

 اہلل ہیلع فملس وک وکیئ امنز ںیہن ڑپےتھ ںیم ذعاب وہات ےہ۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن اہک ہک اس ےک دعب مہ ےن روسؽ اہلل یلص

 داھکی رگم ہی ہک اس ںیم ذعاب ربق  ے انپہ امےتگن ےھت۔ دنغر ےن ذعاب ربق یک زایدیت ےک اافلظ ایبؿ ےئک۔

 دبعاؿ، اوبدبعاؿ، ہبعش، اثعش، اےنپ فادل  ے فہ رسمفؼ  ے افر رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

ےئ وہں ےگ اؿ  ے اہک اجےئ ذعاب ربق ےک قلعتم وج دح ںیثی وقنمؽ ںیہ ۔ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ےہ ہک  ب اظمل ومت یک ںویتخں ںیم وہں ےگ افر رفےتش اےنپ تا ھ الیھپ

مہ اںیہن دفابرہ ذعاب  ونں وک اکنول آج ںیہمت ذتل اک ذعاب دای اجےئ اگ ۔ وھؿ وھاؿ ےک ینعم ںیم ےہ۔ افر وھؿ رقف ےک ینعم ںیم ےہ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہکاگ ہک اینپ اج

 ک ش ےئک اجںیئ ےگ افر سج دؿ ایقتم دںی ےگ رھپ رب  ذعاب یک رطػ ریھپ دںی ےگ افر اہلل اعتیل اک وقؽ آؽ رفوعؿ رپ تخس امر ڑپ  یگ ۔ حبص ف اشؾ آگ ےک اسےنم

 اقمئ وہیگ اہک اجےئ اگ آؽ رفوعؿ وک تخس رتنی ذعاب ںیم دالخ رکدف ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1288    حس

ر، اس٤اء ب٨ت ابي بَک رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، یو٧ص، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبی ہب  ایحٌی ب٩ س٠امی٪، اب٩ و

 ُ َوة نٔي رُعِ بََر إب أَِخ َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ٧ُُص  یُو ٔي  بَرَن ا٢َ أَِخ َٗ ِٕب  اب٩ُِ َوص ا  ٨ََ ث َ٪ َحسَّ ُس٠َامِیَ ٌَی ب٩ُِ  َیِح ٨ََا  ث اَئ  َحسَّ ٤َ ٍَ أَِس ٔ ٤ َس َّطُ  ٧َ ٔ أ َیِر ز ب اٟ ب٩ُِ 

اهَّللُ َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ َرُسو ا٦َ  َٗ  ٢ُ و ُ٘ ا َت ٤َ ٨ُِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر  ٕ ََِک ٔي ب َت أَب ٨ِٔ َضا ب ُن ٓٔی
ٔ

َ َت ِٔ ًٔی َي َّٟ ا  ٔ بِر َ٘ ِٟ ا َة  ٨َِ َْکَ ٓٔت َذ َٓ ا  ّب ٔلي ٥َ َخ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  

ّة  َؿحَّ وَ٪  ٤ُٔ ٤ُِش٠ ِٟ ا خَّ  َذَٟٔک َؿ َْکَ  َذ ا  َّ٤٠َ َٓ زُِئ  ٤َ ِٟ  ا

یتہک ںیھت ییحی  ن امیلسؿ، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب، اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ فہ 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ہبطخ دےنی ےک ےئل ڑھک  وہےئ وت ذعاب ربق اک ذرک ایک سج ںیم آدیم وک رمےن ےک دعب التبم ایک اجات 

 ےہ۔ وت  ب آپ ےن اس اک ذرک ایک وت املسمؿ ےنخیچ ےگل۔

 یب رکب ریض اہلل اہنعییحی  ن امیلسؿ، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب، اامسء تنب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

ےئ وہں ےگ اؿ  ے اہک اجےئ ذعاب ربق ےک قلعتم وج دح ںیثی وقنمؽ ںیہ ۔ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ےہ ہک  ب اظمل ومت یک ںویتخں ںیم وہں ےگ افر رفےتش اےنپ تا ھ الیھپ

یل اک وقؽ ہک مہ اںیہن دفابرہ ذعاب اگ ہک اینپ اجونں وک اکنول آج ںیہمت ذتل اک ذعاب دای اجےئ اگ ۔ وھؿ وھاؿ ےک ینعم ںیم ےہ۔ افر وھؿ رقف ےک ینعم ںیم ےہ افر اہلل اعت

رپ تخس امر ڑپ  یگ ۔ حبص ف اشؾ آگ ےک اسےنم ک ش ےئک اجںیئ ےگ افر سج دؿ ایقتم  دںی ےگ رھپ رب  ذعاب یک رطػ ریھپ دںی ےگ افر اہلل اعتیل اک وقؽ آؽ رفوعؿ

 اقمئ وہیگ اہک اجےئ اگ آؽ رفوعؿ وک تخس رتنی ذعاب ںیم دالخ رکدف ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1289    حس

ص ب٩  :  راوی ِلًلي، سٌیس، ٗتازہ، ا٧  ٣اٟکًیاغ ب٩ وٟیس، ًبسا

ٕٔک َر  اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٧َ ٩ِ أ ًَ َزَة  ا َت َٗ  ٩ِ ًَ یْس  ٌٔ ا َس ث٨ََ لَي َحسَّ ًِ َ ِْل ِبُس ا ًَ ا  ٨ََ ث َؤٟیٔس َحسَّ ِٟ ا اُغ ب٩ُِ  یَّ ًَ ا  ٨ََ ث َُض٥ِ َحسَّ ث َّطُ َحسَّ ٧َ ُط أ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی 

َٔذا ُو  ِبَس إ ٌَ ِٟ ا ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس ٔض٥ِٔ أََتاُظ أَ٪َّ  اٟ ٌَ ٔ ََ ن َْقِ  ٍُ ٤َ َیِش َٟ َُّط  ُُط َوإ٧ٔ اب ُط أَِػَح ٨ِ ًَ َّي  َول ٔ َوَت بِرٔظ َٗ ٔي  ٍَ ف ٔؿ



 

 

 َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٕس  َّ٤ ٤َُٔح اٟزَُّج١ٔ ٟ ا  ٔي صََذ و٢ُ ف ُ٘ َت َت  ٨ِ ُٛ ا  وَِلٔ٪ ٣َ ُ٘ َی َٓ  ٔ ٔط ٧ َسا ٌٔ ِ٘ ُی َٓ َأ٪  ک َِط ٠َ٣َ ٢ُ أ و ُ٘ َی َٓ ٤ُِؤ٩ُ٣ٔ  ِٟ ا ا  َّطُ أ٣ََّ ٧َ َضُس أ

ّسا ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِ٘ ٣َ ٔ ٔط اهَّللُ ب َک  َٟ ِس أَبَِس َٗ رٔ  ا َّ٨ اٟ  ٩ِ٣ٔ ََ ٔس ٌَ ِ٘ ٔلَي ٣َ زِ إ ٧ُِو ا طُ  َٟ  ٢ُ ا َ٘ ُی َٓ ُُط  وٟ ُس اهَّللٔ َوَر ِبُس  َزةُ ًَ َتا َٗ  ٢َ ا َٗ ا  ٌّ ٤ٔی ا َج اص٤َُ یََر َٓ ٔة  َّ٨ َح ِٟ ا

ٔلَي  ٍَ إ َرَج ٔ ث٥َُّ  ٔظ بِر َٗ ٔي  ُط ف َٟ ُح  َش ِٔ َُّط ُي ٧َ ٨َا أ َٟ ُْٔکَ  ذ ٔي صََذا َو ٢ُ ف و ُ٘ َت َت ٨ِ ُٛ طُ ٣َا  َٟ ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ َٔفُ  کَا ِٟ ا ُٙ َو ٔ آ ٨َ ٤ُ ِٟ ا ا  ا٢َ َوأ٣ََّ َٗ َٕص  ٔث أ٧َ َحٔسی

رٔ َلا ٤َٔ ُب ب رِضَ َت َوُي َِت َوَِل َت٠َِی ی َر ٢ُ َِل َز ا َ٘ ُی َٓ ُض  ا َّ٨ اٟ  ٢ُ و ُ٘ ا َي ٢ُ ٣َ و ُٗ َ ُت أ ٨ِ ُٛ ٔی  َِزر ٢ُ َِل أ و ُ٘ َی َٓ ُج١ٔ  زَّ َّة اٟ ب ََضِ یٕس  َٚ ٩ِ٣ٔ َحسٔ

َیٔؼ  یِٔن َٓ ٠َ َ٘ اٟثَّ َیَِر  ُ ٔ ط َی٠ٔی َضا ٩ِ٣َ  ٌُ ٤َ ّة َيِش َػِیَح ُح   ی

ایعش  ن فدیل، دبعاال یل، دیعس، اتقدہ، اسن  ن امکل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک  ب دنبہ 

وجوتں یک آفاز اتنس ےہ فہ اس ےک اپس دف اینپ ربق ںیم راھک اجات ےہ افر اس ےک اسیھت اس  ے رتصخ وہےت ںیہ افر فہ اؿ ےک 

رفےتش آےت ںیہ ا ے اھٹبےت ںیہ افر ےتہک ںیہ ہک وت اس صخش )یلص اہلل ہیلع فملس( ےک قلعتم ایک اجاتن ےہ ؟ ومنم وت ہی وجاب داتی ےہ 

ہن منہج یک رطػ دوت و اہلل ےن اس ہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک فہ اہلل ےک دنب  افر اہلل ےک روسؽ ںیہ وت ا ے اہک اجات ےہ ہک اانپ اکھٹ

ےک دبےل ںیہمت تنج اطع یک فہ صخش ہی دفونں زیچںی داتھکی ےہ۔ اتقدہ ےن اہک ہک مہ ےن ذرک ایک ےہ اس یک ربق ںیم اشکدیگ دیپا 

 ؟ فہ اتہک ےہ ہک رکدیتی ےہ رھپ اسن یک دحثی یک رطػ روجع ایک افر انمقف ای اکرف  ے اہک اجات ےہ ہک اس صخش ےک قلعتم وت ایک اتہک اھت

 ںیم ںیہن اجاتن ںیم فیہ اتہک اھت وج ولگ ےتہک ےھت وت اس  ے اہک اجات ےہ وت ےن ہن وت لقع  ے اھجمس افر ہن لقع  ے ےنھجمس یک وکشش یک

 افر ولےہ ےک وھتہڑفں  ے ا ے امرا اجات سپ فہ اس رطح الچات ےہ ہک وساےئ اسن فنج ےک امتؾ زیچںی وج اس ےک آربی وہیت ںیہ

 ہک ی ںیہ

 ایعش  ن فدیل، دبعاال یل، دیعس، اتقدہ، اسن  ن امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ذعاب ربق  ے انپہ امےنگن اک ایبؿ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ذعاب ربق  ے انپہ امےنگن اک ایبؿ ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1290    حس

اء ب٩ ًازب، ابوایوب رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہ، بز ہ، ًو٪ ب٩ ابي ححیٔہ، ابوححیٔ ٣ثىی، یحٌی، طٌب  ٣ح٤س ب٩ 

ِوُ٪  ًَ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  َب ٌِ ٨ََا ُط ث ٌَی َحسَّ َیِح ٨ََا  ث َّی َحسَّ ٤َُثى ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ازٕٔب  َحسَّ ًَ أئ ب٩ِٔ  بََر ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َة  َٔ ب٩ُِ أَبٔي ُجَحِی

 ِ٤ اٟظَّ ِت  ِس َوَجَب َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َد  ٢َ َْخَ ا َٗ ُض٥ِ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر وَب  َی  ٔي أ َب ٩ِ أ زُ ًَ َُضو ٢َ ی ا َ٘ َٓ ِوّتا  ٍَ َػ ٔ ٤ َش َٓ ُص 

ا َٗ ا َو رَٔص ُو ب ُٗ ٔي  ُب ف ذَّ ٌَ ٨ِ ُت ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر وَب  ٔي أَی  ٩ِ أَب ًَ َئ  ا بََر ِٟ ا ُت  ٌِ ٔ َس٤ َبٔي  ُت أ ٌِ ٔ َس٤ ِوْ٪  ًَ ا  ٨ََ ث ُة َحسَّ َب ٌِ ُط َا  ٧ بََر رِضُ أَِخ َّ٨ اٟ  ٩ِ ٢َ ًَ ا  ٤َ ُض

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨  اٟ

 ی فۃ، رباء  ن اعزب، اوباوی
ح
ح

 ی فۃ، اوب
ح
ح

ب ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع دمحم  ن ینثم، ییحی، ہبعش، وعؿ  ن ایب 

فملس ےلکن اس احؽ ںیم اہک آاتفب رغفب وہاکچ اھت۔ آپ ےن اکی آفاز ینس افر رفامای ہک وہیدی اینپ ربق ںیم ذعاب دےیئ اج رےہ 

ں ےن رباء  ے افر رباء ریض ںیہ۔ افر رضن ےن اہک ہک مہ  ے ہبعش ےن اوہنں ےن وعؿ  ے رفاتی ایک۔ وعؿ ےن اےنپ فادل  ے اوہن

 اہلل ہنع ےن اوباویب ریض اہلل ہنع  ے افر اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک۔

 ی فۃ، رباء  ن اعزب، اوباویب ریض اہلل ہنع :  رافی
ح
ح

 ی فۃ، اوب
ح
ح

 دمحم  ن ینثم، ییحی، ہبعش، وعؿ  ن ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ذعاب ربق  ے انپہ امےنگن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1291    حس

٨ًہ٥ :  راوی اهَّلل  رضی  ؾ  ًا ٟس ب٩ سٌیس ب٩  ت خا ، ب٨ ہ ً٘ب ٣وسٰی ب٩   ، ہیب ، و  ٣ٌلي

ًّي ل ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث ِت  َحسَّ ٌَ ٔ ٤ ََّضا َس أؾ أ٧َ ٌَ ِٟ ا یٔس ب٩ِٔ  ٌٔ َس أٟسٔ ب٩ِٔ  ٨َُِة َخ اب ىٔی  ثَِت ٢َ َحسَّ ا َٗ َة  َب ِ٘ ُ ٩ِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ً ًَ ْب  ا ُوصَِی ث٨ََ ٔيیَّ  َحسَّ َّ٨ اٟ

 ٔ بِر َ٘ ِٟ ا أب  َذ ًَ  ٩ِ٣ٔ ُ ذ وَّ ٌَ ََت َُو ی ٥َ َوص َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل



 

 

ئ، فبیہ، ومٰیس  ن ةقع، تنب اخدل  ن دیعس

معل

  ن اعص ریض اہلل مہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ تنب اخدل ےن رفاتی ایک ہک ںیم ےن 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ربق ےک ذعاب  ے انپہ امےتگن وہےئ انس۔

ئ، فبیہ، ومٰیس  ن ةقع، تنب اخدل  ن دیعس  ن اعص ریض اہلل مہنع :  رافی

معل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ذعاب ربق  ے انپہ امےنگن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1292    حس

ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، یحٌی، ابوس٤٠  ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦

 ِ ٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب ث َ َحسَّ ک ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َِزَة َر َُزی ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٤ََة  َبٔي َس٠َ ٩ِ أ ًَ َیِحٌَی  ٨ََا  ث ٨ََا صَٔظا٦ْ َحسَّ ث اصٔی٥َ َحسَّ َِز اهَّللٔ ٩ُ إٔب  ٢ُ ُسو َر اَ٪ 

ٔ َو٣ٔ  بِر َ٘ ِٟ ا أب  َذ ًَ َٔک ٩ِ٣ٔ  ُ ب ذ يي أًَُو ٔن ُض٥َّ إ ا٠َّٟ  ٢ُ و ُ٘ و َوَي یَِسًُ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  أت َػل ٤َ٤َ ِٟ ا ٤َِحَیا َو ِٟ ا ٔة  ٨َِ رٔ َو٩ِ٣ٔ ٓٔت ا َّ٨ اٟ َذأب  ًَ  ٩ِ

ا٢ٔ  جَّ اٟسَّ ٔح  ٤َٔشی ِٟ ا ٔة  ٨َِ  َو٩ِ٣ٔ ٓٔت

ملسم  ن اربامیہ، اشہؾ، ییحی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

ہلل ںیم ھجت  ے ذعاب ربق، آگ ےک ذعاب زدنیگ افر ومت ےک ےنتف افر حیسم داجؽ ےک ےنتف فملس ہی داع اماگن رکےت ےھت ہک ا  ا

  ے انپہ اماتگن وہں۔

 ملسم  ن اربامیہ، اشہؾ، ییحی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تبیغ افر اشیپب  ے ربق ےک ذعاب وہےن اک ایبؿ ۔



 

 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تبیغ افر اشیپب  ے ربق ےک ذعاب وہےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1293    حس

 ٗتيبہ، جزیز، ا٤ًع، ٣حاہس، كاوض، اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی

 َ٨َ ث ا ٣َزََّحسَّ ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َاُوٕض  ٩ِ ك ًَ ٩ِ ٣َُحاصٕٔس  ًَ ٤َٔع  ًِ َ ِْل ا  ٩ِ ًَ ٔیْز  ز ا َج ث٨ََ َبُة َحسَّ تَِي ُٗ اهَّللُ ا  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  

 ٕ ٔیر ب َٛ َأ٪ ٩ِ٣ٔ  ب ذَّ ٌَ ا يُ َأ٪ َو٣َ ب ذَّ ٌَ ُی َٟ ا  َُّض٤َ ٢َ إ٧ٔ ا َ٘ َٓ ی٩ِٔ  بَِر َٗ َي  ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٔة ًَ ٤ٔی٤َ َّ٨ ٔاٟ ي ب َاَ٪ َيِشَع ک َٓ ا  ا أََحُسص٤َُ َي أ٣ََّ ٢َ بَل ا َٗ ث٥َُّ 

٨ََِتیِٔن ث٥َُّ َُغَ  ٔاث ُظ ب َْسَ َٜ َٓ ِّبا  َرك ّزا  و ا٢َ ث٥َُّ أََخَذ ًُ َٗ  ٔ ٔط َِوٟ ُ ٩ِ٣ٔ ب ر
ٔ

َ َت َاَ٪ َِل َيِش ک َٓ ٤َُا  ا أََحُسص ٕ ث٥َُّ َوأ٣ََّ بِر َٗ َي  ل ًَ ا  ٤َ ٨ُِض احٕٔس ٣ٔ ک١َُّ َو َز 

طُ  َّ٠ ٌَ َٟ  ٢َ ا َبَشا َٗ یَِي  ٥ِ َٟ ا  ا ٣َ ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُٕ َّٔ  یَُد

ہبیتق، رجری، اشمع، اجمدہ، اطؤس ، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس دف 

 ںیہن ذعاب وہ رتا۔ ربقفں ےک اپس  ے سگر  افر رفامای ہک اؿ دفونں ربق فاولں رپ ذعاب وہ رتا ےہ افر یسک ڑب  اکؾ یک فہج  ے

رھپ رفامای ہک اؿ ںیم  ے اکی وت یلغچ اھکات اھت افر دفےرا اشیپب  ے ںیہن اتچب اھت۔ رھپ آپ ےن رت ڑکلی یل۔ اس ےک دف ڑکٹ  ےئک افر 

اکی اکی ڑکٹا رہ اکی یک ربق رپ اگڑ دای رھپ آپ ےن رفامای ہک اشدی اؿ دفونں ےک ذعاب ںیم فیفخت وہاجےئ  ب کت ہی دفونں 

 ڑکلایں کشخ ہن وہاجںیئ۔

 ہبیتق، رجری، اشمع، اجمدہ، اطفس، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیم رپ حبص ف اشؾ ےک فتق ک ش ےئک اجےن اک ایبؿ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

  ف اشؾ ےک فتق ک ش ےئک اجےن اک ایبؿ ۔تیم رپ حبص



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1294    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز  ک، ٧آ ٣اٟ  اس٤ٌی١، 

ضٔیَ  ٤ََز َر ٔ ب٩ِٔ ًُ اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ أْٟک  َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو ا أَ٪َّ َر ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ 

حَ  ِٟ ا َاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  ٔشیِّ إِٔ٪ ک ٌَ ِٟ ا ٔ َو اة َس َِ ِٟ ُسُظ بٔا ٌَ ِ٘ ٣َ ٔ ٠َِیط ًَ َق  اَت رُعٔ َٔذا ٣َ ٥ِ إ ُٛ ٢َ إٔ٪َّ أََحَس ا َٗ  ٥َ َس٠َّ َاَ٪ َو ٔة َوإِٔ٪ ک َح٨َّ ِٟ ا ٩ِٔ٤ أَص١ِٔ  َٓ ٔة  َّ٨

 ٔ ار َّ٨ اٟ ا٣َةٔ  ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  َ٘ٔی ِٟ ا یَِو٦َ   ُ اهَّلل َثَک  ٌَ یَِب َّی  ََ َحً ُس ٌَ ِ٘ ا ٣َ ٢ُ َصَذ ا َ٘ ُی َٓ  ٔ ار َّ٨ اٟ ٩ِٔ٤ أَص١ِٔ  َٓ 

الیعمس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک  ب مت ںیم  ے 

ھا را وکیئ صخش رماجات ےہ وت حبص ف اشؾ اس 

م

 

ت

ےک اسےنم اس اک اکھٹہن ک ش ایک اجات ےہ ارگ فہ الہ تنج ںیم  ے ےہ وت اہک اجات ےہ ہک ہی 

 اگ۔اکھٹہن ےہ افر ارگ فہ الہ منہج ںیم  ے ےہ وت اہک اجات ےہ ہک ہی اہمترا اکھٹہن ےہ اہیں کت ہک اہلل اعتیل ںیہمت ایقتم ےک دؿ ااھٹےئ 

  ن رمع ریض اہلل ہنعالیعمس، امکل، انعف، دبعاہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انجزہ رپ تیم ےک الکؾ رکےن اک ایبؿ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ رپ تیم ےک الکؾ رکےن اک ایبؿ ۔

     1295    ثحسی                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ری رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی اٟدس ابي سٌس، ابوسٌیس  ، سٌیسب٩  ہ، ٟیث  ٗتيب

رٔ ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ َا َس ٍَ أَب ٔ َس٤ َُّط  ٧َ ٔ أ ط ٩ِ أَبٔی ًَ یٕس  ٌٔ َس ٔي  َب یٔس ب٩ِٔ أ ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ث٨ََ ُة َحسَّ َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٢ُ و ُ٘ ُط َي ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  یَّ َر

 ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َِت َر َا٧ ک إِٔ٪  َٓ ٔض٥ِٔ  ٨َاٗ ًِ َ َي أ ل ًَ  ٢ُ َجا زِّ اٟ ا  ٠َ٤ََض اِحَت َٓ اَزةُ  ٨َٔ ح ِٟ ا ِت  ٌَ ٔؿ ا ُو َٔذ ٥َ إ َس٠َّ طٔ َو ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔي    ون ٣ُ سِّ َٗ ِت  َٟ ا َٗ ّة  أَٟح َػ



 

 

 ٍُ َٔضا َيِش٤َ ُوَ٪ ب ب َی٩َِ یَِذَص ا أ َض ی٠َِ یَا َو ِت  َٟ ا َٗ ٕة  َػأَٟح یَِر  َُ ٧َِت  کَا نٔي َوإِٔ٪  و ٣ُ سِّ َضا  َٗ ٌَ ٔ َس٤ ِو  َٟ اَ٪ َو ِٔنَش اِْل َطِیٕئ إِٔلَّ  ک١ُ   ِوَتَضا  َػ

 َٙ ٌٔ َؼ َٟ اُ٪  ِٔنَش ِْل  ا

ہبیتق، ثیل، دیعس ن ایب دعس، اوبدیعس ادخلری ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

اےنپ اکدنوھں رپ ااھٹ ےتیل ںیہ۔ ارگ فہ کین اکر وہات ےہ وت اتہک ےہ۔ ےھجم دلجی فملس ےن رفامای  ب انجزہ ایتر وہاجات ےہ افر ولگ اس وک 

ےل ولچ، ےھجم دلجی ےل ولچ، ارگ فہ کین اکر ںیہن وہات وت اتہک ےہ ہک اوسفس مت ےھجم اہکں ےل اج رےہ وہ ااسنؿ ےک وسا امتؾ زیچںی اس 

 ۔یک آفاز وک ہک ی ںیہ۔ ارگ اس وک آدیم نس ےل وت وہیبش وہاجےئ

 ہبیتق، ثیل، دیعس ن ایب دعس، اوبدیعس ادخلری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... املسمونں یک افالد ےک قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہ ۔ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن

  ایبؿانجزفں اک :   ابب

ےک نیت انابغل ےچب رماجںیئ وت اس املسمونں یک افالد ےک قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہ ۔ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک ےہ ہک سج 

 ےک ےئل دفزخ  ے اجحب وہاجےت ںیہ ای ہی رفامای ہک فہ تنج ںیم دالخ وہاجات ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1296    حس

ہ :  راوی ک رضی اهَّلل ٨ً ص ب٩ ٣اٟ ب، ا٧ ، ًبساٌٟزیذ ب٩ ػہی ہ اہی٥، اب٩ ٠ًی  يٌ٘وب ب٩ ابز

َٔص ب٩ِٔ  ٩ِ أ٧َ ًَ َضِیٕب  ٔ ب٩ُِ ُػ ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َة َحسَّ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ٨ََا  ث اصٔی٥َ َحسَّ َِز وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ ٨ََا َي ث ٔ  َحسَّ اٟ ا٢َ ٣َ َٗ ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٕک 

ِب٠ُ  َی  ٥ِ َٟ سٔ  َٟ َو ِٟ ا َْة ٩ِ٣ٔ  ًََلث ُط ث َٟ وُت  ٤ُ َی ٔض ٣ُِش٥ْٔ٠  ا َّ٨ اٟ ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َة َر َّ٨ َح ِٟ ا َِزَخ٠َطُ اهَّللُ  َث إِٔلَّ أ ٨ِ حٔ ِٟ ا وا  ُِ

َّاص٥ُِ  ٔ إٔی ٔط ت َرِح٤َ  ١ٔ ـِ َٔ ٔ  ب

اربامیہ، ا ن ہیلع، دبعازعلسی  ن بیہص، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک وقعیب  ن 



 

 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج املسمؿ ےک نیت ےچب انابغل رماجںیئ ےگ وت ا  اہلل اعتیل اےنپ وچبں رپ تہب زایدہ رہمابین

 ابثع تنج ںیم دالخ رک  اگ۔ےک ببس  ے افر اینپ رتمح ےک 

 وقعیب  ن اربامیہ، ا ن ہیلع، دبعازعلذی  ن بیہص، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

وقنمؽ ںیہ ۔ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک ےہ ہک سج ےک نیت انابغل ےچب رماجںیئ وت اس املسمونں یک افالد ےک قلعتم وج رفاںیتی 

 ےک ےئل دفزخ  ے اجحب وہاجےت ںیہ ای ہی رفامای ہک فہ تنج ںیم دالخ وہاجات ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1297    حس

، حرضت بزاء رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہ، ًسی ب٩ ثابت ، طٌب ٟیس  ابواٟو

ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َئ  ا بََر ِٟ ا  ٍَ ٔ َس٤ َُّط  َابٕٔت أ٧َ یِّ ب٩ِٔ ث ٔس ًَ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ث٨ََ َؤٟیٔس َحسَّ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ًَل٦ َحسَّ اٟشَّ  ٔ ط ٠َِی ًَ اصٔی٥ُ  َِز يَي إٔب ُُوف ا ت َّ٤ َٟ  ٢َ

 ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس  ٢َ ا ةٔ َٗ َّ٨ َح ِٟ ٔي ا ا ف ٌّ زِٔؿ طُ ٣ُ َٟ ٥َ إٔ٪َّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل   

اوباولدیل، ہبعش، دعی  ن اثتب، رضحت رباء ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اربامیہ فافت اپ ےئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےن رفامای ہک تنج ںیم اؿ ےک ےئل اب  دفدھ الپےن فایل ےہ

 اوباولدیل، ہبعش، دعی  ن اثتب، رضحت رباء ریض اہلل ہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رشمنیک یک انابغل افالد اک ایبؿ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رشمنیک یک انابغل افالد اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1298    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ر، اب٩ ًباض  ، سٌیس ب٩ جبی ہ، ابوبرش سی، ًبساهَّلل ، طٌب  حبا٪ ب٩ ٣و

 ٕ یِر َب یسٔ ب٩ِٔ ُج ٌٔ َس  ٩ِ ًَ  ٕ ٩ِ أَبٔي برِٔش ًَ َبُة  ٌِ بََر٧َا ُط ٔ أَِخ اهَّلل ِبُس  ًَ ٧َا  بََر وَسی أَِخ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ٔبَّ ٨َٔا ح ث ٩ِ َحسَّ ُض٥ِ  ًَ ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ 

ُض٥ِ  َ٘ ٔذِ َخ٠َ اهَّللُ إ  ٢َ ا َ٘ َٓ ٔیَن  ٛ رِشٔ ٤ُ ِٟ ا  ٔ ز ٩ِ أَِوَِل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َر ئ١َٔ  ُس  ٢َ ا ٔیَن َٗ ا٠٣ٔ ًَ ا  ٧ُو کَا ا  ٥ُ٠َ ب٤َٔ ًِ َ  أ

سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ةحؿ  ن ومیس، دبعاہلل ، ہبعش، اوبرشب، دیعس  ن ریبج، ا ن 

وج فہ فملس  ے رشمنیک یک افالد ےک قلعتم وپاھچ ایگ وت آپ ےن رفامای ہک  ب اہلل اعتیل ےن اؿ وک دیپا ایک وت فہ زایدہ اجاتن ےہ اس ابت وک 

 رکےن فاےل وہں ےگ۔

 ، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل ہنعةحؿ  ن ومیس، دبعاہلل ، ہبعش، اوبرشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رشمنیک یک انابغل افالد اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1299    حس

ء ب٩ یزیس ٟیثی، حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہابو :  راوی  اٟامی٪، طٌیب، زہزی، ًلا

َّطُ  ثٔی  أ٧َ ِی ا٠َّٟ ٔیَس  ز َی ُئ ب٩ُِ  ا َل ًَ ٔي  بَرَن ٢َ أَِخ ا َٗ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ َا ُط بََر٧ ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٢ُ َحسَّ و ُ٘ ُط َي ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َِزَة  ی َُز َا ص ٍَ أَب ٔ ٤ َس  

اٟ ئ١َٔ  ٔیَن ُس ا٠٣ٔ ًَ ا  ُو کَا٧ ٤َٔا  ٥ُ٠َ ب ًِ َ ُ أ اهَّلل ا٢َ  َ٘ َٓ ٛٔیَن  رِشٔ ٤ُ ِٟ ا یِّ  رٔ َرا َذ  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ طٔ َو ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ 

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اطعء  ن سیدی یثیل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے 



 

 

 ےک قلعتم وپاھچ ایگ وت آپ ےن رفامای ہک اہلل زایدہ اجاتن ےہ اؿ زیچفں وک وج فہ رکےن فاےل ےھت۔رشمنیک یک افالد 

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اطعء  ن سیدی یثیل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رشمنیک یک انابغل افالد اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1300    حس

ہ :  راوی ، حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ً اٟزح٩٤ ہ ب٩ ًبس ی، ابوس٤٠  آز٦، اب٩ ابي ذئب، زہز

ز   اٟ  ٩ِ ًَ ِٕب  ذٔئ ٔي  اب٩ُِ أَب ا  ث٨ََ َز٦ُ َحسَّ آ ا  ٨ََ ث ٔيی  َحسَّ ا٨َّٟ  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َِزَة  ی ٔي صَُز ٩ِ أَب ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ َة ب٩ِٔ  ٤َ ٔي َس٠َ ٩ِ أَب ًَ ٔیِّ  ِز ص

 َ ٔ أ ٔط ٧ ا َ َّصِّ ی٨َُ ٔ أَِو  ٔط ٧ َِّزا َُضو ُظ ی ََوا أَب َٓ  ٔ ة ِْطَ ٔٔ ِٟ ا َي  ل ًَ ُس  َٟ ُو ٕ ی ز ِوُٟو ک١ُ  ٣َ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َش َػل ی٤َُحِّ ضٔی٤ََة ِو  َب ِٟ ا ُخ  ٨َُِت ٔة ت ٤َ ضٔی َب ِٟ ا ٤ََث١ٔ  َٛ  ٔ ٧ٔط ا

اَئ  ًَ ا َجِس ی ٓٔیَض َز  َص١ِ َت

آدؾ، ا ن ایب ذبئ، زرہی، اوبہملس  ن دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 اس وک وہیدی، رصناین ای وجمیس انب ےتیل ںیہ۔ اجونر یک رطح )وج اسمل ےن رفامای رہ ہچب رطفت االسؾ رپ دیپا وہات ےہ، رھپ اس ےک فادلنی

ا ء امتؾ ہن وہں۔

 

ض
ع
 دیپا وہات ےہ( ایک مت دےتھکی وہ ہک اس ںیم وکیئ ااسی یھب دیپا وہات ےہ سج ےک ا

 آدؾ، ا ن ایب ذبئ، زرہی، اوبہملس  ن دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہی رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہی رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1301    حس

سی ب٩ اس٤ٌی١، جزیزب٩ حاز٦، اب :  راوی رضی اهَّلل ٨ًہ٣و ء، س٤زہ ب٩ ج٨سب   ورجا

 ٢َ ا َٗ ٨َِسٕب  َزَة ب٩ِٔ ُج ٤ُ ٩ِ َس ًَ إئ  َرَج ُو  ا أَب ٨ََ ث ٕ َحسَّ از٦ٔ ُ ب٩ُِ َح ٔیز ز ا َج ٨ََ ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ وَسی ب٩ُِ إ ا ٣ُ ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪   ک

َٔوجِ  ا ب ٨َ ٠َِي ًَ َب١َ  ِٗ َ ًَلّة أ َّي َػ َػل ا  ٥َ إَٔذ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٢ُ ٣َا ًَ و ُ٘ َی َٓ ا  َض ؼَّ َٗ َرأَی أََحْس  إِٔ٪  َٓ  ٢َ ا َٗ َا  ِؤی َة ُر ِی٠َ ا٠َّٟ  ٥ُِٜ َی ٨ِ٣ٔ َرأ  ٢َ ٩ِ٣َ ا َ٘ َٓ  ٔ ٔط ض

َة  ِی٠َ ُِت ا٠َّٟ َرأَی ِّی  ى ٜٔ ا٢َ َل َٗ ٨َا َِل  ٠ِ ُٗ َا  ُرِؤی  ٥ُِٜ ٨ِ َی أََحْس ٣ٔ َرأ ٢َ ص١َِ  ا َ٘ َٓ ا  ِو٣ّ َی ا  ٨َ َٟ َ َشأ َٓ  ُ اهَّلل اَئ  أََخ َط َٓ ٔي  ان یِٔن أََتَی ی َرُج٠َ ا بَٔیٔس َذ

٢َ بَ  ا َٗ یٕس  وْب ٩ِ٣ٔ َحٔس ک٠َ   ٔ ظ ائ٥ْٔ بَٔیٔس َٗ َرُج١ْ  ْٔص َو اٟ َرُج١ْ َج ا  َٔذ إ َٓ ٔة  َس سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ ا ِْلَِرٔق  ا َي  ٔل ٔي إ ن ا َج أَِْخَ وَسی َٓ ٩ِ ٣ُ ًَ ٨َٔا  اب َِػَح ُف أ ٌِ

 ٔ ١ُ ب ٌَ ِٔ ُظ ث٥َُّ َي ا َٔ َٗ  َّ ُ ِب٠ َی َّی  ٔ َحً ٔطِسٗٔط ٔي  وَب ف ک٠َ  ِٟ ا َذَٟٔک  یُِسخ١ُٔ  َّطُ  ٧ٔ وزُ إ ٌُ َی َٓ ا  طُ صََذ ُٗ ٔطِس ئ٥ُٔ  َت ی٠َِ َذَٟٔک َو اِْلَْخٔ ٣ِٔث١َ   ٔ ٔظِسٗٔط

اُظ َو  َٔ َٗ َي  ل ًَ  ٍٕ ٔ َلح ـِ َرُج١ٕ ٣ُ َي  ل ًَ ا  ٨َ َّی أََتِي ٨َا َحً ِ٘ َِل٠َ ا٧ َٓ  ِٙ ٔ َِل٠ ٧ اَِل ا َٗ ا  ا َصَذ ُت ٣َ ٠ِ ُٗ ُط  ٍُ ٣ِٔث٠َ ٨َ َیِؼ َٓ ٕ ِضز ٔٔ ٔ ٔ ب ط ِٔس َرأ لَي  ًَ ائ٥ْٔ  َٗ َرُج١ْ 

َیِظ  َٓ  ٕ ة َػِْخَ َّی أَِو  ً ٔلَي َصَذا َح ٍُ إ زِٔج َی ًَل  َٓ ٔ َٟٔیأُِخَذُظ  ِیط َٟ ٔ َٙ إ َِل٠َ ا٧ َٓ  ُ ز َحَح ِٟ ا َظ  بَطُ َتَسصَِس ََضَ َٔذا  إ َٓ ُط  َرأَِس  ٔ ٔط اَز َسُر ب ًَ ُط َو ُِس ئ٥َٔ َرأ َت ی٠َِ

َي ٔل ا إ ٨َ ِ٘ َِل٠َ ٧ ا َٓ  ِٙ ٔ َِل٠ ٧ اَِل ا َٗ ا  ُت ٩ِ٣َ َصَذ ٠ِ ُٗ َُط  ب رَضَ َٓ  ٔ ط ِی َٟ ٔ َز إ ا ٌَ َٓ َُو  ا ص ٤َ َٛ ُط  ُِس ٍْ  َرأ ٔس ا ُط َو ُ٠ َٔ َِس ْٙ َوأ َؿیِّ ُظ  ًَل ًِ َ رٔ أ و  ٨َّ اٟت ٕب ٣ِٔث١ٔ  ِ٘ َث

ا َوٓٔی َض ا ٓٔی و ٌُ َرَج ٤ََسِت  ا َخ َٔذ إ َٓ وا  ُج َز أَِ٪ یَِْخُ کَا َّی  ً وا َح ٌُ َٔ َت ِر ا ََرََب  ِٗ ا ا  إَٔذ َٓ ا  ّر ٧َا ُط  َت ُس َتِح َّٗ َو َت ُت َی ٠ِ ُ٘ َٓ اْة  ْئ رُعَ ا نَٔش ٢ْ َو رَٔجا ا  َض

 ِٙ ٔ ٧َِل٠ ا اَِل  َٗ ا  ُب ب٩ُِ  ٩ِ٣َ َصَذ ٔیُس َوَوصِ ز َی  ٢َ ا َٗ  ٔ َضز َّ٨ اٟ ٔم  َي َوَس ل ًَ ائ٥ْٔ  َٗ َرُج١ْ   ٔ ط ٕ ٓٔی َز٦  ٩ِ٣ٔ ٕ ز ََض لَي ٧ ًَ ٨َا  َّی أََتِي ا َحً ٨َ ِ٘ َِل٠َ ا٧ َٓ ٩ِ ًَ  ٕ ز ٔی ز  َج

 َّ٨ اٟ ٔي  ی ف ٔذ َّٟ ا ُج١ُ  زَّ اٟ َب١َ  ِٗ َ أ َٓ َرْة  ٔ حَٔحا یِط یََس َیَِن  َرُج١ْ ب  ٔ َضز َّ٨ مِّ اٟ لَي َط ًَ ٕ َو از٦ٔ ٔ ب٩ِٔ َح ز ٔی ز ُج١ُ َج زَّ اٟ مَي  َد َر یَِْخُ اَز أَِ٪  ا أََر إَٔذ َٓ  ٔ ز َض

َاَ٪  ک ا  ٤َ َٛ  ٍُ یَرِٔج َٓ  ٕ ٔ بَٔحَحز ٔي ٓٔیط َي ف َرم َد  اَئ َٟٔیِْخُ ا َج ٤َ ١َ ک٠َُّ ٌَ َح َٓ ُظ َحِیُث کَاَ٪  زَّ ََفَ  ٔ ط ٕ فٔي ٓٔی ز ِٙ بَٔحَح ٔ َِل٠ ٧ اَِل ا َٗ ا َصَذا  ٠ُِت ٣َ ُ٘ َٓ

َر  َي  ٔل ا إ َضِي٨َ َِت َّی ا٧ ً ا َح ٨َ ِ٘ َِل٠َ ٧ ا َٓ ٔ َزة َح اٟظَّ ْب ٩ِ٣ٔ  ی َرُج١ْ َْقٔ ا  َٔذ اْ٪ َوإ ٔػبَِی ْذ َو َطِی ا  َِػ٠َٔض ٔي أ ٤َْة َوف ٔوی ًَ َطَحَزْة  َضا  َئ ٓٔی ا رِضَ ٕة َخ َؿ ِو

َضا  ٨َِضا ٓٔی م  أَِحَش٩َ ٣ٔ َٗ ٥ِ أََر  َٟ اّرا  َز نٔي  ٔ َوأَِزَخًَل َزة َح اٟظَّ بٔي فٔي  ا  َس ٌٔ َؼ َٓ ُوُٗٔسصَا  ی ٧َاْر   ٔ یِط یََس َیَِن  ُطیُ ب ْئ رَٔجا٢ْ  ا نَٔش اْب َو َطَب وْر َو

ْر  و ُطُی ا  َض ١ُ ٓٔی ـَ ِٓ َ َٔي أَِحَش٩ُ َوأ ا ه ّر َزا ٔي  ًَلن َِزَخ أ َٓ َزَة  َح اٟظَّ ٔي  ا ب َس ٌٔ َؼ َٓ ا  ٨َِض ٔي ٣ٔ ن َجا اْ٪ ث٥َُّ أَِْخَ ٔػبَِی انٔي َو ٤َ ُت ِٓ َوَّ ُت ك ٠ِ ُٗ اْب  َطَب  َو

ٔذی  َّٟ ا ا  ٥ِ أ٣ََّ ٌَ َن اَِل  َٗ َرأَیُِت  ا  َّ٤ ًَ انٔي  بَٔر أَِخ َٓ ِی٠ََة  َّ ا٠َّٟ ُ ِب٠ َّی َت ً ٨ِطُ َح ًَ  ١ُ٤َ ُتِح َٓ ِذبَةٔ  َٜ ٔاِل ُث ب یَُحسِّ اْب  ذَّ َٜ َٓ طُ  ُٗ ٔطِس   ٙ َِتطُ ُيَظ َی َرأ

ُْقِ  ِٟ ا  ُ اهَّلل ُط  ٤َ َّ٠ ًَ ُج١ْ  ُِسطُ ََفَ ُر َرأ َِتطُ ُيِظَس َرأَی ٔذی  َّٟ ا ا٣َةٔ َو َ٘ٔی ِٟ ا  ٔ َِو٦ ٔلَي ی ٔ إ ٔط ٍُ ب ٨َ ُیِؼ َٓ  َٚ ا َٓ َٟ اِْل ِی١ٔ َو ٔا٠َّٟ ٨ِطُ ب ًَ ٨َا٦َ  َٓ ١ِ٤َ آَ٪  ٌِ ٥ِ َي



 

 

 َ َرأ ی  ٔذ َّٟ ا َاةُ َو ز ٧ اٟ ُض٥ِ  َٓ ٔب  ِ٘ اٟثَّ َِتطُ فٔي  َرأَی ٔذی  َّٟ ا ا٣َةٔ َو َ٘ٔی ِٟ ا  ٔ یَِو٦ َي  ٔل ٔ إ ٔط ١ُ ب ٌَ ِٔ ٔ ُي ار َض ٔا٨َّٟ ٔ ب ط ُذ فٔي ٓٔی ِی اٟظَّ َا َو ب زِّ اٟ وا  آک٠ُٔ  ٔ َضز َّ٨ اٟ َِتطُ فٔي  ی

ا بَِی اٟؼِّ ًَل٦ َو اٟشَّ  ٔ ط ٠َِی ًَ اصٔی٥ُ  َِز ٔ إٔب َزة َح اٟظَّ َِػ١ٔ  اُر أ اٟسَّ رٔ َو ا ا٨َّٟ ازُٔ٪  ْٔک َخ اٟ َر ٣َ ا ا٨َّٟ ُوُٗٔس  ٔذی ی َّٟ ا أض َو ا٨َّٟ زُ  أَِوَِل َٓ طُ  َٟ ِو ُ٪ َح

ٔی١ُ َوصَ  بِر ٧ََا ٔج أئ َوأ َضَس اٟظ  ُر  ا َس َٓ ُر  ا اٟسَّ  ٔ ظ ا صَٔذ ٔیَن َوأ٣ََّ ٤ُِؤ٨٣ٔ ِٟ ا ٔة  ا٣َّ ًَ ُر  َزا َت  َزَخ٠ِ ًٔی  َّٟ ا لَي  ِْلُو َِسَک ا َرأ  ٍِ َٓ ِر ا َٓ َائٔی١ُ  ک ا ٣ٔی َذ

َّطُ  ٧ٔ اَِل إ َٗ ٔي  ٔل ز ٨ِ َِزُخ١ِ ٣َ نٔي أ ا ًَ َز ُت  ٠ِ ُٗ َُک  زٟٔ ٨ِ ٣َ ََ ا َذ اَِل  َٗ أب  َح اٟشَّ ِوقٔي ٣ِٔث١ُ  َٓ َٔذا  إ َٓ َرأِٔسی  ُت  ٌِ َٓ ٠ِٔ٤ِطُ ََفَ َتٜ ٥ِ َتِش َٟ ٤ُْز  َک ًُ َٟ  بَقَٔي 

َک  َٟ ٔ ز ٨ِ َت أََتِیَت ٣َ ٠ِ٤َ ِٜ ِسَت ِو ا ٠َ َٓ 

ب ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ب امنز ومیس  ن اامسلیع، رجری ن احزؾ، اوبراجء، رمسہ  ن دنج

ڑپھ ےتیل ےھت وت امہری رطػ وتمہج وہےت افر رفامےت ہک مت ںیم  ے یسک ےن رات وک وخاب داھکی ےہ ارگ وکیئ صخش وخاب داتھکی وت 

وہات،انچہچن آپ ےن اکی دؿ مہ  ے وساؽ ایک ایک مت ںیم  ا ے ایبؿ رکات آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس یک ریبعت رفامےت وج اہلل وک وظنمر

 ے یسک ےن وکیئ وخاب داھکی ےہ ؟ مہ ےن وجاب دای ہک ںیہن، آپ ےن رفامای نکیل ںیم ےن داھکی ےہ ہک دف صخش ےری  اپس آےئ 

صخش ڑھکا ےہ افر اس ےک تا ھ  افر ےریا تا ھ ڑکپ رک ارض دقمہس یک رطػ ےل ےئگ فتاں داھکی ہک اکی صخش وت اھٹیب وہا ےہ افر دفےرا

   ںیم ڈااتل ےہ، اہیں کت ہک فہ 

 

ر
 ھ
گلی

ںیم )امہر  ضعب اسویھتں ےن اہک ہک( ولےہ اک ڑکٹا ےہ ےسج اس )ےھٹیب وہےئ آدیم( ےک 

 ا ڑج اجات ےہ، وت اس یک رطػ رھپ آات ےہ ا

 

ر
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   ںیم دالخ رکات ےہ افر  الہ 

 

ر
 ھ
گلی

فر دگی کت چنہپ اجات ےہ رھپ ایس رطح دفےر  

ایس رطح رکات ےہ، ںیم ےن وپاھچ ہک ہی ایک ابت ےہ؟ اوہنں ےن اہک ہک آےگ ڑبوھ۔ مہ آےگ ڑبےھ اہیں کت ہک اکی صخش ےک اپس 

ر ہ )اکی ڑبا رھتپ( ےئل ڑھکا اھت۔ سج  ے اس ےک ےر وکاتٹ اھت  ب ا ے 
ح

 

ض

  وہا اھت افر اکی صخش اس ےک ےر رپ رہف ای 

 

 
ےچنہپ وج تچ ی

ک اجات اھت۔ افر اس رھتپ وک ےنیل ےک ےئل فہ آدیم اجات وت فاسپ وہےن کت اس اک ےر ڑج اجات افر فاسی یہ وہاجات  اسی اھت فہ امرات اھت وت رھتپ ڑل

رھپ ولٹ رک اس وک امرات، ںیم ےن وپاھچ ہک ہی وکؿ ےہ ؟ اؿ دفونں ےن اہک ہک آےگ ڑبوھ۔انچہچن مہ آےگ ڑبےھ وت ونتر یک رطح اکی 

 افرپ اک ہصح گنت افر  الچ وچڑا اھت اس ےک ےچین آگ رفنش یھت  ب آگ یک  ٹپ افرپ آیت وت فہ ولگ )وج زگےھ کت ےچنہپ ہک اس ےک

اس ےک ادنر ےھت( افرپ آےن ےک آربی وہاجےت افر  ب آگ ھجب اجیت وت دفابرہ رھپ اس ںیم ولٹ اجےت افر اس ںیم رمد افر یگنن 

اہک ہک آےگ ولچ۔ مہ آےگ ڑبےھ اہیں ہک مہ اکی وخؿ یک رہن ےک اپس ےچنہپ اس وعرںیت ںیھت۔ ںیم ےن اہک ہک ہی ایک ےہ ؟ اوہنں ےن 

ںیم اکی صخش ڑھکا اھت افر رہن ےک چیب ںیم ای  اسی ہک سیدی  ن تارفؿ ےن افر فبہ  ن رجری ےن رجری  ن احزؾ  ے رفاتی ایک۔ رہن ےک 

 ںیم اھت اسےنم آات وت )انکر  فاال( آدیم اس ےک انکر  اکی صخش اھت سج ےک اسےنم رھتپ رےھک وہےئ ےھت  ب فہ آدیم وج رہن

ہنم رپ رھتپ امرات افر فںیہ ولٹ اجات اہجں وہات ںیم ےن وپاھچ ہک ہی ایک ےہ ؟ اوہنں ےن اہک ہک آےگ ڑبوھ مہ آےگ  ےل اہیں کت ہک مہ 

اھ افر دنچ ےچب ےھت افر اکی اکی ےر زب اشداب ابےچیغ ےک آربی ےچنہپ سج ںیم ڑب  ڑب  درتخ ےھت افر اس یک ڑج ںیم اکی وبڑ



 

 

صخش اس درتخ ےک آربی اےنپ اسےنم آگ اگلس رتا اھت۔ اؿ دفونں ےن ےھجم درتخ رپ ڑچاھای افر ںیمہ اےسی رھگ ںیم دالخ ایک سج 

افر  ے رتہب افر دمعہ رھگ ںیہن داھکی افر اس ںیم وبڑےھ افر وجاؿ آدیم افر وعرںیت افر ےچب ںیہ رھپ ےھجم اس  ے اکنؽ رکےل ےئگ 

ےن اکی درتخ رپ ڑچاھ دای افر ےھجم اکی رھگ ںیم دالخ ایک وج رتہب افر دمعہ اھت۔ فتاں وبڑوھں افر وجاونں وک داھکی، ںیم ےن وپاھچ ہک مت 

 ا ریچا اج

 

ر
 ھ
گلی

رتا ےھجم رات رھب امھگای وت اس ےک قلعتم اتبؤ وج ںیم ےن داھکی اؿ دفونں ےن اہک رتہب! فہ آدیم ےسج مت ےن داھکی ہک اس اک 

ےہ فہ صخش وھجاٹ ےہ وج وھجیٹ ابںیت ایبؿ رکات اھت افر اس  ے نس رک ولگ دفےرفں  ے ایبؿ رکےت ےھت اہیں کت ہک وھجیٹ ابت 

اسری داین ںیم لیھپ اجیت ےہ اس ےک اس ھ ایقتم کت ااسی یہ وہات رےہ اگ افر سج اک ےر وھپڑےت وہےئ مت ےن داھکی فہ صخش اھت ےسج 

اطع ایک نکیل اس  ے اغلف وہ رک رات وک وس رتا افر دؿ وک اس رپ لمع ہن ایک ایقتم کت اس شیک ھ یہی وہات رےہ اگ  اہلل ےن آرآؿ اک ملع

ونتر ںیم نج ولوگں وک مت ےن داھکی فہ زاین ےھت افر ںیہنج مت ےن رہن ںیم داھکی فہ وسد وخر ےھت افر فیعض ںیہنج مت ےن درتخ یک ڑج 

السلؾ ےھت افر ےچب اؿ ےک اردرگد ولوگں ےک ںیہ افر فہ صخش وج آگ اگلس رتا اھت فہ امکل دارفہغ دفزخ اھت افر ںیم داھکی فہ اربامیہ ہیلع ا

 ںیہ اانپ ےر ااھٹؤ ںیم ےن
 
 

 افر ہی اکیمی
 
 

 اانپ فہ رھگ سج ںیم مت دالخ وہےی اعؾ ومنینم اک رھگ اھت افر ہی رھگ دہشاء اک ےہ افر ںیم ربجی

ابدؽ یک رطح اکی زیچ دیھکی اؿ دفونں ےن اہک ہی اہمترا اقمؾ ےہ ںیم ےن اہک ےھجم وھچڑ دف ہک ںیم اینپ ہگج ںیم  ےر ااھٹای وت اےنپ افرپ

 دالخ وہ اجفں اؿ دفونں ےن اہک اہمتری رمع ابیق ےہ وج وپری ںیہن وہیئ  ب مت اس رمع وک وپرا رکول ےگ وت اینپ زنمؽ ںیم آاجؤ ےگ۔

 احزؾ، اوبراجء، رمسہ  ن دنجب ریض اہلل ہنع ومیس  ن الیعمس، رجری ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دفہبنش ےک دؿ رمےن اک ایبؿ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 دفہبنش ےک دؿ رمےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1302    حس

ا :  راوی ہ رضی اهَّلل ٨ًہ یب، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، ًائظ  وہ

زَ  ِت  َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ا ُوَصِیْب  ٨ََ ث ََسٕس َحسَّ َّي ب٩ُِ أ ل ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث ضَٔی اهَّللُ َحسَّ َر ََِکٕ  ٔي ب َي أَب ل ًَ ُت  َخ٠ِ



 

 

 ٔ ا٢َ ف َ٘ َٓ ٨ِطُ  ِیَص ٓٔیًَ َٟ ٕة  ؤٟیَّ إب بٔیٕف َسُح ًََلثَةٔ أَثَِو ٔي ث ِت ف َٟ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت٥ِ  ٨ِ َّٔ َٛ  ٥ِ َٛ ا٣َْة ي  ٤ٔیْؽ َوَِل ٤ًَٔ َٗ َضا 

َوِ  ِت ی َٟ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  ُس يَي َر ُُوف ٕ ت َِو٦ َیِّ ی ٔي أ ا ف َض َٟ  ٢َ ا َٗ ا٢َ  ٦َ َو َٗ یِٔن  ٨َِ یَِو٦ُ أِلث ِت  َٟ ا َٗ ٕ َصَذا  َِو٦ َی  ی أ َٓ  ٢َ ا َٗ یِٔن  ٨َِ أِلث

 َٓ إ٪  ََفَ ًِ َْ ٩ِ٣ٔ َز ِز ٔ َر ٔط ٔ ب ط زَُّق ٓٔی ٤َُ ی َاَ٪  ٔ ک ط ٠َِی ًَ َِوٕب  َي ث ٔل َز إ َو ٨َ َٓ ِی١ٔ  ا٠َّٟ َیَِن  ىٔی َوب و ٓامَٔی بَِی َِرُج ا أ ٔیُسو ا َوز بٔي صََذ ا ثَِو أُِش٠ُو  ٢َ ا َ٘

َوِ  ٔ ث ط ٠َِی ٤ََّا صُوَ ًَ ٧ٔ ٔت إ ٤َیِّ ِٟ ا یسٔ ٩ِ٣ٔ  َحٔس ِٟ ٔا ٙ  ب يَّ أََح َه ِٟ ا ٢َ إٔ٪َّ  ا َٗ  ْٙ ُت إٔ٪َّ َصَذا َخ٠َ ٠ِ ُٗ َضا  نٔي ٓٔی ٨ُو ِّٔ َٜ َٓ َیِٔن  َّی  ب ً َّٖ َح َو ٥ِ٠َ یَُت َٓ ٔة  ِض٠َ ٤ُ ٠ِٟٔ

بَٔح  ِب١َ أَِ٪ ُيِؼ َٗ ز٩َُٔٓ  َأئ َو ًَلث اٟث  ِی٠َةٔ  َٟ َسی ٩ِ٣ٔ   أ٣َِ

ئ  ن ادس ، فبیہ، اشہؾ  ن

معل

رعفہ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم اوبرکب ریض اہلل ہنع ےک اپس یچنہپ، وت  

وت اوہنں ےن وپاھچ ہک مت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ےنتک ڑپکفں ںیم نفک دای اھت؟ وجاب دای ہک نیت دیفس وحسیل ڑپکفں ںیم اس ںیم ہن 

 ے )اعہشئ ریض اہلل ہنع(  ے وپاھچ ایگ ہک سک دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن فافت اپیئ یھت؟ صیمق اھت افر ہن امعہم اھت افر اؿ 

ںیم ےن اہک ہک دف ہبنش ےک دؿ۔ اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن اہک ےھجم ادیم ےہ ہک اس فتق  ے ےل رک رات ےک فتق کت )سگر اجؤں اگ( 

وہےئ ےھت اس ںیم زرفعاؿ اک اکی ارث اھت۔ رفامای ہک ےری  اس ڑپک  وک دوھ دف رھپ اس ڑپک  رپ اگنہ یک وج رمض یک احتل ںیم ےنہپ 

افر ایس ڑپک  وک افر زایدہ رک ےک نفک انبؤ ںیم ےن اہک ہک ہی وت رپاان ےہ رفامای ہک زدنہ  ےئ ڑپکفں اک رمد   ے زایدہ قحتسم ےہ اس 

  یک رات آیئگ افر حبص وہےن  ے ےلہپ دنف ےئک ےئگ۔ےئل ہک نفک وت تیم ےک ےئل ےہ رھپ اس دؿ فافت اپیئ اہیں کت ہک لگنم

 فبیہ، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااچکن ومت اک ایبؿ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ااچکن ومت اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1303    حس

ہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ حرضت ًائظ ابي ٣زی٥، ٣ح٤س ب٩ جٌَف،   سٌیس ب٩ 



 

 

َوَة  ا٦ُ ب٩ُِ رُعِ نٔي صَٔظ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ ََف ٌِ ُس ب٩ُِ َج َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ی٥ََ َحسَّ زِ َبٔي ٣َ یُس ب٩ُِ أ ٌٔ اَس ٨ َضا أَ٪َّ حسث ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ

ِت  ٤َ ک٠ََّ ِو َت َٟ ا  َض ا َوأَُه٨  ُشَض ِٔ َن ِت  ُت٠َٔت ِٓ ا يي  ٥َ إٔ٪َّ أُم َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیِّ َػل َّ٢َ ٨٠ٟٔ ا َٗ ًّل  ُت َرُج ِٗ َتَؼسَّ ْز إِٔ٪  ا أَِج َض َٟ َض١ِ  َٓ ِت  َٗ َتَؼسَّ

 ٥ِ ٌَ َن  ٢َ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ 

 ن ایب رمص ، دمحم  ن رفعج، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن رعض ایک ہک  دیعس

ےریی امں ااچکن رم یئگ، افر ےریا امگؿ ےہ ہک ارگ فہ وگتفگ رکیت وت ریخات رکیت ارگ ںیم اس یک رطػ  ے دصہق رکفں وت ایک اس وک ارج 

 ! فملس ےن رفامای تاںےلم اگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع

 دیعس  ن ایب رمص ، دمحم  ن رفعج، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...  ہنع یک ربقفں اکیبن یلص اہلل ہیلع فملس افر اوبرکب ریض اہلل ہنع افر رمع ریض اہلل

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

ےن اس ےک ےئل ربق انبیئ، ربقہت ےک ینعم ںیہ  یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر اوبرکب ریض اہلل ہنع افر رمع ریض اہلل ہنع یک ربقفں اک ایبؿ، اربقہت، ربقت ارللج اربق ےک ینعم ںیہ ںیم

  ںیہ ہک ایس رپ زدنیگ رسب رکںی ےگ افر رمےن ےک دعب ایس ںیم دنف ےئک اجںیئ ےگ ۔ںیم ےن اس وک ربق ںیم دنف ایک، یافات ےک ینعم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1304    حس

ا :  راوی ہ رضی اهَّلل ٨ًہ ، ًائظ ، رعوہ ابي زْکیا و ہظا٦ ٣زوا٪ یحٌی ب٩  ، ح، ٣ح٤س ب٩ ِحب، ابو  اس٤ٌی١، س٠امی٪، ہظا٦

اإِٔس  ٨ ٔ حٓسث ٌَی ب٩ُِ أَب یَِح اَ٪  زَِو ُو ٣َ ا أَب ث٨ََ ٕب َحسَّ ُس ب٩ُِ َِحِ َّ٤ ثَىٔی ٣َُح ٕ ح و َحسَّ ٩ِ صَٔظا٦ ًَ  ٪ُ َىٔی ُس٠َامِیَ ث أًی١ُ َحسَّ ٩ِ ٤َ ًَ اَئ  یَّ َْکٔ ي َز

يَ  َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َر َاَ٪  ک ِت إِٔ٪  َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ  ٕ ا٦ ٧ََا َُّسا صَٔظ َی٩َِ أ ِو٦َ أ َی ِٟ ا ٧ََا  َی٩َِ أ ٔ أ ٔؿط ُر فٔي ٣ََز ذَّ ٌَ َت

ز٩َُٔٓ فٔي بَِیًٔی ی َو ی َو٧رَِِحٔ َیَِن َسرِِحٔ ُ ب اهَّلل طُ  ـَ َب َٗ ٔي  َِوم َاَ٪ ی ا ک َّ٤٠َ َٓ َة  ائَٔظ ًَ  ٔ ِو٦ اّئ َٟٔی ِٔبَل ِست  ا

رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک  الیعمس، امیلسؿ، اشہؾ، ح، دمحم  ن رحب، اوبرمفاؿ ییحی  ن ایب زرکای ف اشہؾ،



 

 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اینپ رمض اولافت ںیم ذعمرت ےک وطر رپ رفامےت ںیہ ہک آج ںیم اہکں وہں، لک اہکں وہں اگ۔ 

 ےن آپ وک ااھٹ ایل اس احؽ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک ابری ےک دؿ وک تہب دفر ےتھجمس ےھت  ب ےریی ابری اک دؿ آای وت اہلل اعتیل

 ںیم ہک آپ ےری  ولہپ افر ےنیس ےک چیب ںیم ےھت افر ےری  رھگ ںیم دنف وہےئ۔

 الیعمس، امیلسؿ، اشہؾ، ح، دمحم  ن رحب، اوبرمفاؿ ییحی  ن ایب زرکای ف اشہؾ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

ےن اس ےک ےئل ربق انبیئ، ربقہت ےک ینعم ںیہ  یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر اوبرکب ریض اہلل ہنع افر رمع ریض اہلل ہنع یک ربقفں اک ایبؿ، اربقہت، ربقت ارللج اربق ےک ینعم ںیہ ںیم

 ، یافات ےک ینعم ںیہ ہک ایس رپ زدنیگ رسب رکںی ےگ افر رمےن ےک دعب ایس ںیم دنف ےئک اجںیئ ےگ ۔ںیم ےن اس وک ربق ںیم دنف ایک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1305    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ  ، ًائظ ، رعوہ ہ، ہًل٢ سی ب٩ اس٤اًی١، ابوًوا٧  ٣و

أًی١َ َحسَّ  ِٔس٤َ وسی ب٩ُِ إ ا٣ ٨ ا٢َ َحٓسث َٗ ِت  َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ائَٔظَة َر ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ اُ٪  َوزَّ ِٟ ا َُو  ًَٔل٢ٕ ص ٩ِ ص ًَ ٧ََة  َوا ًَ ُو  ٨ََا أَب ث

َؼ  َّ٨ اٟ ُضوَز َو َی ِٟ ا  ُ اهَّلل  ٩َ ٌَ َٟ ٨ِطُ  ٥ِ ٣ٔ ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٔذی  َّٟ ا  ٔ ٔؿط ٔي ٣ََز ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َدُذ َر اتَّ ٔض٥ِٔ اَری  ائ ٧َِبَٔی ُوَر أ ب ُٗ وا 

 َٛ  ٢َ ا َٗ ًَٔل٢ٕ  ٩ِ ص ًَ َدَذ ٣َِشحّٔسا َو ُتَّ ٔشَی أَ٪َّ ی ٔشَی أَِو ُخ َُّط َخ یَِر أ٧َ َُ ُُظ  بِر َٗ ِزَٔز  َذَٟٔک أُب ِوَِل  َٟ أجَس  لٔي٣ََش ِس  َٟ ُو ی  ٥ِ َٟ ٔ َو َیِر ز ب اٟ َوةُ ب٩ُِ  نٔي رُعِ ا َّ٨ 

اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ومیس  ن اامسلیع، اوبوعاہن، الہؽ، رعفہ، اعہشئ ریض 

اےنپ اس رمض ںیم سج  ے آپ ںیہن اےھٹ رفامای ہک اہلل اعتیل وہید اصنری رپ تنعل رک  ہک اوہنں ےن اےنپ ویبنں یک ربقفں وک 

آپ وک ڈر وہا ای ولگ ڈر  ہک ںیہک دجسم ہن انبیئ اجےئ افر الہؽ  دجسم انب ایل ارگ ہی ابت ہن وہیت وت آپ یک ربق اظرہ رکدی اجیت رگم ہی ہک

 ےن ایبؿ ایک ہک رعفہ ےن ےریی تینک رھک دی احالہکن ےریی وکیئ افالد ہن یھت۔

 ومیس  ن اامسلیع، اوبوعاہن، الہؽ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

ےن اس ےک ےئل ربق انبیئ، ربقہت ےک ینعم ںیہ  یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر اوبرکب ریض اہلل ہنع افر رمع ریض اہلل ہنع یک ربقفں اک ایبؿ، اربقہت، ربقت ارللج اربق ےک ینعم ںیہ ںیم

 ات ےک ینعم ںیہ ہک ایس رپ زدنیگ رسب رکںی ےگ افر رمےن ےک دعب ایس ںیم دنف ےئک اجںیئ ےگ ۔ںیم ےن اس وک ربق ںیم دنف ایک، یاف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1306    حس

، ًبساهَّلل ، ابوبَک ب٩ ًیاغ، سٔیا٪ ت٤ار :  راوی  ٣ح٤س

ٔ أَِخ  اهَّلل ِبُس  ًَ بََر٧َا  ُس ٗا٢ أَِخ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ُ َحسَّ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ بَِر  َٗ َرأَی  َّطُ  ثَطُ أ٧َ َّطُ َحسَّ ٧َ ٔ أ ار َّ٤ اٟتَّ اَ٪  َی ِٔ ُس  ٩ِ ًَ إغ  یَّ ًَ ََِکٔ ب٩ُِ  ٧َا أَبُو ب  بََر

٤ّا َّ٨ ٥َ ٣َُش َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

اہلل ہیلع فملس یک ربق وک  دمحم، دبعاہلل ، اوبرکب  ن ایعش،  نایؿ امتر  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اوہنں ےن یبن یلص

 داھکی وج وکتاؿ یک رطح ےہ۔

 دمحم، دبعاہلل ، اوبرکب  ن ایعش،  نایؿ امتر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

  ہنع افر رمع ریض اہلل ہنع یک ربقفں اک ایبؿ، اربقہت، ربقت ارللج اربق ےک ینعم ںیہ ںیم ےن اس ےک ےئل ربق انبیئ، ربقہت ےک ینعم ںیہیبن یلص اہلل ہیلع فملس افر اوبرکب ریض اہلل

 ںیم ےن اس وک ربق ںیم دنف ایک، یافات ےک ینعم ںیہ ہک ایس رپ زدنیگ رسب رکںی ےگ افر رمےن ےک دعب ایس ںیم دنف ےئک اجںیئ ےگ ۔

یث                               س او٢ج٠  :  ج٠س      1307    حس

٣شہز، ہظا٦ ب٩ رعوہ، :  راوی ، ًلي ب٩   َفوہ

 ٔ ائ َح ِٟ ا ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ َم  َ٘ ا َس َّ٤ َٟ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ  ٕ ضٔز ٔي  ب٩ُِ ٣ُِش ل ًَ ٨ََا  ث ُ َحسَّ َوة ََفِ ٨ََا  ث ِبسٔ َحسَّ ًَ َؤٟیٔس ب٩ِٔ  ِٟ ا أ٪   ُم فٔي َز٣َ



 

 

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َس٦ُ  َٗ ا  ََّض ٧َ ا أ و ا َوَه٨  و زًُٔ َٔ َٓ َس٦ْ  َٗ ُض٥ِ  َٟ َبَسِت  َٓ  ٔ ٔط ائ ٔي ب٨َٔ ا ف ٔٔک أََخُذو ٠٤َ ِٟ ٥ُ٠َ ا ٌِ ا َي ا َوَجُسوا أََحّس ٤َ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط

َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َس٦ُ  َٗ َٔي  ه ا  اهَّللٔ ٣َ َوةُ َِل َو ُض٥ِ رُعِ َٟ  ٢َ ا َٗ َّی  ً َٔک َح ا٦ٕ َذٟ ٩ِ صَٔظ ًَ ُط َو ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َز َر ٤َ َس٦ُ ًُ َٗ َٔي إِٔلَّ  ا ه ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل

ُض٤َا ٨ِ ًَ  ُ ضَٔی اهَّلل َر  ٔ َیِر ز ب اٟ ٔ ب٩َِ  اهَّلل ِبَس  ًَ َػِت  ََّضا أَِو ٨َِضا أ٧َ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ائَٔظَة َر ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ِّی  ًَ ٔى ِزٓ ُض٥ِ َوا ٌَ ِّی ٣َ ٔى ٍَ َِل َتِسٓ ٣َ

ا َّي بٔطٔ أَبَّس ٍٔ َِل أَُزك ٘ٔی َب ِٟ ٔا ٔٔيی ب اح  َػَو

رففہ،  یل  ن رہسم، اشہؾ  ن رعفہ، اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ  ب فدیل  ن دبعاکلمل ےک زامےن ںیم دویار رگ یئگ وت ولگ اس 

ہیلع فملس اک دقؾ ابمرک ےہ وکیئ ااسی  ےک انبےن ںیم وغشمؽ وہےئگ وت اکی اپؤں داھکیئ دای وت ولگ ڈر  افر ےھجمس ہک یبن یلص اہلل

 صخش ہن الم وج اس وک اجاتن وہ، اہیں کت اؿ ولوگں  ے رعفہ ےن اہک ہک دخبا یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک دقؾ ابمرک ںیہن ےہ ہکلب ہی رمع

وہنں ےن دبعاہلل  ن زریب وک ریض اہلل ہنع اک اپؤں ےہ افر اشہؾ وباہطس اےنپ فادل، اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ا

فتیص یک ہک ےھجم اؿ ولوگں ےک اس ھ دنف ہن رکف ہکلب ےریی وسونکں شیک ھ عیقب ںیم دنف رکان ںیم آپ ےک اس ھ دنف ےئک اجےن 

 ےک ببس اپک ہن وہاجؤں یگ۔

 رففہ،  یل  ن رہسم، اشہؾ  ن رعفہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

ےن اس ےک ےئل ربق انبیئ، ربقہت ےک ینعم ںیہ  یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر اوبرکب ریض اہلل ہنع افر رمع ریض اہلل ہنع یک ربقفں اک ایبؿ، اربقہت، ربقت ارللج اربق ےک ینعم ںیہ ںیم

 ایک، یافات ےک ینعم ںیہ ہک ایس رپ زدنیگ رسب رکںی ےگ افر رمےن ےک دعب ایس ںیم دنف ےئک اجںیئ ےگ ۔ںیم ےن اس وک ربق ںیم دنف 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1308    حس

٣ی٤و٪ اوزی :  راوی اٟزح٩٤، ٤ًزو ب٩  ؼین ب٩ ًبس ا٤ٟحیس، ح  ٗتيبہ، جزیز ب٩ ًبس

َبُة َحسَّ  تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث اَحسَّ َٗ ٔیِّ  ِْلَِوز وٕ٪ ا ٤ُ زٔو ب٩ِٔ ٣َِی ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ  ٩ٔ٤َ اٟزَِّح ِبسٔ  ًَ یُِن ب٩ُِ  ٨ََا حَُؼ ث ٤ٔیٔس َحسَّ َح ِٟ ا ِبٔس  ًَ ُ ب٩ُِ  ٔیز ز ا َج ٤َُزَ ث٨ََ ُِت ً َی َرأ  ٢َ

 ًَ ٔیَن  ٤ُِؤ٨٣ٔ ِٟ ا َي أ٦ُِّ  ٔل ِب إ ٤ََُز اذَِص اهَّللٔ ب٩َِ ً ِبَس  ًَ َا  ا٢َ ی َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر أب  لَّ َد ِٟ ا ٩ُِ ب٩َِ  ُ ب ٤َز ًُ ُ أ ١ِ َيِْقَ ُ٘ َٓ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َة  ائَٔظ



 

 

 َّ ٧ َٔز َْلُوث َٓ ٔسی  ِٔ ُظ ٨َٟٔ یُس ُرٔ ٨ُِت أ ُٛ ِت  َٟ ا َٗ َٔيیَّ  َػاح  ٍَ ٩َ ٣َ َٓ ُِز َس٠َِضا أَِ٪ أ ًَل٦َ ث٥َُّ  اٟشَّ ٔک  ٠َِی ًَ أب  لَّ َد ِٟ ا ا َّ٤ ٠َ َٓ ٔسی  ِٔ َن َي  ل ًَ َیِو٦َ  ِٟ ا طُ 

 َٗ َسیَِک  َٟ طُ ٣َا  َٟ ا٢َ  َٗ َب١َ  ِٗ َ ُت أ ـِ ٔ ب ُٗ ا  إَٔذ َٓ  ٍٔ َح ـِ ٤َ ِٟ ا َٔک  ذَٟ َيَّ ٩ِ٣ٔ  ٔل َطِیْئ أََص٥َّ إ َاَ٪  ک ا٢َ ٣َا  َٗ ٔیَن  ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا یَر  َا أ٣َٔ َک ی َٟ ٧َِٔت  ٢َ أَذ ا

ََفُ  ٔي َوإِٔلَّ  ُون ِز٨ٔٓ ا َٓ َِت لٔي  َذ٧ٔ إِٔ٪ أ َٓ أب  لَّ َد ِٟ ا ُ ب٩ُِ  ٤َز ِذُٔ٪ ًُ َتأ ١ِ َيِش ُٗ وا ث٥َُّ  ٤ُ َس٠ِّ ٔي ث٥َُّ  ُون ٠ٔ٤ اِح َٓ ٔ ون ٥ُ٠َ ز  ًِ َ يي َِل أ ٔن ٤ٔٔیَن إ ٤ُِش٠ ِٟ ا  ٔ ٔز اب َ٘ ٔلَي ٣َ ي إ

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  ُس يَي َر ُُوف ی٩َ ت ٔذ َّٟ ا ََفٔ  َّ٨ اٟ ٔئ  ٔ ٩ِ٣ٔ َصُؤَِل ِْل٣َِز ا ا  َٔضَذ َّٙ ب ا أََح وا أََحّس ُٔ َتِد٠َ ِس ا  ٩ِ٤َ َٓ إق  ُض٥ِ َر ٨ِ ًَ َُو  ٥َ َوص

ا َٓ ُة  َٔ َد٠ٔی ِٟ ا َو  ُض َٓ ی  ٔس ٌِ ِ َب َس ب ٌِ ٖٕ َوَس ِو ًَ ٩ٔ٤َ ب٩َِ  زَِّح اٟ ِبَس  ًَ َیَِر َو ز ب اٟ َة َو ا َوك٠ََِح ٠ٔیًّ ًَ َشیمَّ ًُِث٤َاَ٪ َو َٓ ا  و ٌُ ُط َوأَكٔی َٟ وا  ٌُ َبٔي ِس٤َ ٩َ أ

 َٟ َاَ٪  ک ی اهَّللٔ  ٔبرُِشَ ٔیَن ب ٤ُِؤ٨٣ٔ ِٟ ا یَر  َا أ٣َٔ ٢َ أَبرِٔشِ ی ا َ٘ َٓ رٔ  َِنَؼا ِْل ا ابٌّ ٩ِ٣ٔ  َط  ٔ ط ٠َِی ًَ َخ  َٟ إؾ َوَو َّٗ ٔ ٣َا َو ًَل٦ ِٔس ِْل ٔي ا ٔ ف َس٦ َ٘ ِٟ ا َک ٩ِ٣ٔ 

 ٔ َذٟ ي َو اب٩َِ أَخٔ َا  ىٔی ی َت ِي َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ط ک٠ُِّ ا  َس صََذ ٌِ َزةُ َب َضا اٟظَّ َت ث٥َُّ  ِٟ َس ٌَ َٓ َت  ِٔ ٔ ُتِد٠ اِس ٤َِٔت ث٥َُّ  ٠ ًَ ِس  صٔی َٗ لٔي أُو لَيَّ َوَِل  ًَ ا َِل  ّٓ ا َٔ َٛ َک 

ِْلَوَّ  ا ٔی٩َ  ز أج ٤َُض ِٟ ٔا ی ب سٔ ٌِ َة ٩ِ٣ٔ َب َٔ َد٠ٔی ِٟ ا ا یِّر رٔ َخ ا ٔاِْلَِنَؼ ٔ ب ط ٔػی ُض٥ِ َوأُو َت ٣َ ُض٥ِ ُِحِ َٟ َى  َٔ َیِح ُض٥ِ َوأَِ٪  َّ٘ ُض٥ِ َح َٟ  َٖ ٔ ز ٌِ یِّرا أَِ٪ َي ٔیَن َخ ٟ

ٔة  ٔ بٔٔذ٣َّ ط ٔض٥ِٔ َوأُؤػی ئ ٩ِ ٣ُٔشی ًَ فَي  ٌِ ٔض٥ِٔ َوُي ٨ َب١َ ٩ِ٣ٔ ٣ُِحٔش ِ٘ ٔی٤َاَ٪ أَِ٪ يُ ِْل َر َوا ا اٟسَّ ُؤا  وَّ ی٩َ َتَب ٔذ َّٟ ذ٣َّٔ ا ٔ َو اهَّللُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ ٔط وٟ َرُس ةٔ 

ٔض٥ِٔ  ت َٗ َا َٚ ك ِو َٓ وا  ُٔ یُک٠ََّ ٔض٥ِٔ َوأَِ٪ َِل  َرائ اَت١َ ٩ِ٣ٔ َو َ٘ ِضٔسص٥ِٔ َوأَِ٪ ُي ٌَ ٔ ُض٥ِ ب َٟ ُوفَي  ٥َ أَِ٪ ی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

داھکی ےتہک ےھت ہک  ہبیتق، رجری  ن دبعادیجمل، نیصح  ن دبعارلنمح، رمعف  ن ومیمؿ افدی رفاتی رکےت ںیہ ںیم ےن رمع ا ن اطخب وک

ا  دبعاہلل وت اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ےک اپس اج افر ہہک ہک رمع ن اطخب آپ وک السؾ ےتہک ںیہ رھپ اؿ  ے ااجزت امگن ہک ںیم 

اےنپ دفونں اسویھتں ےک اس ھ دنف ایک اجؤں۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رفامای ہک اس ہگج وک ںیم اےنپ ےیل دنسپ رکیت ںیھت 

 آج ںیم رمع وک اےنپ افرپ رت حی دفں یگ  ب دبعاہلل  ن رمع فاسپ وہےئ وت رمع ےن رفامای ہک ایک ربخ ےل رک آےئ اوہنں ےن اہک ہک نکیل

ا  اےریاوملنینم اعہشئ ےن آپ وک ااجزت ددیی رفامای آج ےری  زندکی اس وخاب اگہ ںیم )دنف وہےن یک ہگج(  ے زایدہ وکیئ 

اجؤں وت ےھجم ااھٹ رک ےل اجؤ رھپ السؾ انہک افر رعض رکان ہک رمع  ن اطخب ااجزت اچےتہ ںیہ ارگ فہ ااجزت زیچ امہ ہن یھت  ب ںیم رم

دںی وت دنف رکدانی فرہن ےھجم املسمونں ےک ربقاتسؿ ںیم دنف رکدںی۔ ںیم اس ارم الختف اک قحتسم اؿ ولوگں  ے زایدہ یسک وک ںیہن 

ؽ ںیم ہک آپ ولوگں  ے رایض ےھت ےری  دعب ہی سج وک یھب ہفیلخ انبےل وت فہ ہفیلخ ےہ اتھجمس ہک روسؽ اہلل ےن فافت اپیئ اس اح

م اک انؾ ایل افر 

ھ

 

عی

اس یک ابت ونس افر اس یک ااطتع رکف افر امثعؿ،  یل، زریب، دبعارلنمح  ن وعػ افر دعس  ن ایب فاقص ریض اہلل 

اہلل زبرگ فربرت یک رتمح  ے وخش وہں آپ اک االسؾ ںیم وج  اکی ااصنری ونوجاؿ آای افر رعض ایک ہک ا  اےریاوملنینم آپ

رمہبت اھت فہ آپ اجےتن ںیہ رھپ آپ ہفیلخ انبےئ ےئگ افر آپ ےن دعؽ  ے اکؾ ایل رھپ بس ےک دعب آپ ےن اہشدت اپیئ۔رمع ےن 

 ے اکش ےری  اس ھ اعمہلم اسمفی وہات ہک اس ےک ببس  ے ہن ھجم رپ ذعاب وہ
ح
ھی 

 

ی ی

ات افر ہن وثاب وہات ںیم رفامای ہک ا  ےری  



 

 

اےنپ دعب وہےن فاےل ہفیلخ وک اہمرجنی افم ن ےک اس ھ ب ن ولسک یک فتیص رکات وہں ہک اؿ اک قح اچنہپںیئ افر اؿ یک زعت یک 

 افحتظ رکان افر ںیم ااصنر ےک اس ھ الھبیئ یک فتیص رکات وہں وہنجں ےن دارارجلت افر اامیؿ ںیم اکھٹہن ڑکپا اؿ ےک ااسحؿ رکےن

فاولں ےک ااسحؿ وک وبقؽ رکںی افر اؿ ےک ربفں یک ربایئ  ے درسگر رکںی افر ںیم اس  ے فتیص رکات وہں اہلل افر اس ےک روسؽ 

 ےک ذہم اک ہک اؿ ےک )ذویمں( دہع وک وپرا رکںی افر اؿ ےک دونمشں  ے ڑل  افر اؿ یک اطتق  ے زایدہ اؿ رپ وبھج ہن الدںی۔

 ، نیصح  ن دبعارلنمح، رمعف  ن ومیمؿ افدیہبیتق، رجری  ن دبعادیجمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رمدفں وک ربا الھب ک ےن یک اممتعن اک ایبؿ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں وک ربا الھب ک ےن یک اممتعن اک ایبؿ۔

یث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س      1309    حس

ا :  راوی ، حرضت ًائظہ رضی اهَّلل ٨ًہ ا٤ًع، ٣حاہس  آز٦، 

 َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ ِت  َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ اصٕٔس  ٩ِ ٣َُح ًَ ٤َٔع  ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َز٦ُ َحسَّ ٨ََا آ ث ٔ َحسَّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٥َ  ٔيی   َس٠َّ َو

 ًَ ٔض  و س  ُ٘ ِٟ ا ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ُظ  َرَوا وا َو ٣ُ سَّ َٗ ٔلَي ٣َا  ا إ ِو ـَ ِٓ َ ِس أ َٗ َُّض٥ِ  إ٧ٔ َٓ اَت  ِْل٣ََِو ا وا  َتُشب  ٩ِ َِل  ًَ ُس ب٩ُِ أ٧ََٕص  َّ٤ ٤َٔع َو٣َُح ًِ َ ِْل ٩ِ ا

٤َٔع  ًِ َ ِْل  ا

ں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک آدؾ، اشمع، اجمدہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہن

رمدفں وک ربا الھب ہن وہک اس ےئل ہک فہ ولگ اس  ے  ل ےکچ ںیہ وج اوہنں ےن ےلہپ اجیھب ےہ۔  یل  ن دعج، دمحم ن رعرعہ افر ا ن ایب 

شمع افر دمحم  ن اسن ےن اشمع  ے دعی ےن ہبعش  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ افر اس یک دبعاہلل  ن دبعادقلفس ےن ا

 رفاتی ایک ےہ۔



 

 

 آدؾ، اشمع، اجمدہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رمدفں یک ربایئ اک ایبؿ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ۔رمدفں یک ربایئ اک ایب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1310    حس

ر، اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی  ٤ًزو ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، سٌیس ب٩ جبی

 ٩ِ ًَ زُو ب٩ُِ ٣ُزََّة  ٤ِ ًَ َىٔی  ث ُع َحسَّ ٤َ ًِ َ ِْل ا ا ث٨ََ َبٔي َحسَّ ا أ ٨ََ ث ٕؽ َحسَّ ِٔ ُ ب٩ُِ َح ز ٤َُ ا ً ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ یِر َب یٔس ب٩ِٔ ُج ٌٔ َس

ٔزَ  ائ َس َک  َٟ ا  ٥َ َتبًّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔيیِّ َػل َّ٨ اهَّللٔ ٠ٟٔ ُة  ٨َ ٌِ َٟ  ٔ ط ٠َِی ًَ ٕب  َض َٟ ُو  ٢َ أَب ا َٗ ا٢َ  َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ٕب َوَتبَّ ًَ َض َٟ َبٔي  ا أ یََس ِت  ِت َتبَّ َٟ َ ز ٨َ َٓ  ٔ َیِو٦ ِٟ ا   

، اشمع، رمعف  ن رمہ، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک رمعف  ن صفح، صفح

اوببہل ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اوببہل ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے اسر  دؿ 
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 رمعف  ن صفح، صفح، اشمع، رمعف  ن رمہ، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ : ابب



 

 

 ...وہےن اک ایبؿ، افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک امنز اقمئ رکف افر زوکۃ دف اف زوکۃ ےک فا ب

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

ہصق ؿ ایک افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک زوکۃ ےک فا ب وہےن اک ایبؿ، افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک امنز اقمئ رکف افر زوکۃ دف افر ا ن سابس اک ایبؿ ےہ ہک ھجم  ے اوب نایؿ ےن ایب

 ایبؿ ایک وت اہک ہک ںیمہ امنز، زوکۃ، ہلص رک ، افر اپک داینم اک مکح دےتی ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1311    حس

ہ :  راوی ، یحٌی ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ػیفي، ابوسٌیس، اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ً ر، زْکیا ب٩ اسحٙ ، ؿحاَ ب٩ ٣د٠س  ابوًاػ٥

 َ٨َ ث ًَ َحسَّ َػِیفٓٔيٕ  اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبسٔ  ًَ َیِحٌَی ب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  َٚ ِٔسَحا َّاَئ ب٩ِٔ إ ی َْکٔ ٩ِ َز ًَ َُ ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس  ا حَّ َـّ اٟ ٔػ٥ٕ  ا ًَ اب٩ِٔ ا أَبُو   ٩ِ ًَ َبٕس  ٌِ َبٔي ٣َ ٩ِ أ

َر  ا  ّذ ا ٌَ َث ٣ُ ٌَ ٥َ َب ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ ا أَ٪َّ اٟ ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  ٕض  ا بَّ ٔ أَِ٪ ًَ اَزة َض َي َط ٔل ُض٥ِ إ ِزًُ ٢َ ا ا َ٘ َٓ  ٩ٔ٤َ َی ِٟ ا َي  ٔل ُط إ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی 

َََرَق  ِٓ ا ِس  َٗ  َ اهَّلل ُض٥ِ أَ٪َّ  ٤ِٔ ٠ ًِ َ أ َٓ َٔک  ُوا َٟٔذٟ َاً إِٔ٪ ص٥ُِ أَك َٓ ٢ُ اهَّللٔ  ُسو يي َر اهَّللُ َوأَن َط إِٔلَّ  َٟ ٔ ِی٠َةٕ  َِل إ َٟ ٕ َو ِو٦ َی ک١ُِّ  ٔي  إت ف َػ٠ََو َص  ض٥ِٔ َخ٤ِ ٠َِی ًَ 

 ِ ٔض٥ِٔ تُِؤَخُذ ٩ِ٣ٔ أَُ اٟ ّة فٔي أ٣ََِو َٗ َػَس ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ َََرَق  ِٓ ا ُض٥ِ أَ٪َّ اهَّلَل  ٤ِٔ ٠ ًِ َ أ َٓ َٔک  ُوا َٟٔذٟ َاً إِٔ٪ ص٥ُِ أَك ٔض٥ِٔ َٓ ائ َْقَ ُٓ َي  ل ًَ ز   ٔض٥ِٔ َوتَُز ائ  ٨َٔی

 اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوباعمص، احضک  ن دلخمر، زرکای  ن ااحسؼ ، ییحی  ن دبعاہلل  ن یفیص، اوبدیعس، ا ن سابس ریض

وسا اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اعمذ وک نمی اجیھب۔ افر رفامای ہک مت اںیہن ہی اہشدت دےنی یک دوعت دف ہک اہلل ےک 

یل ےن اؿ رپ اؿ ےک امولں ںیم زوکۃ وکیئ وبعمد ںیہن افر ہی ہک ںیم اہلل اک روسؽ وہں ارگ فہ اس وک امؿ ںیل وت اںیہن ہی التبؤ ہک اہلل اعت

 رفض یک ےہ وج اؿ ےک امدلارفں  ے یل اجےئ یگ افر اؿ ےک اتحموجں وک دی اجےئ یگ۔

 اوباعمص، احضک  ن دلخمر، زرکای  ن اقحس، ییحی  ن دبعاہلل  ن یفیص، اوبدیعس، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

ؿ ایک افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہصق زوکۃ ےک فا ب وہےن اک ایبؿ، افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک امنز اقمئ رکف افر زوکۃ دف افر ا ن سابس اک ایبؿ ےہ ہک ھجم  ے اوب نایؿ ےن ایب



 

 

  امنز، زوکۃ، ہلص رک ، افر اپک داینم اک مکح دےتی ںیہ ۔ایبؿ ایک وت اہک ہک ںیمہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1312    حس

ہ :  راوی اهَّلل ٨ً رضی  ایوب  ابو رضت  ، ح ہ ك٠ح سٰی ب٩  ٣و  ، ب ہ ٣و اهَّلل ب٩  ًبس ث٤ا٪ ب٩  ً ٣ح٤س ب٩   ، ہ ، طٌب ٤ًزو ٔؽ ب٩   ح

 َ ث َز َحسَّ ٤َُ ُؽ ب٩ُِ ً ِٔ ا َح ٨ََ ث وَب َحسَّ َی  ٔي أ َب ٩ِ أ ًَ َة  وَسی ب٩ِٔ ك٠ََِح ٩ِ ٣ُ ًَ ٕب  ِوَص ٔ ب٩ِٔ ٣َ اهَّلل ِبٔس  ًَ اَ٪ ب٩ِٔ  ٤َ ٔس ب٩ِٔ ًُِث َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ُة  َب ٌِ ُط ا  ٨َ

حَ  ِٟ ا یُِسخ٠ُٔىٔی   ١ٕ٤َ ٌَ ٔ ِنٔي ب بٔر ٥َ أَِخ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٢َ ٠ٟٔ ا َٗ َرُجًّل  ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َة َر ٔيی  ٨َّ َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ طُ َو َٟ ا  ُط ٣َ َٟ ا  ا٢َ ٣َ َٗ

ٔي ًَلَة َوتُِؤت اٟؼَّ ٘ٔی٥ُ  ُت ا َو ّئ َطِی  ٔ ٔط َُ ب بُُس اهَّلَل َوَِل ُترِشٔ ٌِ َت ُط  َٟ ا  ََرْب ٣َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َِضزْ  َػل ٢َ ب ا َٗ ح٥َٔ َو زَّ اٟ َتٔؼ١ُ  َاَة َو َّک ز اٟ

 ِ ُس ب ا ٣َُح٤َّ ث٨ََ َبُة َحسَّ ٌِ ُط ٨ََا  ث ئ َحسَّ ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ وَب  َی  ٔي أ ٩ِ أَب ًَ َة  ا ٣ُوَسی ب٩َِ ك٠ََِح ٌَ ٔ ٤ ا َس َُّض٤َ اهَّللٔ أ٧َ ِبٔس  ًَ اُ٪ ب٩ُِ  ُوُظ ًُِث٤َ اَ٪ َوأَب یِّ ٩ُ ًُِث٤َ

ا  ٤ََّ ٧ٔ ٕي إ و ُٔ َیَِر ٣َِح ْس ُ َّ٤ ُوَ٪ ٣َُح َٜ َشی أَِ٪ ی اهَّللٔ أَِخ ِبس  ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ ا  َٔضَذ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ُ َػل ْزوص ٤ِ ًَ  َو 

صفح  ن رمعف، ہبعش، دمحم  ن امثعؿ  ن دبعاہلل  ن ومبہ، ومٰیس  ن ہحلط، رضحت اوباویب ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ 

اوہنں ےن رعض ایک ہک اکی صخش ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رعض ایک ہک ےھجم وکیئ ااسی لمع اتبںیئ وج ےھجم تنج ںیم دالخ 

 ہک اس وک ایک وہایگ، اس وک ایک وہایگ، افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اصبح رضفرت ےہ وت اہلل اعتیل یک رکد ؟ آپ ےن رفامای

 اہک سابدت رک افر اس اک یسک وک رشکی ہن انب، امنز اقمئ رک افر زوکۃ د  افر ہلص ریمح رک، افر زہب اک ایبؿ ےہ ہک ھجم  ے ہبعش ےن ایبؿ ایک

 ن امثعؿ افر اؿ ےک فادل امثعؿ  ن دبعاہلل ےن ایبؿ ایک ہک ومٰیس  ن ہحلط  ے اوہنں ےن اوباویب  ے افر اوہنں ےن ہک ھجم  ے دمحم 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے اس دحثی وک رفاتی ایک اوبدبع اہلل ےن اہک ہک ےھجم وخػ ےہ ہک دمحم ریغ ظوفحظ وہ ہکلب فہ رمعف وہ۔

  ن امثعؿ  ن دبعاہلل  ن ومبہ، ومٰیس  ن ہحلط، رضحت اوباویب ریض اہلل ہنع صفح  ن رمعف، ہبعش، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

دف افر ا ن سابس اک ایبؿ ےہ ہک ھجم  ے اوب نایؿ ےن ایبؿ ایک افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہصق زوکۃ ےک فا ب وہےن اک ایبؿ، افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک امنز اقمئ رکف افر زوکۃ 

 ایبؿ ایک وت اہک ہک ںیمہ امنز، زوکۃ، ہلص رک ، افر اپک داینم اک مکح دےتی ںیہ ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1313    حس

اٟزحی :  راوی ہ٣ح٤س ب٩ ًبس ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ً وزًً ب، یحٌی ب٩ سٌیس ب٩ حیا٪، اب ٣ش٥٠، وہی  ٥، ًٔا٪ ب٩ 

 ِ یٔس ب ٌٔ َس َیِحٌَی ب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ْب  ا ُوَصِی ٨ََ ث اُ٪ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ َّٔ ًَ ا  ٨ََ ث اٟزَّحٔی٥ٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨َ ث ٩ِ َحسَّ ًَ َة  ًَ ًِ ٔي ُز َب ٩ِ أ ًَ اَ٪  ٩ٔ َحیَّ

یِزَ  َُز َبٔي ص ١ٕ٤َ أ ًَ َي  ل ًَ ىٔی  َّٟ زُ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ َي  ا أَت ابٔیًّ ُط أَ٪َّ أرَِعَ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ا٢َ  َة َر َٗ َة  َّ٨ َح ِٟ ا ُت  َزَخ٠ِ ُط  ُت ٠ِٔ٤ ًَ ا  إَٔذ

زِّ  وبََة َوتَُؤ ُِت ٜ٤َ ِٟ ا ًَلَة  اٟؼَّ ٘ٔی٥ُ  ُت ّئا َو َطِی  ٔ َُ بٔط رِشٔ بُُس اهَّلَل َِل ُت ٌِ ٔسی َت ِٔ َن ی  ٔذ َّٟ ا ا٢َ َو َٗ اَ٪  ـَ َر٣َ و٦ُ  َتُؼ َة َو وَؿ ٤ََِفُ ِٟ ا َّکَاَة  ز اٟ ی 

زَ  ُو ی٨َِ ُظ أَِ٪  َّ ََ  ٥َ ٩ِ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل ا٨َّٟ  ٢َ ا َٗ َّي  ل ا َو َّ٤٠َ َٓ ا  َي َصَذ ل ًَ ٔیُس  ٔ َِل أَز ظ ٔلَي بَٔیٔس زِ إ ُو ٨ِ ٠َِي َٓ ٔة  َح٨َّ ِٟ ا َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  َي  ٔل  إ

 َصَذا

دمحم  ن دبعارلمیح، افعؿ  ن ملسم، فبیہ، ییحی  ن دیعس  ن ایحؿ، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ 

ہک اوہنں ےن اہک ہک اکی ارعایب یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل ےھجم وکیئ ااسی لمع اتبںیئ 

اس وک رکفں وت تنج ںیم دالخ وہں۔ آپ ےن رفامای ہک وت اہلل یک سابدت رک افر یسک وک اس اک رشکی ہن انب افر رفض امنز اقمئ  ب ںیم 

رک افر رفض زوکۃ اداء رک افر راضمؿ ےک رفز  رھک۔ وت اس ارعایب ےن اہک ہک  مس اس ذات اپک یک ےکسج ہضبق ںیم ےریی اجؿ ےہ 

 ب فہ الچ ایگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک سج صخش وک وکیئ یتنج دانھکی ااھچ ولعمؾ وہ وت فہ اس  ںیم اس رپ زایدیت ہن رکفں اگ

 صخش وک دےھکی۔

 دمحم  ن دبعارلمیح، افعؿ  ن ملسم، فبیہ، ییحی  ن دیعس  ن ایحؿ، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

ؿ ایک افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہصق زوکۃ ےک فا ب وہےن اک ایبؿ، افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک امنز اقمئ رکف افر زوکۃ دف افر ا ن سابس اک ایبؿ ےہ ہک ھجم  ے اوب نایؿ ےن ایب

 اہک ہک ںیمہ امنز، زوکۃ، ہلص رک ، افر اپک داینم اک مکح دےتی ںیہ ۔ایبؿ ایک وت 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1314    حس



 

 

ہ :  راوی ، ابي حیا٪، ابوزًً ز، یحٌی  ٣شس

 ٩ِ ًَ َة  ًَ ًِ ٔي أَبُو ُز بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ اَ٪  َبٔي َحیَّ ٩ِ أ ًَ ٌَی  َیِح  ٩ِ ًَ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث َٔضَذا َحسَّ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨  اٟ

 دسمد، ییحی، ایب ایحؿ، اوبزرہع، یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فملس  ے اس دحثی یک رفاتی رکےت ںیہ۔

 دسمد، ییحی، ایب ایحؿ، اوبزرہع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

ؿ ایک افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہصق زوکۃ ےک فا ب وہےن اک ایبؿ، افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک امنز اقمئ رکف افر زوکۃ دف افر ا ن سابس اک ایبؿ ےہ ہک ھجم  ے اوب نایؿ ےن ایب

 داینم اک مکح دےتی ںیہ ۔ایبؿ ایک وت اہک ہک ںیمہ امنز، زوکۃ، ہلص رک ، افر اپک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1315    حس

، ح٤از ب٩ زیس، ابوح٤زہ :  راوی  ححاد ب٩ ٨٣ہا٢

ضٔ  ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩َِ  ُت  ٌِ ٔ ٤ َس  ٢َ ا َٗ ٤َِزَة  ا أَبُو َج ٨ََ ث یِٕس َحسَّ ُ ب٩ُِ َز از ٨ََا َح٤َّ ث ٢ َحسَّ ا ٗ ٢ ضا اْد ب٩ ٨٣ ا َححَّ ٨ََ ث و٢ُ َحسَّ ُ٘ ا َي ُض٤َ ٨ِ ًَ َی اهَّللُ 

ا ا  ٔ إٔ٪َّ َصَذ اهَّلل  ٢َ ُسو َا َر ُوا ی اٟ َ٘ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َي  ل ًَ ٔص  ِی َ٘ ِٟ ا ِبسٔ  ًَ ُس  ِٓ ٔس٦َ َو ٨َا َٗ ِت بَِي٨َ َٟ ا ِس َح َٗ َة  ٌَ َربٔی يَّ ٩ِ٣ٔ  َه ِٟ

 ٔ َک إ ِی َٟ ٔ ٧َِد٠ُُؽ إ ا  ِش٨َ َٟ رَضَ َو ُر ٣ُ ا َّٔ ُٛ َک  ٨َ ٢َ َوبَِي ا َٗ ٨ََا  ائ ٔ ٩ِ٣َ َوَر ِیط َٟ ٔ ُو إ ٧َِسً َک َو ٨ِ ًَ ُظ  ٧َأُِخُذ ٕئ  َا بَٔظِی ٤ُز٧ِ َٓ  ٔ ا٦ رَِحَ ِٟ ٔ ا ز ِض اٟظَّ ِلَّ فٔي 

 ٔ َس ب َ٘ ًَ اهَّللُ َو َط إِٔلَّ  َٟ ٔ ٔ أَِ٪ َِل إ َضاَزة ٔاهَّللٔ َوَط أ٪ ب ٤َ ِْلٔی ا  ٍٕ َ َِرب ٩ِ أ ًَ  ٥ِ ُٛ ا ٧ََِض ٍٕ َوأ َ َِرب ٥ِ بٔأ ُٛ ُ ز اآ٣ُ َٗ ٔ ا َوإ ََٜذ ٔ َص ظ َاةٔ َیٔس َّک ز اٟ أئ  َت ٔ َوإٔی ًَلة اٟؼَّ  ٔ ٦

ُس٠َامِیَ   ٢َ ا َٗ ٔت َو َّٓ َ ز ٤ُ ِٟ ا ٔ َو ٔیر ٘ ا٨َّٟ َت٥ٔ َو ٨ِ َح ِٟ ا َّأئ َو ب اٟس   ٩ِ ًَ  ٥ِ ُٛ ا ٧ََِض ٤ُِٔت٥ِ َوأ َص ٣َا ٨َُ ا ُخ٤ُ و ز  ٕ َوأَِ٪ تَُؤ از ٩ِ َح٤َّ ًَ أ٪  ٤َ ٌِ ا٨ٟ  ُو  ُ٪ َوأَب

َط إِٔلَّ  َٟ ٔ ٔ أَِ٪ َِل إ َزة ا َطَض ٔاهَّللٔ  أ٪ ب ٔی٤َ ِْل ُ ا   اهَّلل

 اجحج  ن اہنمؽ، امحد  ن زدی، اوبزمحہ ایبؿ رکےت ںیہ، ںیم ےن ا ن سابس وک ےتہک وہےئ انس ہک ہلیبق دبعاسیقل اک فوک یبن یلص اہلل ہیلع

فملس ےک اپس ایگ افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل ہی ہلیبق رہعیب یک اکی اشخ ےہ افر امہر  افر آپ ےک درایمؿ یافر رضم احلئ ںیہ 



 

 

فر مہ آپ یک رطػ رصػ رحاؾ ےک ونیہمں ںیم آےن اک ومعق اپےت ںیہ اس ےئل آپ ںیمہ ایسی ابت اک مکح دںی ہک مہ اس رپ لمع ا

رکںی افر اےنپ ےھچیپ رہ اجےن فاولں وک اس یک رطػ دوعت دںی۔ آپ ےن رفامای ہک ںیم ںیہمت اچر ابوتں اک مکح داتی وہں افر اچر ابوتں 

اامیؿ الان افر وگایہ دانی ہک وبعمد وساےئ ادا ےک وکیئ ںیہن، افر اےنپ تا ھ  ے اس رطح ااشرہ ایک۔۔ امنز اقمئ  ے رفاتک وہں۔ اہلل رپ 

 ر ، افر زمتف ےک اامعتسؽ  ے رفاتک 
قب

 

ن
م، 

 

ی

 

چی

رکان۔۔ زوکۃ دانی۔۔ افر ہی ہک امؽ تمینغ اک اپوچناں ہصح اداء رکف افر ںیم ںیہمت، دابء، 

 ؿ ےن امحد  ے رفاتی ایک ےہ ہک اہلل رپ اامیؿ الان اس ابت یک وگایہ دانی ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن۔وہں افر امیلسؿ افر اوباامعنل

 اجحج  ن اہنمؽ، امحد  ن زدی، اوبزمحہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

ؿ ایک افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہصق زوکۃ ےک فا ب وہےن اک ایبؿ، افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک امنز اقمئ رکف افر زوکۃ دف افر ا ن سابس اک ایبؿ ےہ ہک ھجم  ے اوب نایؿ ےن ایب

 ایبؿ ایک وت اہک ہک ںیمہ امنز، زوکۃ، ہلص رک ، افر اپک داینم اک مکح دےتی ںیہ ۔

یث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س      1316    حس

رضی  :  راوی ہ ب٩ ٣شٌوز، حرضت ابوہزیزہ  ی، ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًتب ابي ح٤زہ، زہز ٍ، طٌیب ب٩  اٟامی٪ ح٥ٜ ب٩ ٧آ ابو

 اهَّلل ٨ًہ

َبٔي  ِیُب ب٩ُِ أ ٌَ بََر٧َا ُط ٍٕ أَِخ ٔ َآ ٥َُٜ ب٩ُِ ٧ َح ِٟ ا  ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث َِبَة ب٩ِٔ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ ًُت اهَّلل ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ا ًُبَِیُس  ث٨ََ زٔیِّ َحسَّ اٟز صِ  ٩ِ ًَ زََة  ٤ِ َح

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ  َرُسو٢ُ  يَي  ُُوف ا ت َّ٤ َٟ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َِزَة َر ی َا صَُز ٕ أَ٪َّ أَب ز و ٌُ اهَّلل٣َُِش ضَٔی  َر  ٕ ََِک ُو ب َاَ٪ أَب ک ٩ِ  ٥َ َو ََفَ ٣َ َٛ ُط َو ٨ِ ًَ

 ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو ا٢َ  َٗ ِس  َٗ اَض َو ا٨َّٟ ات١ُٔ  َ٘ َٕ ُت ِی َٛ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ُ ٤َُز ً ٢َ ا َ٘ َٓ َزٔب  ٌَ ِٟ ا ََفَ ٩ِ٣ٔ  زُِت أَِ٪ َٛ ٥َ أ٣ُٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  

 َٗ  ٩ِ٤َ َٓ  ُ اهَّلل َط إِٔلَّ  َٟ ٔ ُوا َِل إ وٟ ُ٘ َّی َي ً َض َح ا ا٨َّٟ ات١َٔ  َٗ ُ اهَّللٔ أ ا٢َ َو َ٘ َٓ اهَّللٔ  َي  ل ًَ ُُط  اب ٔ َوحَٔش ط ِّ٘ ُط إِٔلَّ بَٔح َش ِٔ َن ُط َو َٟ ا ِّی ٣َ ى َؼ٥َ ٣ٔ ًَ ِس  َ٘ َٓ َضا  َٟ ا

 ّٗ ا ٨َ ًَ ٔي  ن و ٌُ ِو ٨َ٣َ َٟ اهَّللٔ  ٢ٔ َو ٤َا ِٟ ا   ٙ َاَة َح َّک ز اٟ إٔ٪َّ  َٓ  ٔ َاة َّک ز اٟ ٔ َو ًَلة اٟؼَّ َیَِن  َٚ ب ََفَّ ات٩٠ََّٔ ٩ِ٣َ  َٗ ُ ٧َضَ َْل و ز  یَُؤ ا  ٧ُو کَا َّي ا  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  و َرُس َي  ٔل ا إ

ا صَُو إِٔلَّ أَِ٪  اهَّللٔ ٣َ َو َٓ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر  ُ ز ٤َُ ً ٢َ ا َٗ َضا  ٌٔ ٨ِ َي ٣َ ل ًَ ُض٥ِ  اَت٠ُِت َ٘ َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ اهَّللُ  ضَٔی  َر  ٕ ََِک ٔي ب َػِسَر أَب اهَّللُ  َح  ِس َْشَ َٗ  



 

 

  ٙ َح ِٟ ا َُّط  ٧َ ُت أ ِٓ َز ٌَ َٓ ُط  ٨ِ ًَ 

ؿ مکح  ن انعف، بیعش  ن ایب زمحہ، زرہی، دیبعاہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع  ن وعسمد، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی اوباامیل

رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت وہیئگ افر اوبرکب ریض اہلل ہنع ہفیلخ وہےئ افر رعب ےک 

 ےن اہک ہک آپ ولوگں  ے سک رطح گنج رکںی ےگ احالہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ضعب ہلیبق اکرف وہےئگ، وت رمع

ُ اہک اس
َ
  اّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَه
َ
ُ ںیہک سج ےن ل

َ
  اّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَه
َ
ےن ھجم  ے اانپ اجؿ  ںیم مکح دای ایگ وہں ہک ولوگں  ے اہجد رکفں اہیں کت ہک فہ ل

 قح ےک وعض افر اس اک اسحب اہلل ےک ذہم ےہ، اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رفامای ف اہلل ںیم اس صخش  ے اہجد رکفں فامؽ اچبایل رگم یسک

اگ سج ےن امنز افر زوکۃ ےک درایمؿ رفتقی ڈایل زوکۃ وت امؽ اک قح ےہ دخبا ارگ اوہنں ےن اکی ریس یھب رفیک وج فہ روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ےھت وت اس ےک ہن دےنی  ے ںیم اؿ  ے گنج رکفں اگ۔ رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک دخبا اہلل ےن ہیلع فملس ےک زامےن ںیم دےتی

 اوبرکب ریض اہلل ہنع اک ہنیس وھکؽ دای اھت۔ وت ںیم ےن اجؿ ایل ہک یہی قح ےہ۔

 د، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعاوباامیلؿ مکح  ن انعف، بیعش  ن ایب زمحہ، زرہی، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع  ن وعسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... زوکاۃ دےنی رپ تعیب رکےن اک ایبؿ )اہلل اعتیل ےن رفامای ہک( ارگ فہ وتہب رکںیل افر

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 )اہلل اعتیل ےن رفامای ہک( ارگ فہ وتہب رکںیل افر امنز اقمئ رکںی افر زوکاۃ دںی وت فہ اہمتر  دینی اھبیئ ںیہ ۔ زوکاۃ دےنی رپ تعیب رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1317    حس

یر، اس٤ٌی١، ٗیص :  راوی ، ًبساهَّلل ب٩ ٤٧  ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٤٧یر

بس  ٤س ب٩ ً ا ٣ح ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ ُ ب٩ُِ  ز زٔی ٢َ َج ا َٗ  ٢َ ا َٗ ٕص  ِی َٗ  ٩ِ ًَ أًی١ُ  ِٔس٤َ ٨ََا إ ث ٢ َحسَّ ٔي ٗا ا أَب ٨َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ یِر ٤َُ٧ اب٩ُِ  اهَّلل 

ٔک١ُِّ ٣ُِش  ٔح ٟ ِؼ  ٨ اٟ ٔ َو َاة َّک ز اٟ ٔئ  َتا ٔی ٔ َوإ ًَلة اٟؼَّ  ٔ ا٦ َٗ ٔ لَي إ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  ٌِ َاَي  ٥ٕٔ٠ ب



 

 

   ن دبعاہلل  ن ریمن، دبعاہلل  ن ریمن، اامسلیع، سیق رفاتی رکےت ںیہ ہک رجری  ن دبعاہلل ےن اہک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملسدمحم

  ے امنز اقمئ رکےن افر زوکۃ دےنی افر رہ املسمؿ یک ریخ وخایہ رپ تعیب یک۔

 دمحم  ن دبعاہلل  ن ریمن، دبعاہلل  ن ریمن، الیعمس، سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... زوکاۃ ہن دےنی فاےل ےک انگہ اک ایبؿ ۔ اہلل اعتیل اک وقؽ ہک وج ولگ وسان افر اچدنی

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 فؿ، کت ینعی وھک زوکاۃ ہن دےنی فاےل ےک انگہ اک ایبؿ ۔ اہلل اعتیل اک وقؽ ہک وج

 
  

م ک

 

ی

 

نی

 ولگ وسان افر اچدنی اگڑےت ںیہ افر اس وک اہلل ےک راہتس ںیم رخچ ںیہن رکےت، ام

 اس زیچ اک زمہ وج زخاہن انب رک رےتھک ےھت ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1318    حس

، ًبس :  راوی ، طٌیب، ابوز٧از ہز٣ز ارعاد، ابوہزیزہابواٟامی٪ ح٥ٜ ب٩ ٧آٍ  اٟزح٩٤ ب٩ 

 ِ ٩ٔ٤َ ب زَِّح اٟ ِبَس  ًَ ٔ أَ٪َّ  ز ٧َِّا اٟز ُو  ا أَب ث٨ََ ٢ َحسَّ ِیْب ٗا ٌَ ُط ٧َا  بََر ا٢ أَِخ ٗ ٍٕ ٔ ٥َُٜ ب٩ُِ ٧َآ اٟامی٪ َِح ابو ا  ٨ََ ث َّطُ َحسَّ ثَطُ أ٧َ َد َحسَّ ِْلرَِعَ َ ا ز ُز٣ُِ ٩َ ص

ا َٗ  ٢ُ و ُ٘ ُط َي ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َِزَة َر ی َُز َا ص ٍَ أَب ٔ ٤ ٥ِ َس َٟ ا صَُو  َِت إَٔذ کَا٧ ٔ ٣َا  یِر لَي َخ ًَ َٔضا  َػاحٔب َي  ل ًَ ِْلٔب١ُٔ  ا ٔي  ِت ٥َ َتأ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ

ٔم  ٌِ ٥ِ ُي َٟ ا  ٧َِت إَٔذ َا ٔ ٣َا ک یِر لَي َخ ًَ ا  ٔبَٔض َػاح َي  ل ًَ  ٥ُ٨َ َِ ِٟ ا ٔي  ِت َٔضا َوَتأ آ َٔ َلُؤُظ بٔأَِخ ا َت َض َّ٘ َضا َح ٔم ٓٔی ٌِ ضَ ُي ا  ٓٔی َٔض ًَلٓ َلُؤُظ بٔأَِه ا َت َض َّ٘ ا َح

ا َ٘ٔی ِٟ ا ٥ِ یَِو٦َ  ُٛ ٔي أََحُس ِت َیأ ٢َ َوَِل  ا َٗ ٔئ  ا ٤َ ِٟ ا َي  ل ًَ َب  ا أَِ٪ تُِح٠َ َض ِّ٘ ٢َ َو٩ِ٣ٔ َح ا َٗ ا َو ٧َٔض و ُط بُْٔقُ َلُح ٨ِ ٔطٔ َوَت َت ب َٗ َر َي  ل ًَ ا  َیِح٠ٔ٤َُض  ٕ ٔة بَٔظاة ٣َ

 َ ٢ُ َِل أ و ُٗ َ أ َٓ ُس  َّ٤ ا ٣َُح َی  ٢ُ و ُ٘ َی َٓ ْر  ا ٌَ ا ُي َض ٢ُ یَا َٟ و ُ٘ َی َٓ ْئ  َا ُرُ ُط  َٟ  ٔ ٔط بَت َٗ َر َي  ل ًَ ُط  ُ٠ٔ٤ یَِح  ٕ یر ٌٔ َٔب ٔي ب ِت َیأ ُت َوَِل  ِِ ِس ب٠ََّ َٗ ا  َطِیّئ َک  َٟ ُٔک  ٠٣ِ

ُت  ِِ ِس ب٠ََّ َٗ ّئا  َطِی اهَّللٔ  َک ٩ِ٣ٔ  َٟ و٢ُ َِل أ٠٣َُِٔک  ُٗ َ أ َٓ ُس  َّ٤  ٣َُح

ریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اوباامیلؿ مکح  ن انعف، بیعش، اوبزاند، دبعارلنمح  ن رہزم ارعاج، اوبرہ

رفامای ہک افٹن اےنپ امکل ےک اپس ےلہپ  ے زایدہ وماٹ اتزہ وہ رک آںیئ ےگ  ب ہک اس ںیم اس اک قح ہن دای وہ افر اےنپ امکل وک اےنپ 

ویں ںیم  ے اؿ اک قح اداء ہن ایک وہ افر اپؤں  ے رفدنںی ےگ افر رکبایں اےنپ امکل ےک اپس زایدہ ومیٹ وہ رک آںیئ یگ  ب ہک اؿ رکب



 

 

ہن اس وک اےنپ رھکفں  ے رفدنںی یگ افر اےنپ وگنیسں  ے امرںی یگ افر رفامای ہک اس اک قح ہی ےہ ہک اپین رپ جیھب رک دفدھ دفاھ اجےئ افر 

 یلص اہلل ہیلع فملس دمد ےئجیک آےئ مت ںیم  ے وکیئ صخش ایقتم ےک دؿ اس احؽ ںیم رکبی اس یک رگدؿ رپ وہ افر رھپ اکپر  ا  دمحم

افر ںیم وہکں ہک اب ےری  اایتخر ںیم ںیہن۔ ںیم وت اہلل اعتیل اک مکح ںیہمت اچنہپ اکچ افر ہن آےئ وکیئ صخش افٹن ےل رک اس احؽ ںیم 

ر ںیم وہکں ےری  اایتخر ںیم ہک فہ افٹن اس یک رگدؿ رپ وسار وہ افر الچ رتا وہ رھپ فہ اکپر  ا  دمحم یلص اہلل ہیلع فملس دمد ےئجیک اف

 ھچک ںیہن ںیم وت اہلل اک مکح اچنہپ اکچ۔

 اوباامیلؿ مکح  ن انعف، بیعش، اوبزاند، دبعارلنمح  ن رہزم ارعاج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 فؿ، کت ینعی وھک زوکاۃ ہن دےنی فاےل ےک انگہ اک ایبؿ ۔ اہلل اعتیل اک وقؽ ہک وج ولگ وسان افر اچدنی اگڑےت ںیہ افر اس وک اہلل ےک راہتس ںیم رخچ ںیہن

 
  

م ک

 

ی

 

نی

 رکےت، ام

 اس زیچ اک زمہ وج زخاہن انب رک رےتھک ےھت ۔
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ہ :  راوی ٟح س٤ا٪، ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ً ر، ابوػا اٟزح٩٤ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ زی٨ا ، ًبس  ًلي ب٩ ًبساهَّلل ، ہاط٥ ب٩ ٗاس٥

ِبٔس اهَّللٔ ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ُِ  اٟزَِّح ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٔس٥ٔ َحسَّ ا َ٘ ِٟ ا ٔط٥ُ ب٩ُِ  ٨ََا َصا ث ٢ َحسَّ ا اهَّللٔ ٗ ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث رٕ َحسَّ ا ٔی٨َ ز ٔي   ب٩ِٔ  ٩ِ أَب ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  ُس ا٢َ َر َٗ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر یَِزَة  َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ أ٪  َّ٤ اٟشَّ أٟٕح  َاَتطُ  َػ زِّ َزک یَُؤ  ٥ِ٠َ َٓ اِّل  ُظ اهَّللُ ٣َ آَتا  ٩ِ٣َ

 َ ا أ ًّ ا ُطَح ا٣َةٔ  َ٘ٔی ِٟ ا ِو٦َ  َی ُط  اُٟ ُط ٣َ َٟ  ١َ ٢ُ ٣ُثِّ و ُ٘ ٔ ث٥َُّ َي ِیط َٗ ىٔی بٔٔظِس ٌِ ٔ َي ط ز٣َٔتَِی ِٔض َیأُِخُذ ب٠ٔ ٔة ث٥َُّ  ا٣َ َ٘ٔی ِٟ ا َِو٦َ  طُ ی ُٗ وَّ َُل أ٪ ی ُط َزبٔيبََت َٟ  ََ ِْقَ

ض٥ ب١ صو  اٟ یر اهَّلل ٩٣ ٓـ٠ط صو خ ض٥  ات ٤ا َةب َی اِْل وَ٪  َِبَد٠ُ ی٩َ ی ٔذ َّٟ ا بَنَّ  ًَل َِل َتِحٔش ََ ث٥َُّ َت ُ ٨ِز َٛ اَُٟک أ٧ََا  ٧ََا ٣َ وٗو٪ ْشاٟض٥ أ سیل

٘یا٣ة  ٣ابد٠وا بط یو٦ ا ٟ

 یل  ن دبعاہلل ، تامش  ن اقمس، دبعارلنمح  ن دبعاہلل  ن دانیر، اوباصحل امسؿ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں 

اداء یک وت اس اک امؽ ےجنگ اسپن  ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک سج وک اہلل اعتیل ےن امؽ دای افر اس ےن زوکۃ ہن



 

 

ی ا ں وہں یگ ایقتم ےک دؿ اس اک وطؼ انبای اجےئ اگ، رھپ اس ےک 

 

ی ی   
ح
یک لکش ںیم اس ےک اپس الای اجےئ اگ سج ےک ےر ےک اپس دف 

ہلل اعتیل ےن دفونں ڑبجفں وک ڈ ے اگ افر ےہک اگ ںیم ریتا امؽ وہں، ںیم ریتا زخاہن وہں، رھپ آرآؿ یک آتی ڑپیھ افر فہ ولگ ںیہنج ا

اےنپ لضف  ے امؽ اطع ایک افر فہ اںیمس لخب رکےت ںیہ فہ ا ے اےنپ قح ںیم رتہب ہن ںیھجمس ہکلب ہی ربا ےہ افر ایقتم ےک دؿ یہی امؽ 

 اؿ ےک ےلگ اک وطؼ وہاگ۔

 اہلل ہنع یل  ن دبعاہلل ، تامش  ن اقمس، دبعارلنمح  ن دبعاہلل  ن دانیر، اوباصحل امسؿ، اوبرہریہ ریض  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... سج امؽ یک زوکۃ دی اجیت ےہ وت فہ  زن ںیہن ےہ اس ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اپچن افہیق  ے مک ںیم زوکاۃ ںیہن سج امؽ یک زوکۃ دی اجیت ےہ وت فہ  زن ںیہن ےہ اس ےئل ہک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1320    حس

ص، طیب ب٩ سٌیس، اب٩ طہاب، خاٟس ب٩ اس٥٠ :  راوی ب ب٩ سٌیس، یو٧  اح٤س ب٩ طی

 َ ث ٢ َحسَّ ا یٕس ٗ ٌٔ َس ٔب ب٩ِٔ  َطبٔی ٤َُس ب٩ُِ  ا أَِح ٨ََ ث ِبٔس َحسَّ ًَ  ٍَ ا ٣َ ٨َ ِج ٢َ َْخَ ا َٗ َِس٥َ٠َ  أٟٔس ب٩ِٔ أ ٩ِ َخ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َُص  ُو٧ ی  ٩ِ ًَ ٔي  َب ا أ ٨َ

اٟذَّ  ٔزُوَ٪  ٨ِ یَٜ ی٩َ  ٔذ َّٟ ا ٔ َو اهَّلل ِو٢ٔ  َٗ  ٩ِ ًَ ِنٔي  بٔر ٔيٌّ أَِخ اب ا٢َ أرَِعَ َ٘ َٓ ا  ٨ُِض٤َ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ٤ََُز  ُ٘ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ٔٔ ٨ُِ ی َة َوَِل  َـّ ٔٔ ِٟ ا َب َو َسبٔی١ٔ َص ٧ََضا فٔي  و

َاَ٪ صََذ  ٤ََّا ک طُ إ٧ٔ َٟ ی١ِْ  َو َٓ َضا  َاَت ک یَُؤزِّ َز  ٥ِ٠َ َٓ زَصَا  ٨َ َٛ ُض٤َا ٩ِ٣َ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ٤ََُز  اب٩ُِ ً ا٢َ  َٗ  ٔ ِت اهَّلل َٟ ٔ ِز ٧ُ ا أ َّ٤ ٠َ َٓ  ُ َّکَاة ز اٟ ز٢ََ  ٨ُِ ِب١َ أَِ٪ ت َٗ ا 

َوا٢ٔ  ٣ِ ّزا ِْٟٔلَ ُِض اهَّللُ ك ا  ٠ََض ٌَ  َج

، ویسن، بیش  ن دیعس، ا ن اہشب، اخدل  ن املس  ے رفاتی رکےت ںیہ رفامای مہ دبعاہلل  ن رمع ےک اس ھ ےلکن ادمح  ن بیش  ن دیعس

( یک ریسفت اتبےیئ۔ ا ن رمع ےن رفام َ

 

ه َّ

 

ِض
الْف
َ
 ف
َ
ب  َ
فَؿ اُّذَه

ُ
 

 

ِ

 

ْ
َ
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َ

 

ذِي 

 

َ
اّل
َ
ای ہک سج ےن ا ے وت اکی ارعایب ےن اہک ےھجم اہلل اعتیل ےک وقؽ )ف

زوکۃ ہن دی وت اس ےک ےئل رخایب ےہ افر ہی زوکۃ اک مکح انزؽ وہےن  ے ےلہپ اک مکح ےہ بت زوکۃ یک آتی انزؽ وہیئ وت اہلل عمج ایک افر 



 

 

 اعتیل ےن زوکۃ وک امولں یک اپیک اک ذرہعی انبای۔

 ادمح  ن بیش  ن دیعس، ویسن، بیش  ن دیعس، ا ن اہشب، اخدل  ن املس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 سج امؽ یک زوکۃ دی اجیت ےہ وت فہ  زن ںیہن ےہ اس ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اپچن افہیق  ے مک ںیم زوکاۃ ںیہن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1321    حس

بي ٛثیر، ٤ًزو ب٩ یحٌی ب٩ ٤ًارہ :  راوی ب ب٩ اسحاٚ، اوزاعي، یحٌی ب٩ ا ، طٌی  اسحاٚ ب٩ یزیس

ٌَی  َیِح نٔي  بََر عٔي  أَِخ ِْلَِوَزا ٧َا ا بََر ٢ أَِخ َٚ ٗا ِٔسَحا ُب ب٩ُِ إ ِی ٌَ ٧َا ُط بََر ٢ أَِخ ٔیَسٗا ز َی ُٚ ب٩ُِ  ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث ِ َحسَّ َزو ب ٤ِ ًَ ٕ أَ٪َّ  ٔیر ث َٛ ٔي  ٩َ ب٩ُِ أَب

ضٔیَ  َر یٕس  ٌٔ َس ٍَ أَبَا  ٔ ٤ َّطُ َس ٧َ َحَش٩ٔ أ ِٟ ا َبٔي  اَرَة ب٩ِٔ أ ٤َُ َیِحٌَی ب٩ِٔ ً  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ بََرُظ  اَرَة أَِخ ٤َُ ٌَی ب٩ِٔ ً ٔيی  َیِح ا٨َّٟ  ٢َ ا َٗ  ٢ُ و ُ٘ ٨ِطُ َي ًَ  ُ اهَّلل  

َص  ِی َٟ ْة َو َٗ َػَس  ٕٚ ٤ِٔص أََوا زُوَ٪ َخ َص ٓامَٔی  ِی َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ٤ِٔص  َػل زُوَ٪ َخ َص ٓامَٔی  ِی َٟ ْة َو َٗ َػَس  ٕ َذِوز ٔص  زُوَ٪ َخ٤ِ ٓامَٔی 

ْة  َٗ َػَس  ٕٙ ُس  أَِو

ااحسؼ  ن سیدی، بیعش  ن ااحسؼ، افزایع، ییحی  ن ایب ریثک، رمعف  ن ییحی  ن امعرہ اےنپ ابپ ییحی  ن امعرہ  ن ایب انسحل اؿ  ے ایبؿ 

 ہنع( وک ےتہک وہےئ انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اپچن افہیق اچدنی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رضحت اوبدیعس )ادری ریض اہلل

  ے مک ںیم زوکۃ ںیہن ےہ افر ہن اپچن افوٹنں  ے مک ںیم زوکۃ ےہ افر ہن اپچن فقس  ے مک )ہلغ ای وجھکر( ںیم زوکۃ ےہ۔

  ن ییحی  ن امعرہ ااحسؼ  ن سیدی، بیعش  ن ااحسؼ، افزایع، ییحی  ن ایب ریثک، رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 سج امؽ یک زوکۃ دی اجیت ےہ وت فہ  زن ںیہن ےہ اس ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اپچن افہیق  ے مک ںیم زوکاۃ ںیہن

یث                               ٠س او٢ج  :  ج٠س      1322    حس

ؼین، زیس ب٩ وہب :  راوی ہظی٥، ح  ًلي ب٩ ہاط٥، 

بََذ  زَّ ٔاٟ ِرُت ب ا٢َ ٣ََز َٗ ِٕب  یِٔس ب٩ِٔ َوص ٩ِ َز ًَ یِْن  ٧َا حَُؼ بََر ٍَ صَُظامِیّ أَِخ ٔ ٤ َس ٔط٥ٕ  ا َبٔي َص لٔي  ب٩ُِ أ ًَ ٨ََا  ث َر َحسَّ ٓرٕ  َذ َبٔي  َا بٔأ َٔذا أ٧َ إ َٓ  ٔ اهَّللُ ة ضَٔی 

ی٩َ  ٔذ َّٟ ا ٔیَُة فٔي  او ٌَ ٧ََا َو٣ُ ُت أ ِٔ َت٠َ اِخ َٓ  ٔ أ٦ِ ٔاٟظَّ ٨ُِت ب ُٛ ا٢َ  َٗ َک َصَذا  زٟٔ َک ٨ِ٣َ َٟ َ ِز طُ ٣َا أ٧َ َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ٨ِطُ  َة َوَِل ًَ َـّ ٔٔ ِٟ ا صََب َو اٟذَّ ٔزُوَ٪  ٨ِ یَٜ

الِ  ٔي أَص١ِٔ  ِت ف َٟ َ َز ٧ ُة  َٔی او ٌَ ٢َ ٣ُ ا َٗ اهَّللٔ  َسبٔی١ٔ  ٔي  ا ف ََض و٧ ُ٘ ٔٔ ٨ُِ ٔلَي ی َب إ َت َٛ ََ َو َذا ٔي  ُط ف ٨َ ىٔی َوبَِي َاَ٪ بَِی ک َٓ ض٥ِٔ  ا َوٓٔی ِت ٓٔي٨َ َٟ َ َز ٧ ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ َتأب  ٜٔ

َيَّ  ل ًَ َٜثَُر  َٓ ا  ُتَض ٔس٣ِ َ٘ َٓ َة  ٨َ ٤َٔسی ِٟ ا َس٦ِ  ِٗ ا اُ٪ أَِ٪  َيَّ ًُِث٤َ ٔل َب إ َت َٜ َٓ ٔي  ُون ُط َيِظٜ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر اَ٪  ٤َ یَ ًُِث  ٥ِ َٟ َُّض٥ِ  ٧َ أ َٛ َّی  ً ُض َح ا َّ٨ اٟ   ١َ ِب َٗ ٔي  ن َزِو

ا ا  ىٔی َصَذ َٟ َ ِز ٧َ ی أ ٔذ َّٟ ا  ََ َذا َٓ ا  ّب ی َْقٔ َت  ٨ُِ ٜ َٓ َت  ِی ٨َحَّ َت َت ئِ ٔي إِٔ٪ ٔط ٢َ ل ا َ٘ َٓ ٤َاَ٪  ِث ٌُ ٔ ٟ ََ َذا ُت  َْکِ َذ َٓ َٔک  لَيَّ َذٟ ًَ ا  زُو ِو أ٣ََّ َٟ ٢َٔ َو ز ٨ِ ٤َ ِٟ

ُت  ٌِ َ ُت َوأَك ٌِ ٔ َش٤ َٟ ا  َبٔظیًّ  َح

ںیہ ہک ںیم رذبہ  ے سگرا، وت اوبذر  ے الم افر اؿ  ے وپاھچ ہک آپ وک اس   یل  ن تامش، میشہ، نیصح، زدی  ن فبہ رفاتی رکےت
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 ف
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َ
( یک اقمؾ ںیم سک زیچ ےن اچنہپای؟ اوہنں ےن اتبای ںیم اشؾ ںیم اھت وت ھجم ںیم افر اعمفہی ںیم آتی )ف َ

 

ه َّ

 

ِض
الْف

الہ اتکب ےک ابر  ںیم انزؽ وہیئ ےہ۔ ںیم ےن اہک امہر  افر الہ اتکب دفونں  ریسفت ںیم االتخػ وہا۔ اعمفہی ےن اہک ہک ہی آتی

ےک ےئل انزؽ وہیئ افر اس ہلسلس ںیم ےریی اؿ  ے وخب ثحب وہیئ اوہنں ےن امثعؿ ےھجم اھکل ہک دمہنی  ےل آف۔انچہچن ںیم الچ آای وت 

ےھجم داھکی یہ ہن اھت ںیم ےن ہی امثعؿ ریض اہلل ہنع  ے اہک وت  ولوگں اک ےری  اپس اس رطح وجہؾ وہےن اگل وگای اس  ے ےلہپ اوہنں ےن

اوہنں ےن رفامای ہک ارگ اہمتری وخاشہ وہ وت ایسی ہگج وگہش نیشن وہاجؤ وج دمہنی ےک آربی وہ یہی زیچ یھت سج ےک ببس  ے ںیم اس 

 فر ااطتع رکفں اگ۔ہگج ںیم میقم وہں افر ارگ ھجم رپ یسک یشبح وک اےری رقمر رکدںی وت ںیم ونسں اگ ا

  یل  ن تامش، میشہ، نیصح، زدی  ن فبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ای اپچن افہیق  ے مک ںیم زوکاۃ ںیہنسج امؽ یک زوکۃ دی اجیت ےہ وت فہ  زن ںیہن ےہ اس ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1323    حس

ر، ًبساٟؼ٤س، ًبساٟحارث، جویزی،  :  راوی ص، ح، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼو اح٨ٕ ب٩ ٗی ی، ابواًٌٟلء،  اِلًلي، جویز ًیاغ، ًبس

ء ب٩ طدیر، اح٨ٕ ب٩ ٗیص اًٌٟل  ابو

اْغ َحسَّ  یَّ ًَ ا  ٨ََ ث ح و َحسَّ َحسَّ ُت  ٢َ َج٠َِش ا َٗ ٕص  ِی َٗ ٕٔ ب٩ِٔ  ٨َ ِْلَِح ٩ِ ا ًَ ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ا َبٔي  ٩ِ أ ًَ ِزٔی   ی َز ُح ِٟ ا ا  ث٨ََ َي َحسَّ ل ًِ َ ِْل ا ِبُس  ًَ ا  َىٔی ث٨ََ ث

 ٌَ ِٟ ا ُو  ث٨ََا أَب ِزٔی  َحسَّ ی َز حُ ِٟ ا ٨ََا  ث ٔي َحسَّ ثَىٔی أَب ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َسٔ  اٟؼَّ ِبُس  ًَ ٧َا  بََر وٕر أَِخ ٨ُِؼ ُٚ ب٩ُِ ٣َ ا ِٔسَح َٕ ب٩َِ إ ٨َ اِْلَِح ٔ أَ٪َّ  یر دِّ اٟظِّ ًَلٔئ ب٩ُِ 

 َّ ً ٔة َح َضِیَئ ِٟ ا َیأب َو اٟثِّ ٔ َو ز ٌَ
اٟظَّ َرُج١ْ َخٔظ٩ُ  اَئ  َح َٓ یِٕع  ُْقَ  ٩ِ٣ٔ ٕ ٔلَي ٣َََل ا٢َ َج٠َِشُت إ َٗ َُض٥ِ  ث ٕص َحسَّ ِی ٥َ ث٥َُّ َٗ َش٠َّ َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ ا٦َ  َٗ ی 

 َ٠ ًَ یَم  یُِح  ٕٕ َٔزِؿ ٔی٩َ ب ٧ٔز َا ک ِٟ ا  ِ رشِّ ٢َ َب ا طٔ َٗ ٔٔ ٔ ت َٛ ٔف  ِِ ُ ن َد ٩ِ٣ٔ  یَِْخُ َّی  ً ٔی أََحٔسص٥ِٔ َح ٔة ثَِس ٤َ َي َح٠َ ل ًَ  ٍُ َؿ ُو ی ٥َ ث٥َُّ  َض٨َّ رٔ َج َا ٔي ٧ ٔ ف ط ِی

َٕة َوتَ  رٔی ا َس َي  ٔل َح٠ََص إ َٓ َّي  ز٢َُ ث٥َُّ َول ِٟ َ ز ََت ٔ ی یٔط ٔة ثَِس َد ٩ِ٣ٔ َح٤َ٠َ یَِْخُ َّی  ً ٔ َح ط ٔٔ ٔ ت َٛ ٔف  ِِ ُ ن لَي  ًَ  ٍُ َؿ ُو ی ٔ َو ُط َوَج٠َِشُت إ ُت ٌِ ٔ َا َِل ب ٔ َوأ٧َ ط ِی َٟ

ئّ  َطِی ٠ُٔ٘وَ٪  ٌِ َُّض٥ِ َِل َي ٢َ إ٧ٔ ا َٗ َت  ٠ِ ُٗ ی  ٔذ َّٟ ا ا  صُو َْکٔ ِس  َٗ ِو٦َ إِٔلَّ  َ٘ ِٟ ا ی  َُر ُط َِل أ َٟ ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ َُو  ی ٩ِ٣َ ص رٔ َِز ُت ٩ِ٣َ أ ٠ِ ُٗ  ٢َ ا َٗ ٔي  ٔي َخ٠ٔیل ٢َ ل ا َٗ ا 

یَا أَبَا   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ َک  ی َخ٠ٔی٠ُ ٧ََا أَُر رٔ َوأ َضا ا٨َّٟ ٤ِٔص ٣َا بَقَٔي ٩ِ٣ٔ  ٔلَي اٟظَّ زُِت إ َو ٨َ َٓ ا٢َ  َٗ ُِبَّٔصُ أُحُّسا  َذٓرٕ أَت

 ٔ ا٢َ ٣َا أُحٔب  أَ٪َّ ل َٗ  ٥ِ ٌَ َن ُت  ٠ِ ُٗ ُط  َٟ اَجٕة  ىٔی فٔي َح ٔس٠ُ ُزِ ٥َ ی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  ُ٘ أَ٪َّ َر ٔٔ ُِن َذَصّبا أ ِٔلَّ ي ٣ِٔث١َ أُحُٕس  طُ إ ک٠َُّ ُط 

ا ٧َُِی ُض٥ِ ز َِسأَُٟ ا َِل َواهَّللٔ َِل أ ٧َِی اٟس  وَ٪  ٌُ ٤َ یَِح ا  ٤ََّ ٧ٔ ُوَ٪ إ ٠ٔ٘ ٌِ ٔیَر َوإٔ٪َّ َصُؤَِلٔئ َِل َي ٧ ٧َا ََة َز ًََلث َ  ث اهَّلل ي  َق ِٟ َ َّی أ ً ٔی٩ٕ َح ز  ٩ِ ًَ ض٥ِٔ  تٔی ِٔ َت َِس  َوَِل أ

 ن وصنمر، دبعادمصل، دبعااحلرث، وجریی، اوباالعلء  ن ریخش، افنح  ایعش، دبعاال یل، رجریی، اوباالعلء، افنح  ن سیق، ح، ااحسؼ

 ن سیق ےن ایبؿ ایک ہک ںیم آرشی یک اکی امجتع ںیم اھٹیب وہا اھت وت اکی صخش آای سج ےک ابؽ افر ڑپک  تخس ےھت افر لکش  ے 

 ہک امؽ عمج رکےن فاولں وک وخربخشی د  دف رپاندنی اظرہ وہیت یھت اہیں کت ہک ولوگں ےک اپس ڑھکا وہ رک اس ےن السؾ ایک افر اہک

ہک اکی رھتپ منہج یک آگ ںیم رگؾ ایک اجےئ اگ رھپ فہ اؿ یک اھچیت رپ راھک اجےئ اگ وج اؿ ےک ومڈن  یک ڈہی ےک اپس  ے )آر اپر وہ 

ےھچیپ ایگ افر اس ےک اپس ھٹیب ایگ  رک( لکن اجےئ اگ، افر فہ رھتپ اتلہ رےہ اگ رھپ فہ گڑا افر اکی وتسؿ ےک اپس اج اھٹیب ںیم یھب اس ےک

افر ںیم ںیہن اجاتن اھت ہک فہ وکؿ ےہ، ںیم ےن اس  ے اہک ہک ںیم ولوگں وک داتھکی وہں ہک فہ اس ابت  ے انراض وہےئ وج مت ےن یہک، 

 ؟ اہک یبن یلص اہلل اس ےن اہک فہ ھچک یھب ںیہن ےتھجمس، احالہکن ےری  لیلخ )دفتس( ےن اہک ےہ، ںیم ےن وپاھچ آپ ےک لیلخ وکؿ ںیہ



 

 

 ہیلع فملس آپ ےن رفامای ا  اوبذر ایک مت ادح اہپڑ وک دےتھکی وہ ؟ ںیم ےن آاتفب وک داھکی ہک دؿ اک وکؿ اس ہصح ابیق رہ ایگ ےہ افر ںیم

امای ہک ےھجم دنسپ امگؿ رکےن اگل ہک اشدی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم یسک رضفرت ےک ےئل ےجیھب ےگ، ںیم ےن اہک تاں ! آپ ےن رف

ںیہن ہک ےری  اپس ادح اہپڑ ےک ربارب وسان وہ افر نیت ارشویفں ےک وسا ںیم لک رخچ )ریخات( ہن رکفں افر ہی ولگ ھچک یھب ںیہن 

ں ےتھجمس ہی ولگ داین عمج رکےت ںیہ افر اؿ  ے داین یک وکیئ زیچ ںیہن اموگنں اگ افر ہن دنی ےک قلعتم وکیئ ابت اؿ  ے وپوھچں اگ اہی

 کت ہک اہلل  ے  ل اجفں

ایعش، دبعاال یل، وجریی، اوباالعلء، افنح  ن سیق، ح، ااحسؼ  ن وصنمر، دبعادمصل، دبعااحلرث، وجریی، اوباالعلء  ن  :  رافی

 ریخش، افنح  ن سیق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ےک قح ںیم رخچ رکےن اک ایبؿ ۔امؽ اک 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 امؽ اک اس ےک قح ںیم رخچ رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1324    حس

٣ثىی، یحٌی، اس٤ٌی١، ٗیص، اب٩ ٣شٌوز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی  ٣ح٤س ب٩ 

 َّ ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ُت َحسَّ ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٕ َر وز ٌُ اب٩ِٔ ٣َِش  ٩ِ ًَ ِیْص  َٗ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١َ  ِٔس٤َ ٩ِ إ ًَ َیِحٌَی  ٨ََا  ث ی َحسَّ

َل  َش٠َّ َٓ اِّل  اهَّللُ ٣َ ُظ  آَتا َرُج١ٕ  ٨ََِتیِٔن  اث ٔي  و٢ُ َِل َحَشَس إِٔلَّ ف ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ َياٟ ل ًَ آَتاُظ  ُط  َرُج١ٕ  ِّٙ َو َح ِٟ ا ٔي  ٔ ف تٔط َٜ َص٠َ

َضا ٤ُ ِّ٠ ٌَ ا َويُ ٔضی بَٔض ِ٘ َو َي ُض َٓ ّة  ٤َِٜٔ  اهَّللُ ح

 دمحم  ن ینثم، ییحی، اامسلیع، سیق، ا ن وعسمد ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس

فں رپ اجزئ ےہ اکی فہ صخش سج وک اہلل اعتیل ےن امؽ دای افر اس وک راہ قح رپ رخچ رکےن یک وک رفامےت وہےئ انس ہک دسح رصػ دف زیچ



 

 

 دقرت دی افر دفےرا فہ صخش ےسج اہلل اعتیل ےن تمکح )ملع( دی افر فہ اس ےک ذرہعی ہلصیف رکات ےہ افر اس یک میلعت داتی ےہ۔

 ہلل ہنعدمحم  ن ینثم، ییحی، الیعمس، سیق، ا ن وعسمد ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اپک امکیئ  ے ریخات رکےن اک ایبؿ اس ےئل ہک اہلل اعتیل ےن رفامای اہلل اعتیل وسد وک

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رفامای اہلل اعتیل وسد وک تاٹھات ےہ افر دصاقت وک ڑباھات ےہ افر اہلل اعتیل یسک انرکشسگار انگہ اگر وک دنسپ ںیہن اپک امکیئ  ے ریخات رکےن اک ایبؿ اس ےئل ہک اہلل اعتیل ےن

 وہں ےگ ۔ وہاگ افر ہن فہ نیگمغرکات قیقحت وج ولگ اامیؿ الےئ افر کین اکؾ ےئک امنز اقمئ یک افر زوکاۃ دی اؿ ےک ےئل اؿ اک ارج اؿ ےک رب ےک زندکی ےہ اؿ رپ ہن وخػ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1325    حس

ٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی ر، ابوػا ر، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ا اٟزح٩٤ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ زی٨ا رض، ًبس ا٨ٟ ر، ابو ًبس اهَّلل ب٩ ٨٣ی

 اهَّلل ٨ًہ

رِضٔ  ا٨َّٟ َا  ٍَ أَب ٔ ٤ ٕ َس ٔیر ٨ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣ُ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٩ِ أَبٔي َحسَّ ًَ ٕٔح  اٟ َبٔي َػ ٩ِ أ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٕر  ا ٔی٨َ ز ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبٔس  ًَ اب٩ُِ  َُو  ٩ٔ٤َ ص ِح زَّ اٟ ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ َحسَّ

زَ  ٤ِ ٢ٔ َت ِس ٌَ ٔ َٚ ب َتَؼسَّ  ٥َ ٩ِ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َِزَة َر ی َُز ٕب كَیِّ ص ِش َٛ  ٩ِ٣ٔ ٕ َب١ُ اهَّللُ ة ِ٘ ٕب َوَِل َي

ظُ  وَّ ُ٠ َٓ  ٥ِ ُٛ يي أََحُس ب یَُز ا  ٤َ َٛ  ٔ ٔط احٔب ا َٟٔؼ َض َُزبِّی ی ٔ ث٥َُّ  ٔط ٨ ٤ٔي ا بَٔی ٠َُض بَّ َ٘ ََت اهَّلَل ی َب َوإٔ٪َّ  یِّ لَّ اٟ ٩ِ إِٔلَّ  ًَ  ٪ُ ُط ُس٠َامِیَ ٌَ اَب َب١ٔ َت َح ِٟ ا ُوَ٪ ٣ِٔث١َ  ٜ َّی َت ً  َح

اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ اُئ  َٗ ِر ا٢َ َو َٗ إر َو ٔی٨َ طٔ  اب٩ِٔ ز ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ َرضَٔی اهَّللُ  َِزَة  َُزی ٩ِ أَبٔي ص ًَ ٕر  یٔس ب٩ِٔ َيَشا ٌٔ ٩ِ َس ًَ إر  ٨َ زٔی

َِزَة َر  َُزی ٩ِ أَبٔي ص ًَ أٟٕح  َػ َبٔي  ٩ِ أ ًَ َضِی١ْ  ُس َِس٥َ٠َ َو یُِس ب٩ُِ أ َی٥َ َوَز زِ َبٔي ٣َ َرَواُظ ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ أ ٥َ َو َس٠َّ ُ َو اهَّلل َّي اهَّللُ ضَٔی  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ  

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

دبعاہلل  ن رینم، اوبارضنل، دبعارلنمح  ن دبعاہلل  ن دانیر، دبعاہلل  ن دانیر، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی 

وجھکر ےک ربارب دصہق ایک وت اہلل اعتیل اس وک اےنپ رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج ےن اپک امکیئ  ے اکی 

داںیئ تا ھ ںیم ےل اتیل ےہ افر اہلل رصػ اپک امکیئ وک وبقؽ رکات ےہ، رھپ اس وک ریخات رکےن فاےل ےک ےئل اپاتل راتہ ےہ سج رطح 



 

 

ؿ ےن ا ن دانیر  ے اس ےک مت ںیم  ے وکیئ صخش اےنپ ڑھچب  وک اپاتل ےہ اہیں کت ہک فہ ریخات اہپڑ ےک ربارب وہاجیت ےہ امیلس

اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ افر فراقء ےن ہب دنس  ن دانیر، دیعس  ن اسیر، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی 

 ہیلع فملس  ے رکےت ںیہ افر اس وک ملسم  ن ایب رمص ، زدی  ن املس افر لیہس ےن دنسب اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل

 رفاتی ایک۔

 دبع اہلل  ن رینم، اوبارضنل، دبعارلنمح  ن دبعاہلل  ن دانیر، دبعاہلل  ن دانیر، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہق رکےن اک ایبؿ  ب وکیئ ریخات ےنیل فاال ہن رےہ اگ ۔اس زامہن  ے ےلہپ دص

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اس زامہن  ے ےلہپ دصہق رکےن اک ایبؿ  ب وکیئ ریخات ےنیل فاال ہن رےہ اگ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1326    حس

ہ ب٩ وہب :  راوی ، حارث ہ، ٣ٌبس ب٩ خاٟس  آز٦، طٌب

 َّ٨ اٟ ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ِٕب  ََة ب٩َِ َوص رٔث ا ُت َح ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ أٟٕس  َبُس ب٩ُِ َخ ٌِ ا ٣َ ٨ََ ث ُة َحسَّ َب ٌِ ُط ا  ث٨ََ َز٦ُ َحسَّ آ ا  ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ 

 َٓ  ٔ ٔط ت َٗ اٟزَُّج١ُ بَٔؼَس ٔشی  ی٤َِ اْ٪  ٥ُِٜ َز٣َ ٠َِی ًَ ٔي  ِت َیأ َُّط  إ٧ٔ َٓ ا  و ُٗ َتَؼسَّ  ٢ُ و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ َٔضا َو َت ب ئِ ِو ٔج َٟ اٟزَُّج١ُ   ٢ُ و ُ٘ ا َي َُض َب٠ ِ٘ َیحُٔس ٩ِ٣َ َي ًَل 

َٔضا لٔي ٓی اَجَة  ًَل َح َٓ ِو٦َ  َی ِٟ ا ا  أ٣ََّ َٓ َضا  ب٠ُِٔت َ٘ َٟ ِْل٣َِٔص  ٔا  ب

آدؾ، ہبعش، دبعم  ن اخدل، احرہث  ن فبہ ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ریخات رکف۔ اس 

ےئل ہک اکی زامہن مت رپ آےئ اگ۔  ب اکی آدیم اینپ ریخات ےل رک رھپ  اگ وت اس اک انیل فاال یسک وک ہن اپےئ اگ افر آدیم اس  ے ےہک 

 اگ ارگ مت لک ریخات ےل رک آےت وت ںیم وبقؽ رکاتیل آج وت ںیمہ اس یک رضفرت ںیہن ےہ۔

 آدؾ، ہبعش، دبعم  ن اخدل، احرہث  ن فبہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اس زامہن  ے ےلہپ دصہق رکےن اک ایبؿ  ب وکیئ ریخات ےنیل فاال ہن رےہ اگ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1327    حس

اٟامی٪، :  راوی رضی اهَّلل ٨ًہ ابو ٟزح٩٤، ابوہزیزہ  ، ًبسا اٟز٧از  طٌیب، ابو

َِزَة َر  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٧َِّاز اٟز ث٨ََا أَبُو  ْب َحسَّ ِی ٌَ ٧َا ُط بََر ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث اهَّللُ َحسَّ َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی 

٥َ َِل  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َّی ًَ ُط َوَحً َت َٗ َػَس َب١ُ  ِ٘ ٢ٔ ٩ِ٣َ َي ٤َا ِٟ ا َربَّ  ُض٥َّٔ  ی َّی  ً یَف َح ٔٔ َی َٓ ا٢ُ  ٤َ ِٟ ا  ٥ُِٜ ِثَُر ٓٔی یَٜ َّی  ً ُة َح ًَ ا اٟشَّ و٦ُ  ُ٘ َٔؿطُ  َت ز ٌِ َي

لٔي ََرَب  ٠َِیطٔ َِل أ ًَ ُٔؿطُ  ز ٌِ ٔذی َي َّٟ ا و٢َ  ُ٘ َی َٓ 

فاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایقتم اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے ر

ںیہن آےئ یگ اہیں کت ہک مت ںیم دفتل یک زایدیت وہاجےئ یگ افر یتہب رھپ  یگ اہیں کت ہک امؽ فاےل وک ہی رکف رےہ یگ ہک وکیئ 

صخش سج ےک اسےنم امؽ ک ش رک   صخش اس ےک دصہق وک وبقؽ رکاتیل افر اہیں کت ہک فہ اس وک یسک ےک اسےنم ک ش رک  اگ وت فہ

 اگ وت فہ ےہک اگ ہک ےھجم اس یک احتج ںیہن۔

 اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

   ے ےلہپ دصہق رکےن اک ایبؿ  ب وکیئ ریخات ےنیل فاال ہن رےہ اگ ۔اس زامہن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1328    حس



 

 

، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی ہ كائي یر، ابو٣حاہس، ٣ح١ ب٩ خ٠یٔ بظ  ًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، ابوًاػ٥ ٧بی١، سٌسا٪ ب٩ 

اهَّللٔ ب٩ُِ ٣ُ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ِ َحسَّ ا ٣ُٔح١  ب ٨ََ ث ُو ٣َُحاصٕٔس َحسَّ ا أَب ث٨ََ رِٔشٕ َحسَّ اُ٪ ب٩ُِ ب َس ٌِ َس َا  ٧ بََر بٔی١ُ أَِخ ا٨َّٟ أػ٥ٕ  ًَ ُو  ا أَب ٨ََ ث ٕس َحسَّ ٩ُ َح٤َّ

َّي  ٔ َػل اهَّلل  ٢ٔ ُسو ٨َِٔس َر ٨ُِت ً ُٛ و٢ُ  ُ٘ ٨ِطُ َي ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ات٥ٕٔ َر ٔسیَّ ب٩َِ َح ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ائٔي   لَّ اٟ َة  َٔ ُ َخ٠ٔی ائَطُ اهَّلل َح َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  

 ٔ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس ا٢َ  َ٘ َٓ بٔی١ٔ  اٟشَّ  ٍَ ِل َٗ ُو  اِْلَْخُ َيِظٜ َة َو ِی٠َ ٌَ ِٟ ا ُٜو  ٤َُا َيِظ ًَلٔ٪ أََحُسص بٔی١ٔ َرُج اٟشَّ  ٍُ ِل َٗ ا  ٥َ أ٣ََّ َس٠َّ  َو

َّی َتِْخُ  ً ٠ٔی١ْ َح َٗ ٠َِیَک إِٔلَّ  ًَ ِتٔي  َیأ َُّط َِل  ٧ٔ إ َٓ ٥ِ ُٛ َٖ أََحُس َُلو َّی ی ً و٦ُ َح ُ٘ َت َة َِل  ًَ ا اٟشَّ إٔ٪َّ  َٓ ِی٠َُة  ٌَ ِٟ ا ا  ٕ َوأ٣ََّ یر ٔٔ ٔ َخ یِر َِ ٔ َة ب ٔلَي ٣ََّٜ ُ إ یر ٌٔ ِٟ ا َد 

طُ  ٨َ ُط َوبَِي ٨َ َص بَِي ِی َٟ اهَّللٔ  ِی  یََس َیَِن  ٥ِ ب ُٛ ٩َّ أََحُس َٔ ٔ ٘ َی َٟ ُط ث٥َُّ  ا ٨ِ٣ٔ َُض َب٠ ِ٘ َیحُٔس ٩ِ٣َ َي ٔ َِل  ٔط ت َٗ اْب َو  بَٔؼَس ُط ث٥َُّ حَٔح َٟ ََُرِٔج٥ُ  ی اْ٪  زُِج٤َ َِل َت

 َٟ و ُ٘ ٠ََی َٓ وِّل  ُس َک َر ِی َٟ ٔ ٔس١ِ إ ُِر ٥ِ أ َٟ َ ٩َّ أ َٟ و ُ٘ َی َٟ َي ث٥َُّ  ٩َّ بَل َٟ و ُ٘ ٠ََی َٓ اِّل  َٔک ٣َ ٥ِ أُوت َٟ َ طُ أ َٟ  َّ٩ َٟ و ُ٘ َی ی إِٔلَّ َٟ یََز ًَل  َٓ  ٔ ٔط ٤ٔي٨ َی  ٩ِ ًَ  ُ ز ُو ٨ِ َي َٓ َي  ٩َّ بَل

 ٔ ٔط اٟ ٔط٤َ  ٩ِ ًَ  ُ ز ٨ُِو َی َر ث٥َُّ  ا َّ٨ ٕة كَيِّ  اٟ ٤َٔ ٔک٠َ ب َٓ َیحِٔس   ٥ِ َٟ إِٔ٪  َٓ َزةٕ  ٤ِ ِّٙ َت ِو بٔٔظ َٟ اَر َو ا٨َّٟ  ٥ِ ُٛ ٔیَنَّ أََحُس ٘ ٠َِيتَّ َٓ َر  ا ا٨َّٟ ی إِٔلَّ  یََز ًَل   َبةٕ َٓ

دبعاہلل  ن دمحم، اوباعمص لیبن، دعساؿ  ن ریشب، اوباجمدہ، لحم  ن ہفیلخ اطیئ، دعی  ن احمت ےک قلعتم ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اؿ 

 وک ےتہک وہےئ انس ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اھت وت آپ ےک اپس دف صخش آےئ اکی وت رقف ف افہق یک اکشتی رک رتا اھت دفےرا

رپ راازین افر راےتس ریغ ظوفحظ وہےن اک، اس رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہجں کت رازین اک قلعت ےہ ھچک دونں دعب مت 

 زامہن آےئ اگ  ب اقہلف ہکم یک رطػ ریغب یسک اپابسؿ افر احمظف ےک رفاہن وہاگ، ابیق رتا رقف ف افہق وت ایقتم اس فتق کت ںیہن آےئ ااسی

یگ ہک مت ںیم  ے وکیئ صخش دصہق ےل رک ادرھ ادرھ رھپ  اگ افر اس وک اس ریخات اک وبقؽ رکےن فاال ہن ےلم اگ رھپ مت ںیم  ے وکیئ 

اسےنم اس رطح ڑھکا وہاگ ہک اےکس افر اہلل ےک درایمؿ وکیئ اجحب ہن وہاگ افر ہن وکیئ رتامجؿ وہاگ وج رتہمج رک ۔ رھپ  صخش اہلل ےک

 اھت ؟ اہلل اعتیل اس  ے رفامےئ اگ ہک ںیم ےن ےھجت امؽ دای اھت فہ ےہک اگ تاں، وت رھپ رفامےئ اگ ہک ایک ںیم ےن اہمتر  اپس روسؽ ںیہن اجیھب

فر۔ رھپ اےنپ داںیئ رطػ دےھکی اگ وت ادرھ یھب ا ے آگ یہ رظن آےئ یگ اس ےئل مت ںیم  ے رہ صخش آگ  ے ےچب، فہ ےہک اگ رض

 ارگہچ اکی وجھکر ےک ذرےعی  ے یہ، ارگ اکی وجھکر یھب رسیم ہن وہ وت ابںیت ایھچ ےہک۔

  اطیئ، دعی  ن احمتدبع اہلل  ن دمحم، اوباعمص لیبن، دعساؿ  ن ریشب، اوباجمدہ، لحم  ن ہفیلخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اس زامہن  ے ےلہپ دصہق رکےن اک ایبؿ  ب وکیئ ریخات ےنیل فاال ہن رےہ اگ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1329    حس

سی، :  راوی ٣ہ، ابوبززہ، ابو٣و ء، ابواسا  ٣ح٤س ب٩ ًًل

اهَّللُ ضَٔی  َر ٔي ٣ُوَسی  ٩ِ أَب ًَ َزَة  ُزِ َبٔي ب ٩ِ أ ًَ َُزیِٕس  ٩ِ ب ًَ َة  ا٣َ ُو أَُس ا أَب ٨ََ ث ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ  

یَ  َٟ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ا ٣ٔ ًَ َیأُِخُذَص َیحُٔس أََحّسا  ٔب ث٥َُّ َِل  َص اٟذَّ ةٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ َس ٔاٟؼَّ ٔ ب ط ُج١ُ ٓٔی زَّ اٟ  ُٖ یَُلو اْ٪  أض َز٣َ ا٨َّٟ َي  ل ًَ ٔیَنَّ  ُط أِت ٨ِ

ائٔ  َش ِّ٨ اٟ  ٔ ثَِرة َٛ ٢ٔ َو َجا زِّ اٟ ٔة  َّ٩ِ٣ٔ ٠ٔٗ ٔ َی٠ُِذَ٪ بٔط َزأَّة  ا٣ِ وَ٪  ٌُ َِرَب ُط أ ٌُ یَتَِب َواحُٔس  ِٟ ا ُج١ُ  زَّ اٟ ی  َُز ی  َو

 ن العء، اوبااسہم، اوبربدہ، اوبومیس، یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ولوگں  دمحم

رپ ااسی زامہن آےئ اگ ہک اکی صخش وسان ےل رک وھگےم اگ نکیل ا ے وکیئ آدیم ااسی ںیہن ےلم اگ وج ا ے وبقؽ رک  افر اںیہن ںیم اکی 

  رظن آےئ اگ ہک اس ےک ےھچیپ اس یک انپہ ںیم رمدفں یک یمک افر وعروتں یک زایدیت ےک ببس اچ سی وعرںیت وہں یگ۔ااسی صخش یھب

 دمحم  ن العء، اوبااسہم، اوبربدہ، اوبومیس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

وور 
 ھ
ح
ک

 ... اک ڑکٹا وہ ای وھتڑا اس دصہق د  رک آگ  ے وچب افر اؿ ولوگں یک اثمؽ وجارگہچ 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

وور اک ڑکٹا وہ ای وھتڑا اس دصہق د  رک آگ  ے وچب افر اؿ ولوگں یک اثمؽ وج اانپ امؽ اہلل یک راضء وجیئ ےک ےئل افر اےنپ دؽ
 ھ
ح
ک

وک کیھٹ رھک رک رخچ رکےت ںیہ اس  ارگہچ 

ر اکتت۔ ابغ یک
م

 

لی

 رطح ےہ وج افیچن ہگج رپےہ نم لک ا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1330    حس

٣شٌوز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ائ١، ابو ، طٌبہ، س٠امی٪، ابوو َّصی ب٩ ًبساهَّلل ب ، ابو٤ٌ٨ٟا٪ ح٥ٜ  ہ ًبیس اهَّلل ب٩ سٌیس  ابوٗسا٣



 

 

 ِ ا٣ة ًُبَِیُس اهَّللٔ ب وٗس اب ا  ٨ََ ث َ٪ َحسَّ ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ُط ا  ٨ََ ث ی  َحسَّ َبَِّصٔ ِٟ ا اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ اب٩ُِ  ٥َُٜ صَُو  َح ِٟ ا أ٪  ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ُو  ٨ََا أَب ث یٕس َحسَّ ٌٔ َس  ٩ُ 

َئ  ا َح َٓ ا١ُ٣ٔ  ٧َُح ا  َّ٨ ُٛ ٔة  َٗ َس اٟؼَّ ُة  َی ِت آ َٟ َ َز ٧ ا  َّ٤ َٟ ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٕ َر ز و ٌُ َبٔي ٣َِش ٩ِ أ ًَ ائ١ٕٔ  َبٔي َو ٩ِ أ َر ًَ   ٕ ٔیر ث َٛ ٕئ  َٚ بَٔظِی َتَؼسَّ َٓ ُج١ْ 

ی٩َ  ٔذ َّٟ ا ِت  َٟ َ ز ٨َ َٓ َٔ َصَذا  ا ٩ِ َػ ًَ ىٔیٌّ  َِ َٟ ا إٔ٪َّ اهَّلَل  اُٟو َ٘ َٓ  َٕ ا َٚ بَٔؼ َتَؼسَّ َٓ َرُج١ْ  اَئ  ائٔي َوَج ا ٣َُز اُٟو َ٘ ٔیَن ٩ِ٣ٔ  َٓ ًِّ و ٤ُلَّ ِٟ ا ٔزُوَ٪  ٤ َی٠ِ

َیحُٔسوَ٪ إِٔلَّ  ی٩َ َِل  ٔذ َّٟ ا أت َو َٗ َس اٟؼَّ ٔیَن فٔي  ٤ُِؤ٨٣ٔ ِٟ ِضَسص٥ُِ ا   ُج

اوبدقاہم دیبعاہلل  ن دیعس، اوبامعنلؿ مکح  ن دبعاہلل  یری، ہبعش، امیلسؿ، اوبفالئ، اوبوعسمد ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ 

ہک  ب دصہق یک آتی انزؽ وہیئ وت مہ ولگ زمدفری رکےت ےھت، وت اکی صخش آای وت اس ےن اکی اصع دصہق ایک وت ولوگں ےن اہک 

ذِےہک اہلل 
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ْم( ، آرخ کت انزؽ وہیئ ینعی وج ولگ اؿ املسمونں وک دصہق دےنی ںیم زایدیت رکےت ںیہ افر اؿ ولوگں وک وج
ُ
ه

ُْھدذَ

ح 

 تقشم  ے امؽ عمج 

 رکےت ںیہ بیع اگلےت ںیہ۔

 اوبدقاہم دیبع اہلل  ن دیعس، اوبامعنلؿ مکح  ن دبعاہلل  یری، ہبعش، امیلسؿ، اوبفالئ، اوبوعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿزوکۃ  :   ابب

وور اک ڑکٹا وہ ای وھتڑا اس دصہق د  رک آگ  ے وچب افر اؿ ولوگں یک اثمؽ وج اانپ امؽ اہلل یک راضء وجیئ ےک ےئل افر اےنپ دؽ
 ھ
ح
ک

وک کیھٹ رھک رک رخچ رکےت ںیہ اس  ارگہچ 

ر اکتت۔
م

 

لی

 ابغ یک رطح ےہ وج افیچن ہگج رپےہ نم لک ا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1331    حس

٣شٌوز رضی اهَّلل ٨ًہ انؼاری :  راوی ا٤ًع، ط٘یٙ، ابو ، یحٌی،   سٌیس ب٩ یحٌی

ضٔ  َر یِّ  رٔ َِنَؼا ِْل ٕ ا ز و ٌُ ٔي ٣َِش َب ٩ِ أ ًَ  ٕٙ ٘ٔی َط  ٩ِ ًَ ٤َُع  ًِ َ ِْل ا ٨ََا  ث ٔي َحسَّ ا أَب ٨ََ ث َیِحٌَی َحسَّ یُس ب٩ُِ  ٌٔ َس ا  ٨ََ ث َاَ٪ َحسَّ ک  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َی 

اهَّللٔ  ٢ُ ُسو ُب َر ُیٔؼی َٓ ا١ُ٣ٔ  ُیَح َٓ  ٔٚ و اٟش  َي  ٔل َا إ َٙ أََحُس٧ َِل٠َ ٧ ا ٔة  َٗ َس ٔاٟؼَّ َا ب ٧ ا أ٣َََز َٔذ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ض٥ِٔ   ـٔ ٌِ َٔب ٤ُسَّ َوإٔ٪َّ ٟ ِٟ ا  

 ٕٕ ِٟ َ ََة أ ٤ٔائ َٟ ِو٦َ  َی ِٟ  ا



 

 

ےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دیعس  ن ییحی، ییحی، اشمع، قیقش، اوبوعسمد ریض اہلل ہنع ااصنری  ے رفاتی رک

فملس  ب ںیمہ دصہق اک مکح دےتی وت مہ ںیم  ے وکیئ آدیم ابزار اجات افر زمدفری رکےک اکی دم احلص رکات افر آج اؿ ںیم  ے 

 ضعب ےک اپس اکی الھک درمہ ںیہ۔

  ااصنریدیعس  ن ییحی، ییحی، اشمع، قیقش، اوبوعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

وور اک ڑکٹا وہ ای وھتڑا اس دصہق د  رک آگ  ے وچب افر اؿ ولوگں یک اثمؽ وج اانپ امؽ اہلل یک راضء وجیئ ےک ےئل افر اےنپ دؽ
 ھ
ح
ک

رک رخچ رکےت ںیہ اس  وک کیھٹ رھک ارگہچ 

ر اکتت۔
م

 

لی

 ابغ یک رطح ےہ وج افیچن ہگج رپےہ نم لک ا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1332    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ، ًسی ب٩ حات٥  ہ، ابواسحاٚ، ًبساهَّلل ب٩ ١ٌ٘٣  س٠امی٪ ب٩ ِحب، طٌب

 َ٨َ ث ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ٨ََا  ث ات٥ٕٔ َحسَّ یَّ ب٩َِ َح سٔ ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ  ١ٕٔ٘ ٌِ ٔ ب٩َِ ٣َ اهَّلل ِبَس  ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ  َٚ ِٔسَحا ٩ِ أَبٔي إ ًَ َبُة  ٌِ ُط ا 

 ِّٙ ِو بٔٔظ َٟ َر َو ا َّ٨ اٟ وا  ُ٘ اتَّ  ٢ُ و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو َر ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕ َر َزة ٤ِ   َت

 ن رحب، ہبعش، اوبااحسؼ، دبعاہلل  ن لقعم، دعی  ن احمت ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن  امیلسؿ

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ارگہچ وجھکر اک ڑکٹا وہ ا ے دصہق د  رک آگ  ے وچب۔

 ، دعی  ن احمت ریض اہلل ہنعامیلسؿ  ن رحب، ہبعش، اوبااحسؼ، دبعاہلل  ن لقعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

وور اک ڑکٹا وہ ای وھتڑا اس دصہق د  رک آگ  ے وچب افر اؿ ولوگں یک اثمؽ وج اانپ امؽ اہلل یک راضء وجیئ ےک ےئل افر ا
 ھ
ح
ک

ےنپ دؽ وک کیھٹ رھک رک رخچ رکےت ںیہ اس ارگہچ 



 

 

ر اکتت۔
م

 

لی

 ابغ یک رطح ےہ وج افیچن ہگج رپےہ نم لک ا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1333    حس

بي بَک ب٩ حز٦، رعوہ حرضت ًائظہ :  راوی ہزی، ًبساهَّلل ب٩ ا ٤ٌ٣ز، ز ، ًبساهَّلل ،   برش ب٩ ٣ح٤س

 ِ رِٔشُ ب ا ب ٨ََ ث ٔ َحسَّ َب ٔ ب٩ُِ أ اهَّلل ِبُس  ًَ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔیِّ  ز ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ْز  ٤َ ٌِ ٧َا ٣َ بََر اهَّللٔ أَِخ ِبُس  ًَ َا  بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ ٕس  َّ٤ ٩ِ ٩ُ ٣َُح ًَ  ٕ ز٦ِ ََِکٔ ب٩ِٔ َح ي ب

 َ َتِشأ َضا  َٟ أ٪  َت اب٨َِ ا  َض ٌَ َزأَْة ٣َ ا٣ِ َزَخ٠َِت  ِت  َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ َرضَٔی اهَّللُ  ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  َزةٕ رُعِ ٤ِ یَِر َت َُ ا  َطِیّئ ی  ٨ِٔسٔ ٥ِ٠َ َتحِٔس ً َٓ  ٢ُ

ئ  ا٨َّٟ َسَخ١َ  َٓ ِت  َج َْخَ َٓ ا٣َِت  َٗ ٨َِضا ث٥َُّ  ِک١ُِ ٣ٔ ٥ِ َتأ َٟ ا َو ٨َِتَِیَض اب َیَِن  ا ب ِتَض َش٤َ َ٘ َٓ ا  اَص ٔیَّ َضا إ ُت َلِي ًِ َ أ ا َٓ ٨َ ٠َِي ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ی  

ِتُ  اب  ٢َ ٩ِ٣َ ا َ٘ َٓ ُُط  بَرِت أَِخ َٓ ٔ ار َّ٨ اٟ َِّرا ٩ِ٣ٔ  ُط ٔس َٟ  َّ٩ ُٛ أت بَٔظِیٕئ  ب٨ََ ِٟ ا  ٔ ظ َٔي ٩ِ٣ٔ َصٔذ  ل

رشب  ن دمحم، دبعاہلل ، رمعم، زرہی، دبعاہلل  ن ایب رکب  ن زحؾ، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن 

ےری  اپس وساےئ اکی وجھکر ےک ھچک ںیہن اپای، وت ںیم ےن ایبؿ ایک ہک اکی وعرت اینپ دف ںویٹیں ےک اس ھ امےتگن وہیئ آیئ، اس ےن 

فہ وجھکر ا ے ددیی، اس وعرت ےن اس وجھکر وک دفونں ڑلویکں ںیم ابٹن دای افر وخد ھچک ںیہن اھکای، رھپ ڑھکی وہیئ افر لچ دی،  ب 

ےن رفامای ہک وج وکیئ اؿ ڑلویکں ےک ببس  یبن یلص اہلل ہیلع فملس امہر  اپس آےئ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس  ے ایبؿ ایک آپ

  ے آزامشئ ںیم ڈاال اجےئ وت ہی ڑلایکں اس ےک ےئل آگ  ے اجحب وہں یگ۔

 رشب  ن دمحم، دبعاہلل ، رمعم، زرہی، دبعاہلل  ن ایب رکب  ن زحؾ، رعفہ رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... لیخب ےک دنتریتس یک احتل ںیم دصہق رکےن یک تلیضف ےک ایبؿ، اس ےئل ہک اہلل اعتیل ےن

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

لبق اس ےک ہک مت ںیم  ے  ی،لیخب ےک دنتریتس یک احتل ںیم دصہق رکےن یک تلیضف ےک ایبؿ، اس ےئل ہک اہلل اعتیل ےن رفامای افر رخچ رکف اس زیچ  ے وج مہ ےن مت وک د

ؿ آےئ سج ںیم ہن وت رخدی یسک ےک اپس ومت آےئ آرخ آتی کت۔ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک ا  اامیؿ فاولمت رخچ رکف اس زیچ  ے وج مہ ےن مت وک دی لبق اس ےک ہک فہ د

 فرففتخ وہیگ افر ہن دفیتس افر ہن افشتع آرخ آتی کت۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1334    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ًہ، ابوہزیزہ  احس، ٤ًارہ ب٩ ٌٗ٘اَ، ابوزً ، ًبساٟو سی ب٩ اس٤اًی١  ٣و

 ًِ ُو ُز ا أَب ٨ََ ث َٔ َحسَّ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ا َرةُ ب٩ُِ  ٤َُا ا ً ٨ََ ث احٔٔس َحسَّ َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ وَسی ب٩ُِ إ ا ٣ُ ٨ََ ث َ َحسَّ ٨ََا أ ث َة َحسَّ اهَّللُ ًَ ضَٔی  َر یَِزَة  َُز بُو ص

 َ ٔة أ َٗ َس اٟؼَّ َی   ٢َ اهَّللٔ أ و َرُس ا  َی  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ َي  ٔل َرُج١ْ إ َئ  ٢َ َجا ا َٗ ُط  ٨ِ َِت ًَ ٧َ َٚ َوأ َتَؼسَّ ٢َ أَِ٪  ا َٗ ا  ّز َو٥ُ أَِج ًِ

ٔىَی َو  ِ ِٟ ا ِْقَ َوَتأ١ُ٣ُِ  َٔ ِٟ ا َشی  ْح َتِد َطٔحی ْح  َاَ٪ َػٔحی ک ِس  َٗ ا َو َذ َٛ ًَلٕ٪  ُٔ ٔ ا َوٟ َذ َٛ ًَلٕ٪  ُٔ ٔ َت ٟ ٠ِ ُٗ و٦َ  ُ٘ ُح٠ِ ِٟ ا ِت  َِ ا ب٠ََ َٔذ َّی إ ً ض١ُٔ َح ٤ُِ َِل ت

ًَل٪ٕ  ُٔ ٔ ٟ 

ومیس  ن اامسلیع، دبعاولادح، امعرہ  ن اقعقع، اوبزرہع، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اکی 

ملس ےک اپس آای افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وکؿ اس دصہق ارج ےک ا نابر  ے زایدہ ڑبا ےہ ؟ صخش یبن یلص اہلل ہیلع ف

آپ ےن رفامای ہک ارگ وت دصہق رک  اس احؽ ںیم ہک دنترتس ےہ، لیخب ےہ افر رقف  ے ڈرات ےہ افر امؽ داری یک ادیم رکات ےہ افر 

افر وت ےہک ہک اانت امؽ الفں صخش ےک ےئل ےہ افر اانت امؽ الفں صخش وک د  دای اجےئ احالہکن ہن وتفق رک اانت ہک اجؿ قلح کت آاجےئ 

 اب وت فہ امؽ الفں اک وہ یہ اکچ ےہ۔

 ومیس  ن اامسلیع، دبعاولادح، امعرہ  ن اقعقع، اوبزرہع، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہی رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ہی رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1335    حس

ا :  راوی رضی اهَّلل ٨ًہ ، حرضت ًائظہ  ہ، َفاض، طٌيی، ٣ْسوٚ سی ب٩ اس٤ٌی١، ابوًوا٧  ٣و



 

 

َة َر  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ ٕض  ا َٔفَ  ٩ِ ًَ ٧ََة  َوا ًَ ُو  ٨ََا أَب ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ وَسی ب٩ُِ إ ا ٣ُ ٨ََ ث َف َحسَّ ٌِ ا أَ٪َّ َب َض ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی 

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٩َ٠ِ ٨٠ٟٔ ُٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ أد  أََخُذوا أَِزَو َٓ ا  یَّس  َّ٩ُٜ َِوُل ٢َ أَك ا َٗ ا  ّٗ و َٔک ُُٟح َُ ب َ َِ َ ٨َا أ ٥َ أَی  َس٠َّ ٔ َو ط

ُة  َٗ َس اٟؼَّ یَسَٔصا   ٢َ ٧َِت كُو کَا ٤ََّا  ُس أ٧َ ٌِ ٨َا َب ٤ِٔ٠ ٌَ َٓ ا  یَّس ُض٩َّ  َٟ َِو ُ أَك َزة ِو َِت َس َا٧ ک َٓ ا  ٧ََض َرًُو یَِذ ّة  َب َؼ َِت َٗ ٧ کَا ٔ َو ٔط ا ب ّٗ و ٨َا ُُٟح ًَ َ َِ َ َِت أ ٧ کَا َو

ةَ یحٔ  َٗ َس اٟؼَّ  ب  

ومیس  ن اامسلیع، اوبوعاہن، رفاس، یبعش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک 

ضعب ویبویں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رعض ایک ہک مہ ںیم وکؿ صخش آپ وک دلجی ےلم اگ ؟ آپ ےن رفامای ہک مت ںیم سج اک تا ھ 

ا دہ ابمل ےہ اؿ ویبویں ےن اکی ڑھچی ےل رک اےنپ تاوھتں وک انانپ رشفع رکدای۔ وت وسدہ اک تا ھ زایدہ ابمل اھت، دعب ںیم ںیمہ ولعمؾ وہزای

ہک تا ھ یک ابملیئ  ے رماد دصہق ےہانچہچن )رضحت زبنی( بس  ے ےلہپ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس  ے ںیلم افر فہ دصہق تہب 

 دنسپ رکیت ںیھت۔

 ومیس  ن الیعمس، اوبوعاہن، رفاس، یبعش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب یسک امؽ دار آدیم وک دصہق د  افر فہ ہن اجاتن وہ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ر آدیم وک دصہق د  افر فہ ہن اجاتن وہ۔ ب یسک امؽ دا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1336    حس

ز، ارعد، ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی اٟز٧ا ، طٌیب، ابو اٟامی٪  ابو

دٔ  ِْلرَِعَ ٩ِ ا ًَ  ٔ ز ٧َِّا اٟز ُو  ا أَب ٨ََ ث ْب َحسَّ ِی ٌَ ُط َا  ٧ بََر ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٠َِیطٔ  حسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو ُط أَ٪َّ َر ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َِزَة َر ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ

تَ  َی َبُحوا  أَِػ َٓ  ٕٚ ٔ ار یَسٔ َس َضا فٔي  ٌَ َوَؿ َٓ  ٔ تٔط َٗ َد بَٔؼَس َْخَ َٓ ٕة  َٗ ٩َّ بَٔؼَس َٗ َرُج١ْ َْلََتَؼسَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ َي َو ل ًَ  َٚ ُتُؼسِّ ُوَ٪  ث َحسَّ



 

 

 َ٘ َٓ  ٕٚ رٔ ا اَس َبُحو أَِػ َٓ ٧َٔیٕة  ا ِی َز یََس ٔي  َضا ف ٌَ َؿ َو َٓ  ٔ تٔط َٗ َد بَٔؼَس َْخَ َٓ ٕة  َٗ ٩َّ بَٔؼَس َٗ ََتَؼسَّ ٤ُِس َْل َح ِٟ ا َک  َٟ ُض٥َّ  ا٠َّٟ ُوَ٪  ا٢َ  ث ََتَحسَّ ی

ةٕ  َٗ ٩َّ بَٔؼَس َٗ ََتَؼسَّ َْل ٕة  ٧َٔی ا َي َز ل ًَ ٤ُِس  َح ِٟ ا َک  َٟ ُض٥َّ  ا٠َّٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ٕة  ٧َٔی َي َزا ل ًَ َة  ِی٠َ ا٠َّٟ  َٚ ىٓٔیٕ  ُتُؼسِّ َُ ِی  ٔي یََس ا ف َض ٌَ َؿ َو َٓ  ٔ ٔط ت َٗ َد بَٔؼَس َْخَ َٓ

لَي ًَ ٧َٔیٕة َو ا َي َز ل ًَ ٕٚ َو رٔ َسا لَي  ًَ ٤ُِس  َح ِٟ ا َک  َٟ ُض٥َّ  ا٠َّٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ىٓٔیٕ  َُ لَي  ًَ  َٚ ُتُؼسِّ ُوَ٪  ث ََتَحسَّ ا ی َبُحو َِػ أ ا  َٓ ُط أ٣ََّ َٟ ٘ٔی١َ  َٓ ُتَٔي  أ َٓ ىٓٔیٕ  َُ

 َ ُط أ َّ٠ ٌَ ٠َ َٓ  ٕٚ رٔ ا َي َس ل ًَ َک  ُت َٗ ٠َّ َػَس ٌَ ٠َ َٓ ىٔی   َِ ِٟ ا ا  ا َوأ٣ََّ ٧َٔاَص ٩ِ ز ًَ  َّٕ ٌٔ َت ا أَِ٪ َتِش َض َّ٠ ٌَ ٠َ َٓ ُة  ٧َٔی َّا ز اٟ ا  ٔ َوأ٣ََّ ٔط ت َٗ ٔ ََ  ٩ِ ًَ  َّٕ ٌٔ ُط ِ٪ َيِشَت

زوج١ اُظ اهَّللُ ً َل ًِ َ ا أ َّ٤٣ٔ ُٙ ٔٔ ٨ُِ ي َٓ  ُ بٔر َت ٌِ  َي

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اکی اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ 

صخش ےن اہک ںیم دصہق رکفں اگانچہچن فہ دصہق اک امؽ ےل رک الکن افر اس وک اکی وچر ےک تا ھ ںیم د  دای، ولگ اس ےک ابر  ںیم 

رکفں اگ۔انچہچن فہ دصہق وگتفگ رکےن ےگل ہک وچر وک دصہق دای ایگ وت اےنس اہک ا  ےری  اہلل ریت  یہ ےئل رعتفی ےہ ںیم دصہق 

ےل رک الکن افر فہ اکی زان اکر وعرت وک د  دای۔ وت ولگ اس ےک ابر  ںیم وگتفگ رکےن ےگل ہک اکی زان اکر وعرت وک د  دای ایگ۔ وت 

ؽ اس ےن اہک ہک ا  ےری  اہلل اکی زان اکر وعرت وک دےنی رپ ریتی یہ رعتفی ےہ، ںیم دصہق رکفں اگ۔انچہچن رھپ فہ دصہق اک ام

ےل رک الکن وت اکی امدلار وک د  دای وت ولگ اس ےک قلعتم وگتفگ رکےن ےگل ہک اکی امدلار وک دصہق د  دای ایگ۔ وت اس ےن اہک ا  

ےری  اہلل وچر، زان اکر وعرت افر امدلار آدیم وک دصہق دےنی رپ ریت  یہ ےئل رعتفی ےہ،انچہچن فہ دصہق وبقمؽ وہا افر اس  ے 

وج مت ےن دصہق دای فہ اس ےئل وبقمؽ وہا ہک اشدی فہ وچری  ے ابز رےہ افر زان اکر اشدی زان  ے ےچب افر امؽ دار وک اشدی اہک ایگ ہک وچر وک 

 ربعت وہ افر وج اس وک اہلل ےن دای ےہ فہ اس  ے رخچ رک ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اےنپ ےٹیب وک ریخات دےنی اک ایبؿ اس امؽ ںیم ہک ا ے ربخ ہن وہ۔ )ہیفنح ےک تاں یلفن

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وت یہی مکح ےہ اہتبل زوکاۃ ای وکیئ افر دصہق فاہبج ارگ ابپ اےنپ ےٹیب وک الیملع اےنپ ےٹیب وک ریخات دےنی اک ایبؿ اس امؽ ںیم ہک ا ے ربخ ہن وہ۔ )ہیفنح ےک تاں یلفن دصہق ںیم

 (ںیم ددی  وت ادا ںیہن وہات ویکں ہک زوکاۃ اےنپ ےٹیب وک دانی درتس ںیہن ۔
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ہ، :  راوی ائی١، ابواٟحویزی ٕ، اَ  ٩ٌ٣ ب٩ یزیس ٣ح٤س ب٩ یوس

ا ضَٔی  َر زٔیَس  َی ٩َ ب٩َِ  ٌِ ٔة أَ٪َّ ٣َ َٔی ِز ی َو حُ ِٟ ا ُو  ا أَب ث٨ََ ائٔی١ُ َحسَّ َ َِ ٔ ا إ ٨ََ ث َٕ َحسَّ ُس ُو ُس ب٩ُِ ی َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ُت َحسَّ ٌِ َاَي ٢َ ب ا َٗ َُط  ث ُط َحسَّ ٨ِ ًَ هَّللُ 

َل  ی َوَخ ٧ََا َوأَبٔي َوَجسِّ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل ُسو٢َ  ٔیَر َر ٧ َز٧َا َد  ٔیُس أَِْخَ یَز َبٔي  َاَ٪ أ ک ٔ َو ِیط َٟ ٔ ُت إ َػ٤ِ ىٔی َوَخا َح َٜ ِ أ٧َ َٓ لَيَّ  ًَ َب 

 ٔ ٔ ٣َا إ اهَّلل ا٢َ َو َ٘ َٓ َٔضا  ُط ب ُت أََتِي َٓ َُضا  أََخِذت َٓ ٔئُِت  ح َٓ ٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا َرُج١ٕ فٔي  ٨َِٔس  َضا ً ٌَ َؿ َو َٓ َٔضا  ُٚ ب َتَؼسَّ ٔلَي َی ُتطُ إ َػ٤ِ َدا َٓ ِزُت  ََ أََر َّا ی

ُسو ٩ُ َر ٌِ یَا ٣َ ا أََخِذَت  َک ٣َ َٟ ٔیُس َو َز َا ی َِت ی ََوی ٧ ا  َک ٣َ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ 

دمحم  ن ویفس، اےرالیئ، اوباوجلریہی، نعم  ن سیدی  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےری  فادل افر ےری  دادا 

فملس ےک تاوھتں رپ تعیب یک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےریی ینگنم رکایئ افر اکنح ڑپاھای افر ںیم اکی ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ڑگھجا ےل رک آپ یک ادتم ںیم احرض وہا، ےری  فادل سیدی ےن دنچ دانیر دصہق ےک ےئل اکنےل وت اس وک دجسم ںیم اکی صخش ےک 

اوکس ےل رک اےنپ فادل ےک اپس آای وت ےری  فادل ےن اہک ادا یک  مس ھجت وک دےنی اک ارادہ ہن  اپس رھک دای، ںیم آای وت اس وک ےل ایل رھپ ںیم

اھت،انچہچن ںیم ہی دقمہم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےل رک احرض وہا آپ ےن رفامای ہک ا  سیدی ےھجت فہ ےلم اگ سج یک وت 

 ۔ےن تین یک افر ا  نعم فہ ریتا ےہ وج وت ےن ےل ایل

 دمحم  ن ویفس، اےرالیئ، اوباوجلریہی، نعم  ن سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...داںیئ تا ھ  ے دصہق رکےن اک ایبؿ ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 داںیئ تا ھ  ے دصہق رکےن اک ایبؿ ۔
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رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی اٟزح٩٤، حٔؽ ب٩ ًاػ٥، ابوہزیزہ  ز، یحٌی، ًبیس اهَّلل ، حبیب ب٩ ًبس  ٣شس

ٔؽ  ِٔ ٩ِ َح ًَ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ اٟ ِبسٔ  ًَ ثَىٔی ُخبَِیُب ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ اهَّلل ٩ِ ًُبَِیسٔ  ًَ َیِحٌَی  ث٨ََا  ْز َحسَّ ٨ََا ٣َُشسَّ ث َرضَٔی  َحسَّ َِزَة  ی َُز ٩ِ أَبٔي ص ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ب٩ِٔ 

َوِ  ٔ ی ط ٔي ه٠ِّٔ لَي ف ا ٌَ اهَّللُ َت ُض٥ِ  ُٔو٠  ْة ی ٌَ ِب ٢َ َس ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ َ اهَّللُ  َنَظأ ابٌّ  َط ٢ْ َو ِس ًَ ا٦ْ  ُط إ٣َٔ ٦َ َِل ه١َّٔ إِٔلَّ ه٠ٔ 

َرجُ  ٔ َو اهَّلل  ٔ اَزة ٔي ًَٔب َرُج١ْ زَ ف ٔ َو ٠َِیط ًَ ا  َٗ َتََفَّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ا  ٌَ ٤َ ٔ اِجَت اهَّلل َّا فٔي  اب َرُجًَلٔ٪ َتَح أجسٔ َو ٤ََش ِٟ ا ْٙ فٔي  َّ٠ ٌَ بُطُ ٣ُ ٠ِ َٗ َزأَْة ١ْ  ا٣ِ ِتطُ  ًَ

 ٌِ َت َّی َِل  اَصا َحً َٔ أَِخ َٓ ٕة  َٗ َٚ بَٔؼَس َتَؼسَّ َرُج١ْ  َ َو اهَّلل  ُٖ يي أََخا ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ا٢ٕ  ٨ِٔؼٕب َوَج٤َ اُت ٣َ َرُج١ْ َذ ُُط َو ٤َٔي٨ ُٙ ی ٔٔ ٨ُِ اُٟطُ ٣َا ت ٤َ ٥َ٠َ ٔط

٨َاظُ  ِي ًَ ِت  اَؿ َٔ َٓ أّٟیا  اهَّلَل َخ َْکَ   َذ

دسمد، ییحی، دیبعاہلل ، بیبح  ن دبعارلنمح، صفح  ن اعمص، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ 

 ہک اہلل اعتیل اؿ وک اےنپ اسہی ںیم ےل اگ،  ب اس ےک وسا وکیئ اسہی ہن وہاگ۔ اامؾ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک است آدیم ںیہ

اعدؽ، وجاؿ سج یک وشنامن اہلل یہ یک سابدت یہ ںیم وہیئ وہ، فہ رمد سج اک دؽ دجسم  ے اگل وہ۔ فہ دف رمد وہنجں ےن اہلل یہ ےک ےئل 

ایس ےک ےئل دجا وہےئ وہں۔ فہ رمد سج وک بصنم فایل افر نیسح اکی دفےر   ے تبحم یک وہ، افر اس رپ اقمئ رےہ وہں۔ افر 

وعرت ےن )ربایئ ےک ےئل( البای افر اس رمد ےن اہک ہک ںیم اہلل اعتیل  ے ڈرات وہں۔ فہ صخش سج ےن دصہق ایک افر اس وک اس رطح 

ےن اہنتیئ ںیم اہلل وک اید ایک افر اس یک آوھکنں  ے اپھچای ہک اس اک ابایں تا ھ ہن اجاتن وہ ہک داایں تا ھ ایک د  رتا ےہ۔ افر فہ رمد سج 

 آوسن اجری وہےئگ۔

 دسمد، ییحی، دیبع اہلل ، بیبح  ن دبعارلنمح، صفح  ن اعمص، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿزوکۃ اک :   ابب

 داںیئ تا ھ  ے دصہق رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1339    حس

ب خزاعي :  راوی ہ ب٩ وہ ، حارث ہ، ٣ٌبس ب٩ خاٟس  ًلي ب٩ جٌس، طٌب



 

 

أٟسٕ  َبُس ب٩ُِ َخ ٌِ ٔي ٣َ بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ َبُة  ٌِ ُط ٧َا  سٔ أَِخبََر ٌِ َح ِٟ ا لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث ٨ِطُ  َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  َاعٔيَّ  ُدز ِٟ ا ََة ب٩َِ َوصِٕب  رٔث ا ُت َح ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ

زَّ  اٟ ٔشی  ٤ِ َی اْ٪  ٥ُِٜ َز٣َ ٠َِی ًَ ِتٔي  َشَیأ َٓ ا  و ُٗ َتَؼسَّ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢ُ و ُ٘ ُج١ُ َي زَّ اٟ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ  ٔ ٔط ت َٗ ُج١ُ بَٔؼَس

ا َٔض َِت ب ِو ٔجئ َضا َٟ لٔي ٓٔی َة  اَج ًَل َح َٓ َیِو٦َ  ِٟ ا ا  أ٣ََّ َٓ َک  ا ٨ِ٣ٔ ُتَض ب٠ِٔ َ٘ ٔص ٟ ِْل٣َِ ٔا  ب

 یل  ن دعج، ہبعش، دبعم  ن اخدل، احرہث  ن فبہ زخایع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

اگ ہک اکی صخش ریخات اک امؽ ےل رک ےلکن اگ وت فہ صخش ےسج ریخات  وک رفامےت وہےئ انس ہک ریخات رکف رقنعبی مت رپ ااسی زامہن آےئ

 دےنی اجےئ اگ ےہک اگ ہک ارگ مت ا ے لک ےل رک آےت وت ںیم ا ے ےل اتیل آج وت ںیمہ اس یک رضفرت ںیہن ےہ۔

  یل  ن دعج، ہبعش، دبعم  ن اخدل، احرہث  ن فبہ زخایع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن اےنپ اخدؾ وک دصہق دےنی اک مکح دای افر وخد ںیہن دای افر اوبؾ

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

ہیلع فملس  ے رفاتی ایک ہک فہ یھب دصہق دےنی فاولں ںیم امشر  اس صخش اک ایبؿ سج ےن اےنپ اخدؾ وک دصہق دےنی اک مکح دای افر وخد ںیہن دای افر اوبومیس ےن یبن یلص اہلل

 وہاگ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1340    حس

ا :  راوی ، حرضت ًائظہ رضی اهَّلل ٨ًہ ، ط٘یٙ، ٣ْسوٚ ؼور ہ، جزیز، ٨٣ ابي طيب  ًث٤ا٪ ب٩ 

ث٨ََ  َة َحسَّ َطِيَب ٔي  اُ٪ ب٩ُِ أَب ٤َ ا ًُِث ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ِت  َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ  ٕٙ ٘ٔی َط  ٩ِ ًَ ٕر  و ٨ُِؼ ٩ِ ٣َ ًَ ْز  زٔی ا َج

َاَ٪  ک  ٕ ٔشَسة ِٔ یَِر ٣ُ َُ ا  تَٔض ٔ بَِي ا٦ ٌَ َ زِأَةُ ٩ِ٣ٔ ك ٤َ ِٟ ا ِت  َ٘ َٔ َِن ا أ َٔذ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َ  َر ا أ ا ب٤َٔ زَُص ا أَِج َض َضا َٟ ٔزَِؤج ِت َوٟ َ٘ َٔ ِن

ّئا َطِی ٕف  ٌِ َز َب ُض٥ِ أَِج ـُ ٌِ ُؽ َب ُ٘ ی٨َِ َٔک َِل  َذٟ ازٔٔ٪ ٣ِٔث١ُ  َب َو٠َِٟٔد َش َٛ ٤َٔا  ُُظ ب ز  أَِج

امثعؿ  ن ایب ہبیش، رجری، وصنمر، قیقش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی ےہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع 



 

 

 وعرت اےنپ رھگ  ے اھکان ریخات رک  رشبہکیط اسفد یک تین ہن وہ وت اس وعرت وک ارج ےلم اگ اس ببس  ے ہک فملس ےن رفامای  ب

اس ےن ریخات یک افر اس ےک وشرہ وک وثاب ےلم اگ اس ببس  ے ہک اےنس امکای افر اخزؿ ےک ےئل یھب اانت ارج ےہ اؿ ںیم  ے ضعب 

 ےک ارج وک مک ںیہن رک  اگ۔

 ایب ہبیش، رجری، وصنمر، قیقش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع امثعؿ  ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دصہق ایس وصرت ںیم اجزئ ےہ ہک اس یک امدلاری اقمئ رےہ افر سج ےن ریخات ایک اس احؽ ؾ

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

ںیہ، ای اس رپ دنی ےہ وت دصہق ایس وصرت ںیم اجزئ ےہ ہک اس یک امدلاری اقمئ رےہ افر سج ےن ریخات ایک اس احؽ ںیم ہک فہ آپ اتحمج ےہ ای اس ےک رھگ فاےل اتحمج 

ےک امولں وک  فل رک  افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن  دنی اک ادا رکان دصہق  ے افر آزادی فہبہ  ے زایدہ قحتسم ےہ افر فہ اس رپ ریھپ دای اجےئ اگ ا ے قح ںیہن ہک ولوگں

اینپ ذات رپ دفےرفں وک رت حی  رفامای ہک سج ےن ولوگں ےک امؽ ےئل افر اس اک ارادہ ا ے  فل رکےن اک ےہ وت اہلل ا ے ربابد رک  اگ رشبےط ہک فہ ربص ںیم وہشمر وہ افر

یض اہلل ہنع ےن ایک ہک  ب اانپ امؽ دصہق ایک وت اسرا امؽ د  دای افر ایس رطح ااصنر ےن اہمرجنی وک رت حی دی افر د  اتکس وہ، ارگہچ ا ے اایتحج وہ، ےسیج رضحت اوبرکب ر

ایک ہک ںیم افر بعک  ن امکل ےن ایبؿ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن امؽ وک اضعئ رکےن  ے عنم رفامای ۔ اس ےئل ہک ا ے قح ںیہن ہک دفےرفں اک امؽ دصہق یک انبء رپ ابتہ رک  ۔ 

رپ اثنر رکےک اس  ے دتس فربدار  ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیم اینپ وتہب یک )وبقمتیل ےک( ببس  ے اچاتہ وہں ہک اانپ اسرا امؽ اہلل افر اس ےک روسؽ

 وہاجف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1341    حس

، ًبساهَّلل :  راوی ہًبسا٪ ب، حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ً ٣شی ہزی، سٌیس ب٩  ص، ز ، یو٧   

 َ ٔب أ ٤َُشیَّ ِٟ ا یُس ب٩ُِ  ٌٔ بََرنٔي َس ا٢َ أَِخ َٗ ز صِزٔیِّ  اٟ  ٩ِ ًَ ُو٧َُص  ٩ِ ی ًَ اهَّللٔ  ِبُس  ًَ َا  بََر٧ اُ٪ أَِخ ِبَس ًَ ٨ََا  ث ُط َحسَّ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َِزَة َر َُزی ٍَ أَبَا ص ٔ ٤ َّطُ َس ٧

 َّ َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ و٢ُ ًَ ٌُ َت  ٩ِ٤َٔ ِ ب ابَِسأ ٔىّی َو ُ ٔ ز ِض ٩ِ َه ًَ َاَ٪  ٔة ٣َا ک َٗ َس اٟؼَّ یِرُ  ٢َ َخ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل  ي 

دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، دیعس  ن بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ 

 رک نج یک ھجت رپ ذہم داری ےہ افر اؿ ولوگں  ے ادتباء رک وج ہک ریتی رگناین ںیم ںیہ۔ےن رفامای ہک دصہق ےلہپ اؿ ولوگں رپ 



 

 

 دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، دیعس  ن بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

ںیہ، ای اس رپ دنی ےہ وت دصہق ایس وصرت ںیم اجزئ ےہ ہک اس یک امدلاری اقمئ رےہ افر سج ےن ریخات ایک اس احؽ ںیم ہک فہ آپ اتحمج ےہ ای اس ےک رھگ فاےل اتحمج 

ںیہن ہک ولوگں ےک امولں وک  فل رک  افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دنی اک ادا رکان دصہق  ے افر آزادی فہبہ  ے زایدہ قحتسم ےہ افر فہ اس رپ ریھپ دای اجےئ اگ ا ے قح 

اینپ ذات رپ دفےرفں وک رت حی  رفامای ہک سج ےن ولوگں ےک امؽ ےئل افر اس اک ارادہ ا ے  فل رکےن اک ےہ وت اہلل ا ے ربابد رک  اگ رشبےط ہک فہ ربص ںیم وہشمر وہ افر

رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن ایک ہک  ب اانپ امؽ دصہق ایک وت اسرا امؽ د  دای افر ایس رطح ااصنر ےن اہمرجنی وک رت حی دی افر د  اتکس وہ، ارگہچ ا ے اایتحج وہ، ےسیج 

امکل ےن ایبؿ ایک ہک ںیم افر بعک  ن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن امؽ وک اضعئ رکےن  ے عنم رفامای ۔ اس ےئل ہک ا ے قح ںیہن ہک دفےرفں اک امؽ دصہق یک انبء رپ ابتہ رک  ۔ 

رپ اثنر رکےک اس  ے دتس فربدار  ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیم اینپ وتہب یک )وبقمتیل ےک( ببس  ے اچاتہ وہں ہک اانپ اسرا امؽ اہلل افر اس ےک روسؽ

 وہاجف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1342    حس

ہیب، ہظا٦، رعوہ، حٜی٥ ب٩ حزا٦ :  راوی سی ب٩ اس٤ٌی١، و  ٣و

اهَّللُ ضَٔی  ٕ َر َا٦ ی٥ٔ ب٩ِٔ حٔز ٜٔ ٩ِ َح ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٨ََا صَٔظا٦ْ  ث ٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ وَسی ب٩ُِ إ ا ٣ُ ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ  

٠ِیَ  ٌُ ِٟ ا َیُس  ِٟ ا  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ِٕ ٔٔ ٌِ َت ٔىّی َو٩ِ٣َ َيِش ُ ٔ ز ِض ٩ِ َه ًَ ٔة  َٗ َس اٟؼَّ  ُ یِر ٢ُ َوَخ و ٌُ َت  ٩ِ٤َٔ ِ ب ابَِسأ َي َو ل ِٔ اٟش  َیٔس  ِٟ ا یِْر ٩ِ٣ٔ  ا َخ

 ِ ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ا٦ْ  ٧َا صَٔظ بََر ا٢َ أَِخ َٗ ٕب  ٩ِ ُوَصِی ًَ اهَّللُ َو  ٔ ٔط ٨ ِِ ٩ٔ يُ ِِ َت اهَّللُ َو٩ِ٣َ َيِش ُط  َّٔ ٌٔ اُي ضَٔی  َر َّي َزَة  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٩ِ اٟ ًَ ُط  ٨ِ ًَ  ُ هَّلل

َٔضَذا ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

ومیس  ن اامسلیع، فبیہ، اشہؾ، رعفہ، میکح  ن زحاؾ یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

اؿ ولوگں  ے وج ریتی رگناین ںیم وہں افر رتہب دصہق فہ ےہ رفامای افرپ فاال تا ھ ےچین فاےل تا ھ  ے رتہب ےہ افر )دصہق( رشفع رک 

وج اؿ ولوگں رپ ایک اجےئ نج اک ذہم دار ےہ افر وج صخش وساؽ  ے انچب اچاتہ ےہ، وت اہلل اعتیل ا ے اچباتیل ےہ افر وج صخش ےب رپفایئ 

ہ ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے اس وک اچےہ، وت اہلل ا ے ےب رپفاہ انب داتی ےہ۔ افر فبیہ ےن دنسب اشہؾ، رعفہ، اوبرہری

 رفاتی رکےت ںیہ۔



 

 

 ومیس  ن الیعمس، فبیہ، اشہؾ، رعفہ، میکح  ن زحاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

اس یک امدلاری اقمئ رےہ افر سج ےن ریخات ایک اس احؽ ںیم ہک فہ آپ اتحمج ےہ ای اس ےک رھگ فاےل اتحمج ںیہ، ای اس رپ دنی ےہ وت  دصہق ایس وصرت ںیم اجزئ ےہ ہک

یلص اہلل ہیلع فملس ےن    افر یبندنی اک ادا رکان دصہق  ے افر آزادی فہبہ  ے زایدہ قحتسم ےہ افر فہ اس رپ ریھپ دای اجےئ اگ ا ے قح ںیہن ہک ولوگں ےک امولں وک  فل رک

اینپ ذات رپ دفےرفں وک رت حی  رفامای ہک سج ےن ولوگں ےک امؽ ےئل افر اس اک ارادہ ا ے  فل رکےن اک ےہ وت اہلل ا ے ربابد رک  اگ رشبےط ہک فہ ربص ںیم وہشمر وہ افر

 امؽ دصہق ایک وت اسرا امؽ د  دای افر ایس رطح ااصنر ےن اہمرجنی وک رت حی دی افر د  اتکس وہ، ارگہچ ا ے اایتحج وہ، ےسیج رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن ایک ہک  ب اانپ

افر بعک  ن امکل ےن ایبؿ ایک ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن امؽ وک اضعئ رکےن  ے عنم رفامای ۔ اس ےئل ہک ا ے قح ںیہن ہک دفےرفں اک امؽ دصہق یک انبء رپ ابتہ رک  ۔ 

 دتس فربدار اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیم اینپ وتہب یک )وبقمتیل ےک( ببس  ے اچاتہ وہں ہک اانپ اسرا امؽ اہلل افر اس ےک روسؽ رپ اثنر رکےک اس  ے ےن اہک ہک ای روسؽ

 وہاجف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1343    حس

ٍ، اب :  راوی ، ح٤از ب٩ یذیس، ایوب، ٧آ ا٤ٌ٨ٟا٪  ٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہابو

 ُ اهَّلل ضَٔی  َز َر ٤َُ اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ٩ِ أَی وَب  ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ ا َح ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أ٪  ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ُو  ا أَب ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  

ٔ ب٩ُِ ٣َِش  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٥َ ح و َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ُسو٢َ اهَّللُ  ٤َا أَ٪َّ َر ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٤ََز َر ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ ٤ََة  ٠َ

َة  َٟ َ ٤َِشأ ِٟ ا َٕ َو  ٔ ٌَ تَّ اٟ َة َو َٗ َس اٟؼَّ َْکَ  َذ ٔ َو بَر ٨ِٔ ٤ ِٟ ا َي  ل ًَ َُو  ٢َ َوص ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل یِْر ٣ٔ اهَّللٔ  ا َخ ٠َِی ٌُ ِٟ ا َیُس  ِٟ َي ا ل ِٔ اٟش  َیٔس  ِٟ ا  ٩ِ

ائ٠َٔةُ  اٟشَّ َي هَٔي  ل ِٔ ُة َواٟش  َ٘ ٔٔ ٨ِ ٤ُ ِٟ ا َٔي  ا ه ٠َِی ٌُ ِٟ ا َیُس  ِٟ ا َٓ 

اوباامعنلؿ، امحد  ن زدی، اویب، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن 

اہلل  ن ہملسم، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے انس )دفےری دنس( دبع

ہیلع فملس ےن رفامای اس احؽ ںیم ہک آپ ربنم رپ ےھت افر دصہق اک افر وساؽ  ے ےنچب افر وساؽ رکےن اک ذترکہ رکےت وہےئ رفامای ہک 

فاال تا ھ رخچ رکےن فاال افر ےچین فاال تا ھ امےنگن فاال ےہ )دحثی ےک اس ڑکٹ  اک  افرپ اک تا ھ ےچین فاےل تا ھ  ے زایدہ ااھچ ےہ۔ افرپ

 بلطم ےہ ہک دصہق دانی الضف ےہ ہن ہک انیل۔



 

 

 اوباامعنلؿ، امحد  ن ذیدی، اویب، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج دصہق دےنی ںیم تلجع وک دنسپ رکات ےہ ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج دصہق دےنی ںیم تلجع وک دنسپ رکات ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1344    حس

ابي ٣ :  راوی ، ٤ًزوب٩ سٌیس، اب٩  ہ ب٩ حارثابوًاػ٥ ہ، ً٘ب  ٠یٜ

 ًَ رٔٔث َرضَٔی اهَّللُ  َحا ِٟ ا َبَة ب٩َِ  ِ٘ َة أَ٪َّ ًُ َٜ َبٔي ٠َ٣ُِی اب٩ِٔ أ  ٩ِ ًَ یٕس  ٌٔ َس ٤ََُز ب٩ِٔ  ً ٩ِ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ٨ََا أَبُو  ث ٔيی  َحسَّ ا٨َّٟ ٨َٔا  َّي ب َػل ا٢َ  َٗ ثَطُ  ٨ِطُ َحسَّ

َزَخ١َ  ََ ث٥َُّ  َ َِ
َ أ َٓ َِّصَ  ٌَ ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔت  َػل بَِی ِٟ ا ٔي  ُت ف ِٔ ُت َخ٠َّ ٨ِ ُٛ  ٢َ ا َ٘ َٓ ُط  َٟ ُت أَِو ٗٔی١َ  ٠ِ ُ٘ َٓ َد  ِث أَِ٪ َْخَ َب َی٠ِ  ٥ِ٠َ َٓ بَِیَت  ِٟ ا

ُتطُ  َش٤ِ َ٘ َٓ ُط  َت صُِت أَِ٪ أُبَيِّ ََکٔ َٓ ةٔ  َٗ َس اٟؼَّ ا ٩ِ٣ٔ  ٔبِّر  ت

ی کۃ، ةقع  ن احرث ایبؿ رکیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع ف
مل
ملس ےن رصع یک امنز ڑپاھیئ رھپ دلجی رفاہن اوباعمص، رمعف ن دیعس، ا ن ایب 

وہےئگ رھگ ںیم دالخ وہےئ افر وھتڑی دری دعب ابرہ ےلکن وت ںیم ےن ای یسک افر ےن آپ  ے وپاھچ، وت آپ ےن رفامای ہک ںیم رھگ ںیم امؽ 

 ےئل ںیم ےن ا ے میسقت رکدای۔دصہق  ے اکی ڑکٹا وسےن اک وھچڑ آای اھت ںیم ےن اندنسپ ایک ہک اس یک وموجدیگ ںیم رات سگارفں اس 

ی کۃ، ةقع  ن احرث :  رافی
مل
 اوباعمص، رمعف ن دیعس، ا ن ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دصہق رپ رلد  دالےن افر اس یک افسرش رکےن اک ایبؿ ۔



 

 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رلد  دالےن افر اس یک افسرش رکےن اک ایبؿ ۔ دصہق رپ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1345    حس

، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، طٌبہ، ًسی  ٣ش٥٠

 ٩ِ ًَ  ٕ یِر َب یٔس ب٩ِٔ ُج ٌٔ ٩ِ َس ًَ ٔسیٌّ  ًَ ث٨ََا  ُة َحسَّ َب ٌِ ٨ََا ُط ث ٨ََا ٣ُِش٥ْٔ٠ َحسَّ ث َّي  َحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َد  ا٢َ َْخَ َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  إض َر بَّ ًَ اب٩ِٔ 

أئ َو  َش ِّ٨ اٟ َي  ل ًَ ا٢َ  ُس ث٥َُّ ٣َ ٌِ ِب١ُ َوَِل َب َٗ ٥ِ ُيَؼ١ِّ  َٟ یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر َّي  َؼل َٓ َِو٦َ ًٔیٕس  ٥َ ی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َزص٩َُّ اهَّللُ  َوُض٩َّ َوأ٣ََ ًَ َو َٓ  ٢ْ طُ بًَٔل ٌَ ٣َ

َتَؼسَّ  َی َؾ أَِ٪  ُْخِ ِٟ ا ٠َِب َو ُ٘ ِٟ ا ٔي  زِأَةُ ت٠ُِق ٤َ ِٟ ا ِت  ٠َ ٌَ َح َٓ  ٩َ ِٗ 

ملسم، ہبعش، دعی، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک یبن یلص اہلل ہیلع فملس دیع ےک 

 رھپ آپ وعروتں یک رطػ وتمہج وہےئ دؿ ےلکن افر دف رتعک اس رطح امنز ڑپیھ ہک ہن اس  ے ےلہپ افر ہن اس ےک دعب امنز ڑپیھ

افر البؽ ریض اہلل ہنع آپ شیک ھ ےھتانچہچن آپ ےن وعروتں وک تحیصن یک افر اںیہن مکح دای ہک ریخات رکںی وت وعرںیت اینپ ابایلں 

 افر نگنک ےنکنیھپ ںیگل۔

 ملسم، ہبعش، دعی، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق رپ رلد  دالےن افر اس یک افسرش رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1346    حس

سا :  راوی اٟواحس، ابوبززہ ب٩ ًب سی ب٩ اس٤ٌی١، ًبس ٣وسی )اطٌزی٣و سی، ابو ابي بززہ، ابوبززہ ب٩ ابي ٣و  (هَّلل ب٩ 

ُزِ  َبٔي ب ٔ ب٩ِٔ أ اهَّلل ِبسٔ  ًَ َِزَة ب٩ُِ  ُو بُز ٨ََا أَب ث احٔسٔ َحسَّ َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث أًی١َ َحسَّ ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ا ٣ُ ٨ََ ث وَسی َحسَّ ٔي ٣ُ َِزَة ب٩ُِ أَب ُو بُز ا أَب ث٨ََ َزَة َحسَّ



 

 

 ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٔ ٩ِ أَبٔیط ٔ َحاَجْة  ًَ ِیط َٟ ٔ َٔبِت إ ائ١ُٔ أَِو ك٠ُ اٟشَّ ائَطُ  َٔذا َج ٥َ إ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل  ٢ُ َرُسو َاَ٪  ٢َ ک ا َٗ ٨ِطُ  وا ًَ ٌُ َٔ ِط ا ا٢َ  َٗ

َطاَئ  ا  ٥َ ٣َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل طٔ  ٧َبٔیِّ أ٪  لَي َٟٔش ًَ  ُ اهَّلل ٔضی  ِ٘ ا َوَي زُو  تُِؤَج

دبعاولادح، اوبربدہ  ن دبعاہلل  ن ایب ربدہ، اوبربدہ  ن ایب ومیس، اوبومیس )ارعشی(  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ومیس  ن اامسلیع، 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس  ب وکیئ اسلئ آات، آپ ےک اسےنم وکیئ احتج ک ش رکات وت ںیمہ رفامےت ہک افسرش رکف، مت 

 یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فملس یک زابؿ  ے وج اچاتہ ےہ مکح داتی ےہ یھب ارج دےیئ اجفےگ افر اہلل اعتیل اےنپ

 (ومیس  ن الیعمس، دبعاولادح، اوبربدہ  ن دبعاہلل  ن ایب ربدہ، اوبربدہ  ن ایب ومیس، اوبومیس )ارعشی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق رپ رلد  دالےن افر اس یک افسرش رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1347    حس

ہ )ب٨ت ٨٣ذر( اس٤اء :  راوی ، ٓاك٤ ہ ب٩ ٓـ١، ًبسة، ہظا٦  ػسٗ

٩ِ صَٔظ  ًَ ِبَسةُ  ًَ ٧َا  بََر ١ٔ أَِخ ـِ َٔ ِٟ ا ُة ب٩ُِ  َٗ َػَس ٨ََا  ث َّي اهَّللُ َحسَّ ٔيی  َػل َّ٨ اٟ لٔي   ٢َ ا َٗ ِت  َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ َرضَٔی اهَّللُ  اَئ  َِس٤َ ٩ِ أ ًَ ٤ََة  اكٔ َٓ  ٩ِ ًَ  ٕ ا٦

ٔک  ٠َِی ًَ كَي  ُیو َٓ ٔي  ُوك ٥َ َِل ت َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

فملس ےن رفامای دصہق  ن لضف، دبعۃ، اشہؾ، افہمط )تنب ذنمر( اامسء  ے رفاتی رکیت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک ھجم  ے یبن یلص اہلل ہیلع 

 ریخات ہن رفوک فرہن مت  ے رفک ایل اجےئ اگ۔

 دصہق  ن لضف، دبعۃ، اشہؾ، افہمط )تنب ذنمر( اامسء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ش رکےن اک ایبؿ ۔دصہق رپ رلد  دالےن افر اس یک افسر

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1348    حس

ابي طيبہ، ًبسة :  راوی  ًث٤ا٪ ب٩ 

٠َِیٔک  ًَ اهَّللُ  ُیِحٔصَی  َٓ ٢َ َِل تُِحٔصی  ا َٗ ِبَسَة َو ًَ  ٩ِ ًَ َبَة  َطِي اُ٪ ب٩ُِ أَبٔي  ٤َ ا ًُِث ٨ََ ث  َحسَّ

 ایبؿ ایک ہک مت تم ونگ فرہن اہلل اعتیل یھب ںیہمت امشر  ے د  اگ۔ امثعؿ  ن ایب ہبیش، دبعۃ  ے رفاتی رکےت ںیہ

 امثعؿ  ن ایب ہبیش، دبعۃ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہجں کت وہےکس ریخات رکےن اک ایبؿ ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

  ریخات رکےن اک ایبؿ ۔اہجں کت وہےکس

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1349    حس

ر،  :  راوی ہ، ًبازب٩ ًبساهَّلل ب٩ زبی ابي ٠٣یٜ اٟزحی٥، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ اب٩  خ، ٣ح٤س ب٩ ًبس ابوًاػ٥، اب٩ جزی

ا رضی اهَّلل ٨ًہ بي بَک  ء ب٨ت ا  اس٤ا

 ٩ِ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ٨ََا أَبُو  ث بَرَ َحسَّ ا٢َ أَِخ َٗ یِٕخ  َز اب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ ٕس  َّ٤ ٔد ب٩ِٔ ٣َُح ا ٩ِ َححَّ ًَ حٔی٥ٔ  زَّ اٟ ِبسٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ َىٔی ٣َُح ث ِٕخ ح و َحسَّ ی َز ٔي اب٩ِٔ ُج ن

ضٔیَ  َر  ٕ ََِک ٔي ب َب ٔت أ ٨ِٔ َئ ب ا َِس٤َ ٩ِ أ ًَ ُظ  بََر ٔ أَِخ َیِر ز ب اٟ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ز ا بَّ ًَ  ٩ِ ًَ َة  َٜ ٔي ٠َ٣ُِی َب ٔيیِّ  اب٩ُِ أ َّ٨ اٟ َي  ٔل َِت إ ائ ا َج ََّض ا أ٧َ ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل



 

 

ٔت  ٌِ َل ِسَت ا ا ٔي ٣َ َؿخ اِر ٠َِیٔک  ًَ  ُ اهَّلل عَٔي  ُیو َٓ ٔي  ُوع ٢َ َِل ت ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

ی کۃ، سابد ن دبعاہلل  ن زریب
مل
، اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع اوباعمص، ا ن رججی، دمحم  ن دبعارلمیح، اجحج  ن دمحم، ا ن رججی ا ن ایب 

 ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آںیئ وت آپ ےن رفامای ہک )رفہیپ ہسیپ( یلیھت ںیم دنب 

 رکےک ہن روھک فرہن اہلل یھب دنب رک رےھک اگ افر اہجں کت وہےکس ریخات رکیت روہ۔

ی کۃ، سابد ن دبعاہلل  ن زریب، اامسء تنب ایب رکب اوباعمص، ا ن رج :  رافی
مل
جی، دمحم  ن دبعارلمیح، اجحج  ن دمحم، ا ن رججی ا ن ایب 

 ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دصہق انگوہں اک یافرہ وہات ےہ ۔

 ایبؿزوکۃ اک  :   ابب

 دصہق انگوہں اک یافرہ وہات ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1350    حس

ئہ :  راوی  ٗتيبہ، جزیز، ا٤ًع، ابووائ١، حذ

٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َة َر َٔ ٩ِ حَُذِي ًَ ائ١ٕٔ  َبٔي َو ٩ِ أ ًَ ٔع  ٤َ ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ ٔیْز  ز ث٨ََا َج َبُة َحسَّ تَِي ُٗ ٨ََا  ث ُى َحسَّ َٔ َیِح  ٥ُِٜ َی  ٨ِطُ أ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ُ َر ٤َز ا٢َ ًُ َٗ ا٢َ  َٗ

 ٔ ٢َ إ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ٤َا  َٛ ُط  ُو َٔ ٧ََا أَِح ُت أ ٠ِ ُٗ  ٢َ ا َٗ ٨َِةٔ  ت ٔٔ ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َث َر ی ا٢َ َحٔس َٗ  َٕ ِی َٜ َٓ ٔیْئ  ز َح َٟ  ٔ ط ٠َِی ًَ ََّک  ٧

 َ ُج١ٔ فٔي أ زَّ اٟ ٨َُِة  ُت ٓٔت ٠ِ ًَل ُٗ اٟؼَّ  ٢ُ و ُ٘ َاَ٪ َي ک ِس  َٗ  ٪ُ ُس٠َامِیَ ا٢َ  َٗ  ُٖ زُو ٌِ ٤َ ِٟ ا ُة َو َٗ َس اٟؼَّ ًَلةُ َو اٟؼَّ ا  َص ُ َفِّ َٜ ُ ٔ ت رٔظ ٔ َوَجا ٔسظ َٟ ٔ َوَو ةُ ص٠ِٔط

ًٔی  َّٟ ا یُس  ُرٔ ِّی أ ى ٜٔ ٔیُس َوَل ٔ أُر ِیَص َصٔذظ َٟ  ٢َ ا َٗ ٨ََِکٔ  ٤ُ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ُي  َِ َّ٨ اٟ ٖٔ َو زُو ٌِ ٤َ ِٟ ٔا ُ ب ِْل٣َِز ا ُة َو َٗ َس اٟؼَّ ٠ُِت تَ َو ُٗ  ٢َ ا َٗ َبرِِحٔ  ِٟ ا ٔد  ٤َِو َٛ ُد  ٤ُو

اُب أَِو يُ  َب ِٟ ا َْسُ  ِٜ ُی َٓ  ٢َ ا َٗ  ْٙ ٠َ ِِ َاْب ٣ُ َضا ب َک َوبَِي٨َ ٨َ ِْض بَِي ٔیَن بَأ ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا یَر  ا أ٣َٔ َی ا  َٔض َک ب ٠َِی ًَ َص  ِی َُِْٜسُ َٟ ی ُت َِل ب١َِ  ٠ِ ُٗ  ٢َ ا َٗ ُح  َت ِٔ

ا َٗ ا  ِٙ أَبَّس ٠َ ِِ ٥ِ ُي َٟ ْٔسَ  ُٛ ا  َُّط إَٔذ إ٧ٔ َٓ  ٢َ ا ا٢َ َٗ َ٘ َٓ ُط  َٟ َ َشأ َٓ  ٢َ ا َٗ َس٠ِطُ   ٕٚ و ِْسُ ٨َا ٤َٟٔ ٠ِ ُ٘ َٓ اُب  َب ِٟ ا ُط ٩ِ٣َ  َٟ َ َنِشأ ا أَِ٪  ٨َِ ضٔب َٓ ُت أََج١ِ  ٠ِ ُٗ  ٢َ



 

 

َٔک  َذٟ ّة َو ِی٠َ َٟ زُوَ٪ َُٕس  ا أَ٪َّ  ٤َ َٛ  ٥ِ ٌَ َن  ٢َ ا َٗ ىٔی  ٌِ ُ ٩ِ٣َ َت ز ٤َُ ً ٥َٔ٠ ٌَ َٓ ا  ٨َ ٠ِ ُٗ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر  ُ ز ٤َ ُط  ًُ ُِت ث يي َحسَّ َن ِیَص أ َٟ ا  َحٔسیّث

أٟیٔم  َُ َ ِْل ٔا  ب

ہبیتق، رجری، اشمع، اوبفالئ، ذحہفی ایبؿ رکےت ںیہ رمع  ن اطخب ےن رفامای مت ںیم  ے یسک وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے ہنتف 

دہ دریل وہ اتبؤ آپ ےک قلعتم دحثی اید ےہ ؟ ںیم ےن اہک ےھجم اید ےہ سج رطح آپ ےن رفامای، رمع ن اطخب ےن رفامای مت اس رپ زای

ےن ایک رفامای ؟ ںیم ےن اہک آپ ےن رفامای ااسنؿ ےک ےئل اس ےک ویبی ےچب افر ڑپفیس ںیم اکی ہنتف وہات ےہ امنز دصہق افر ایھچ ابت 

 )اس اک اس ےک ےئل یافرہ ےہ افر امیلسؿ ےن اہک یھبک اس رطح ےتہک ہک امنز دصہق افر ایھچ ابوتں اک مکح دانی افر ربی ابوتں  ے رفانک

یافرہ ےہ( رمع ریض اہلل اعتٰیل ےن رفامای ےریا دصقم ہی ںیہن، ےریا دصقم وت فہ ہنتف ےہ وج دنمسر یک وموجں یک رطح ومج امر  اگ۔ 

ونینم ! آپ وک اس  ے وکیئ رطخہ ںیہن، اس ےئل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک درایمؿ اکی 

ئ

و
م
ل

ذحہفی ےن اہک ںیم ےن اہک ا  اےریا

ےہ۔رمع ریض اہلل ہنع ےن وپاھچ ایک فہ دنب درفازہ وتڑا اجےئ اگ ای وھکال اجےئ ؟ ںیم ےن وجاب دای ںیہن ! ہکلب وتڑا اجےئ اگ  دنب درفازہ

 اوہنں ےن اہک ہک  ب فہ وتڑا اجےئ اگ وت ایک رھپ یھبک دنب ہن وہاگ ںیم ےن وجاب دای تاں )یھبک دنب ہن وہاگ( اوبفالئ اک ایبؿ ےہ مہ ےن

 ذحہفی  ے وپوھچ، اوہنں ےن ذحہفی  ے وپاھچ وت اوہنں ےن اہک رمع ریض اہلل اعتٰیل ںیہ، اہک تاں اس نیقی ےک اس ھ رسمفؼ  ے اہک

اجےتن ںیہ سج رطح رہ آےن فاےل دؿ ےک دعب رات ےک آےن اک نیقی وہات ےہ افر ہی اس ےئل ہک وج دحثی ںیم ےن ایبؿ یک ےہ اس 

 ںیم یطلغ ںیہن ےہ۔

 ری، اشمع، اوبفالئ، ذحہفیہبیتق، رج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن احتل رشک ںیم دصہق ایک رھپ املسمؿ وہایگ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ۔اس صخش اک ایبؿ سج ےن احتل رشک ںیم دصہق ایک رھپ املسمؿ وہایگ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1351    حس



 

 

ہزی، رعوہ ب٩ حٜی٥ ب٩ حزا٦ :  راوی ٤ٌ٣ز، ز ہظا٦،   ًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، 

ی٥ٔ  ٜٔ ٩ِ َح ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ْز  ٤َ ٌِ ا ٣َ ث٨ََ ا٦ْ َحسَّ ا صَٔظ ٨ََ ث ٕس َحسَّ َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ا٢َ  َحسَّ َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٕ َر ٔزَا٦ ب٩ِٔ ح

ٔػ  ٕة َو َٗ ا َت ًَ ٕة أَِو  َٗ َػَس ٔة ٩ِ٣ٔ  اص٠ٔٔیَّ َح ِٟ ا ٔي  ا ف َٔض ُث ب َّ٨ ُت أََتَح ٨ِ ُٛ َئ  ا َِطَی َیَِت أ ََرأ ٔ أ اهَّلل  ٢َ ُسو ا َر َی ُت  ٠ِ ُٗ ٕ ز ا ٩ِ٣ٔ أَِج َض١ِ ٓٔیَض َٓ ٔة َرح٥ٕٔ  ٠َ

َس٠َّ  طٔ َو ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٕ یِر َٕ ٩ِ٣ٔ َخ َس٠َ لَي ٣َا  ًَ ٤َِت  َِس٠َ  ٥َ أ

دبعاہلل  ن دمحم، اشہؾ، رمعم، زرہی، رعفہ  ن میکح  ن زحاؾ ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رعض ایک ای روسؽ 

اھت۔ الثم دصہق، الغؾ آزاد رکان، ہلص اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اؿ زیچفں ےک قلعتم ےھجم یھب التبےیئ وج ںیم اجتیلہ ےک زامےن ںیم رکات 

 ؿ وہا۔ریمح وت ایک اؿ رپ یھب ارج ےلم اگ وت اس رپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وت اینپ ںیہن یلھچپ ویکینں یک فہج  ے یہ وت املسم

 دبع اہلل  ن دمحم، اشہؾ، رمعم، زرہی، رعفہ  ن میکح  ن زحاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اخدؾ ےک ارج اک ایبؿ  ب فہ اےنپ امکل ےک مکح  ے ریخات رک  رشبےط ہک رھگ ےب اگڑےن یک

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ہن وہ۔اخدؾ ےک ارج اک ایبؿ  ب فہ اےنپ امکل ےک مکح  ے ریخات رک  رشبےط ہک رھگ ےب اگڑےن یک تین 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1352    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ  ائ١، ٣ْسوٚ ًائظ ا٤ًع، ابوو ، جزیز،  ہ ب٩ سٌیس  ٗتيب

ائَٔظ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ ائ١ٕٔ  ٔي َو ٩ِ أَب ًَ ٤َٔع  ًِ َ ِْل ا  ٩ِ ًَ ٔیْز  ز ا َج ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ ُة ب٩ُِ َس َب تَِي ُٗ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ِت  َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َة 

َاَ٪  ک  ٕ ٔشَسة ِٔ یَِر ٣ُ َُ ا  ٔ َزِؤجَض ا٦ ٌَ َ ٤َزِأَةُ ٩ِ٣ٔ ك ِٟ ا ِت  َٗ َتَؼسَّ ا  َٔذ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َب َر َش َٛ ا  ٤َٔ ا ب ٔزَِؤجَض ا َوٟ زَُص ا أَِج َض َٟ  

َذٟٔک ازٔٔ٪ ٣ِٔث١ُ   َو٠َِٟٔد



 

 

، اشمع، اوبفالئ، رسمفؼ اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای  ب ہبیتق  ن دیعس، رجری

وعرت اےنپ وشرہ ےک اھکےن ںیم  ے ریخات رک ، رشبہکیط رھگ رخاب رکےن یک تین ہن وہ وت اس وک اس دصہق ےک ببس اس ےک 

  یھب اانت یہ ارج ےلم اگ۔وشرہ وک اس امکیئ ےک ببس  ے ارج ےلم اگ افر اخزؿ وک

 ہبیتق  ن دیعس، رجری، اشمع، اوبفالئ، رسمفؼ اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ت رک  رشبےط ہک رھگ ےب اگڑےن یک تین ہن وہ۔اخدؾ ےک ارج اک ایبؿ  ب فہ اےنپ امکل ےک مکح  ے ریخا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1353    حس

٣وسی :  راوی ، بزیس ب٩ ًبساهَّلل ، ابوبززہ، ابو ہ ء، ابواسا٣  ٣ح٤س ب٩ ًًل

 ًَ یِٔس ب٩ِٔ  َُز ٩ِ ب ًَ ا٣ََة  َُس ُو أ ا أَب ٨ََ ث ٔئ َحسَّ ًَل ٌَ ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ َىی ٣َُح ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٔي ٣ُوَسی  َب ٩ِ أ ًَ َزَة  ُزِ ٔي ب ٩ِ أَب ًَ اهَّللٔ  ِبٔس 

 ّ
َوَفَّ ًّل ٣ُ َا٣ٔ ٔ ک َز بٔط ا أ٣ُٔ ٔلی ٣َ ٌِ ا٢َ يُ َٗ ا  ٤ََّ ُرب ُذ َو ٔٔ ٨ُِ ٔذی ی َّٟ ا یُن  ِْل٣َٔ ٤ُِش٥ُٔ٠ ا ِٟ ا ازُٔ٪  َد ِٟ ا ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ُط إ ٌُ َٓ َیِس َٓ ُط  ُش ِٔ َن  ٔ ّبا بٔط َي ا كَيِّ ل

یِٔن  َٗ َتَؼسِّ ٤ُ ِٟ ا ٔ أََحُس  ٔط ُط ب َٟ ی أ٣َُٔز  ٔذ َّٟ  ا

دمحم  ن العء، اوبااسہم، ربدی  ن دبعاہلل ، اوبربدہ، اوبومیس یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ضعب دہعف ہی یھب رفامای ہک سج دقر ا ے مکح دای اجےئ وپرا رفامای ہک املسمؿ زخایچن وج اامتن دار وہ افر اےنپ امکل اک مکح انذف رک ، افر 

رک  افر اس  ے اس اک دؽ وخش وہ افر سج ےک ےئل ا ے مکح دای ایگ ےہ اس وک ددی ، وت فہ یھب دصہق رکےن فاولں ںیم  ے اکی 

 ےہ۔

 دمحم  ن العء، اوبااسہم، ربدی  ن دبعاہلل ، اوبربدہ، اوبومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اس وعرت ےک ارج اک ایبؿ سج ےن اےنپ وشرہ ےک رھگ  ے یسک وک اھکان الھکای ای دصہق دای

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رشبےط ہک رھگ یک ابتیہ یک تین ہن وہ۔ اس وعرت ےک ارج اک ایبؿ سج ےن اےنپ وشرہ ےک رھگ  ے یسک وک اھکان الھکای ای دصہق دای

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1354    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ  ع، ابووائ١، ٣ْسوٚ، حرضت ًائظ ا٤ً ر و ٨٣ؼو ہ،   آز٦، طٌب

 َ ٩ِ أ ًَ ٤َُع  ًِ َ ِْل وْر َوا ٨ُِؼ ا ٣َ ث٨ََ َبُة ٗا٢ َحسَّ ٌِ بر٧ا ُط اخ ا٢  َز٦ُ ٗ ٨ََا آ ث ٩ِ َحسَّ ًَ َضا  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ ائ١ٕٔ  بٔي َو

 ِ ُ ب ز ٤َُ ا ً ٨ََ ث َضا َحسَّ ٔت َزِؤج زِأَةُ ٩ِ٣ٔ بَِی ٤َ ِٟ ا ِت  َٗ َتَؼسَّ ا  ىٔی إَٔذ ٌِ َت  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ا اٟ ث٨ََ ٔي َحسَّ ا أَب ث٨ََ ٕؽ َحسَّ ِٔ ٩ُ َح

 ٕٙ ٘ٔی ٩ِ َط ًَ ُع  ٤َ ًِ َ ِْل ٤َ  ا ٌَ ِ َٔذا أَك ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ ِت  َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ زِأَةُ ًَ ٤َ ِٟ ا ِت 

 ٔ طُ ب َٟ َٔک  ذَٟ ازٔٔ٪ ٣ِٔث١ُ  ُُط َو٠َِٟٔد ُط ٣ِٔث٠ َٟ ا أَِجزَُصا َو َض َٟ َاَ٪  ک  ٕ ٔشَسة ِٔ یَِر ٣ُ َُ َضا  ٔت َزِؤج ِت ٩ِ٣ٔ بَِی َ٘ َٔ َِن ٤َٔا أ َضا ب َٟ َب َو َتَش ِٛ ا ا ٤َ 

آدؾ، ہبعش، وصنمر فاشمع، اوبفالئ، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکیت ںیہ ہک  ب وکیئ 

رفاتی وعرت اےنپ وشرہ ےک رھگ  ے رخچ رک ، رمع ن صفح  ن ایغث، اشمع، قیقش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے 

رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک  ب وکیئ وعرت اےنپ وشرہ ےک رھگ  ے رخچ رک  رشبہکیط رھگ وک ابتہ رکےن یک تین 

ہن وہ، وت اس وعرت وک اس اک ارج ےلم اگ، وشرہ ےک ےئل اس ببس  ے ہک اس ےن امکیئ یک افر وعرت ےک ےئل اس ببس  ے ہک اس ےن 

 رخچ ایک۔

 آدؾ، ہبعش، وصنمر فاشمع، اوبفالئ، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

  رشبےط ہک رھگ یک ابتیہ یک تین ہن وہ۔اس وعرت ےک ارج اک ایبؿ سج ےن اےنپ وشرہ ےک رھگ  ے یسک وک اھکان الھکای ای دصہق دای



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1355    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ، ط٘یٙ، ٣ْسوٚ، حرضت ًائظہ   یحٌی ب٩ یحٌی، جزیز، ٨٣ؼور

٧َا ٌَی أَِخبََر َیِح ٌَی ب٩ُِ  َیِح ٨ََا  ث ًَ  َحسَّ  ٕٙ ٘ٔی ٩ِ َط ًَ ٕر  ٨ُِؼو ٩ِ ٣َ ًَ ْز  ٔی ز اهَّللُ َج َّي  ٔيیِّ َػل ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ

دٔ  َِّو ز ا أَِجزَُصا َو٠ٟٔ ٠ََض َٓ  ٕ ٔشَسة ِٔ َیَِر ٣ُ ا ُ َٔض ٔ بَِيت ا٦ ٌَ َ زِأَةُ ٩ِ٣ٔ ك ٤َ ِٟ ا ِت  َ٘ َٔ َِن ا أ ا٢َ إَٔذ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َذَٟٔک  ًَ ازٔٔ٪ ٣ِٔث١ُ  َب َو٠َِٟٔد َتَش ِٛ ا ا  ب٤َٔ

 ن ییحی، رجری، وصنمر، قیقش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکیت ںیہ ہک  ب وعرت  ییحی

اےنپ رھگ ےک اھکےن  ے ریخات رک  رشبہکیط رھگ وک ابتہ رکےن یک تین ہن وہ وت اس وعرت وک اس اک وثاب ےلم اگ افر وشرہ وک اس ےئل 

 وک یھب اانت یہ ارج ےلم اگ۔ ہک اس ےن امکای افر اخزؿ

 ییحی  ن ییحی، رجری، وصنمر، قیقش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یک دصتقی یک ت اہلل زبرگ فربرت اک وقؽ ہک سج ےن دای افر اہلل  ے ڈر، افر ایھچ ابوتں

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

افر سج ےن لخب ایک افر ےب رپفایئ اہلل زبرگ فربرت اک وقؽ ہک سج ےن دای افر اہلل  ے ڈر، افر ایھچ ابوتں یک دصتقی یک وت ںیمہ ا ے آاسین یک ہگج ےک ےئل آاسؿ رکدںی ےگ 

 ں وک اس اک دبؽ اطعء رفام۔یک آرخ آتی کت افر رفوتشں اک انہک ہک ا  اہلل امؽ رخچ رکےن فاول

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1356    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً اٟحباب، ابوہزیزہ  ٣زرز، ابو ابي  ہ ب٩  یص( س٠امی٪، ٣ٌاوی بي ازر  اس٤ٌی١، بزازر اس٤ٌی١ )ابوبَک ب٩ ا

ُس   ٩ِ ًَ َىٔی أَخٔي  ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١ُ  ٤َ ٨ََا إِٔس ث ٨ِطُ أَ٪َّ َحسَّ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َِزَة  ی َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ أب  َب ُح ِٟ ا ٩ِ أَبٔي  ًَ  ٕ ز َرِّ َبٔي ٣ُز ٔیََة ب٩ِٔ أ او ٌَ ٩ِ ٣ُ ًَ  ٪َ ٠َامِیَ

یَ  َٓ زَِٔلٔ٪  ٨َِ َأ٪ ی ک ٔ إِٔلَّ ٠َ٣َ ط ُ ٓٔی َباز ٌٔ ِٟ ُٔح ا ٕ ُيِؼب ِو٦ َی ٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ  ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ ٢ُ أَحَ اٟ و ا ُ٘ ّ٘ ٔٔ ٨ِ ٔم ٣ُ ًِ َ ُض٥َّ أ ا٠َّٟ ا  ُسص٤َُ



 

 

ا ّٔ ّا َت٠َ ٤ِٔشک ٔم ٣ُ ًِ َ ُض٥َّ أ ا٠َّٟ اِْلَْخُ   ٢ُ و ُ٘ ا َوَي ّٔ  َخ٠َ

الیعمس، ربادر اامسلیع )اوبرکب  ن ایب ادرسی( امیلسؿ، اعمفہی  ن ایب زمرد، اوباابحلب، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ 

 دنبفں رپ وکیئ حبص ںیہن آیت، رگم اس ںیم دف رفےتش انزؽ وہےت ںیہ، اؿ ںیم  ے اکی اتہک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک

 ا  اہلل رخچ رکےن فاےل وک اس اک دبؽ اطعء رفام افر دفےرا اتہک ےہ ا  اہلل لخب رکےن فاےل وک ابتیہ اطع رک۔

   ن ایب زمرد، اوباابحلب، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعالیعمس، ربادر الیعمس )اوبرکب  ن ایب ادرسی( امیلسؿ، اعمفہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دصہق دےنی فاےل افر لیخب یک اثمؽ ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق دےنی فاےل افر لیخب یک اثمؽ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1357    حس

، كاوض، حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، ًبساهَّلل ، اب٩ كاوض سی، وہیب  ٣و

ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َِزَة  ی َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٕض  َاُو اب٩ُِ ك ٨ََا  ث ْب َحسَّ ا ُوصَِی ٨ََ ث وَسی َحسَّ ا ٣ُ ٨ََ ث َّ  َحسَّ ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ا٢َ  ٠َِیطٔ َٗ ًَ ي اهَّللُ 

امَیَ  ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث یٕس و َحسَّ أ٪ ٩ِ٣ٔ َحسٔ ََّت ا ُجب ٤َٔ ٠َِیض ًَ یِٔن  َرُج٠َ ٤ََث١ٔ  َٛ  ٔٚ ٤َُتَؼسِّ ِٟ ا َبدٔی١ٔ َو ِٟ ا ٥َ ٣ََث١ُ  َس٠َّ ٨ََا َو ث ْب َحسَّ ِی ٌَ ُط َا  ٧ بََر ٔ٪ أَِخ

ٍَ أَبَا  ٔ ٤ َّطُ َس ٧َ َُط أ ث ٩ٔ٤َ َحسَّ ِح زَّ اٟ ِبَس  ًَ ٔ أَ٪َّ  َاز ٧ِّ ز اٟ ُو  و٢ُ أَب ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  ُس ٍَ َر ٔ ٤ َّطُ َس ٧َ ُط أ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َِزَة  ی َُز ص

ا ض٤َٔ اٗٔی َز َي َت ٔل ٤َٔا إ ِّض ی یٕس ٩ِ٣ٔ ثُٔس ََّتأ٪ ٩ِ٣ٔ َحٔس ا ُجب ض٤َٔ ٠َِی ًَ یِٔن  َرُج٠َ ٤ََث١ٔ  َٛ  ٔٙ ٔٔ ٨ِ ٤ُ ِٟ ا َبدٔی١ٔ َو ِٟ ا ًَل  ٣ََث١ُ  َٓ  ُٙ ٔٔ ٨ِ ٤ُ ِٟ ا ا  أ٣ََّ ُٙ إِٔلَّ َٓ ٔٔ ٨ُِ  ی

 ُ ی ُزٔیُس أَِ٪  ًَل ی َٓ َبدٔی١ُ  ِٟ ا ا  ُظ َوأ٣ََّ ََز َو أَث ُٔ ٌِ َت َُط َو ا٧ َٔي ب٨ََ َّی تُِدف ً ٔ َح ظ َي ٔج٠ِٔس ل ًَ ِت  ََفَ ِت أَِو َو َِ َب ٕة َس َ٘ ک١ُ  َح٠ِ ِت  َٗ ٔ ز َٟ ا إِٔلَّ  َطِیّئ  َٙ ٔٔ ٨ِ

َضا ٌُ َُوسِّ ی َو  ُض َٓ ََضا  ٧ کَا َحَش٩ُ  ٣َ ِٟ ا طُ  ٌَ اَب ٍُ َت ٔش تَّ َت أ٪  َوَِل  َت ٕض ُج٨َّ َاُو ٩ِ ك ًَ َو٠َُة  ٨ِ ا٢َ َح َٗ یِٔن َو ََّت حُب ِٟ ا َاُوٕض فٔي  ٩ِ ك ًَ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ 

 َّ َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َِزَة َر ی ُت أَبَا صَُز ٌِ ٔ َس٤  َ ُز٣ُِز اب٩ِٔ ص  ٩ِ ًَ ََفْ  ٌِ َىٔی َج ث ُث َحسَّ ِی ا٠َّٟ  ٢َ ا َٗ َتا٪ٔ َو ٥َ ُج٨َّ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل  ي 



 

 

ومیس، فبیہ، دبعاہلل ، ا ن اطؤس ، اطؤس ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای 

لیخب افر دصہق دےنی فاےل یک اثمؽ اؿ دف آدویمں یک رطح ےہ وج ولےہ ےک دف رکےت ےنہپ وہےئ وہں، )دفےری دنس( اوباامیلؿ، 

نمح ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی ایک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت بیعش، اوبازلاند دبعارل

 ووں کت ےنہپ 
شلی

 

ہ ی

وہےئ انس ہک لیخب افر رخچ رکےن فاےل یک اثمؽ اؿ دف آدویمں یک رطح ےہ وج ولےہ ےک دف رکےت اھچویتں  ے 

یہ فہ رکات لیھپ اجات ےہ ای اس ےک اسر  مسج رپ اھچ اجات ےہ، اہیں وہےئ وہں، وج صخش رخچ رکےن فاال ےہ اس ےک رخچ رکےت 

کت ہک اس یک اایلگنں پھچ اجیت ںیہ افر اس ےک اشنؿ دقؾ ٹم اجےت ںیہ افر لیخب  ب ارادہ رکات ےہ ہک ھچک رخچ رک  وت اس اک 

 )دف رکےت( رہ ہقلح اینپ ہگج رپ ٹمچ اجات ےہ فہ ا ے اشکدہ رکات ےہ نکیل فہ اشکدہ ںیہن وہات۔ ب ن

 

 
 
ی

 

 ی
ی چ 

  ن ملسم ےن اطؤس  ے 

ےک اافلظ اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک افر ہلظنح ےن اطؤس  ے اتنجؿ )دف زرںیہ( ایبؿ ایک افر ثیل ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے رفعج 

 ےن دنسب رہزم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے اتنجؿ اک  ظف رفاتی ایک ےہ۔

 ومیس، فبیہ، دبعاہلل ، ا ن اطفس، اطفس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رہ املسمؿ رپ دصہق فا ب ےہ ۔ وج صخش )وکیئ زیچ( ہن اپےئ وت فہ کین لمع رک  ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ رپ دصہق فا ب ےہ ۔ وج صخش )وکیئ زیچ( ہن اپےئ وت فہ کین لمع رک  ۔رہ املسم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1358    حس

بي بززہ :  راوی ہ، سٌیس ب٩ ا  ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌب

یُس  ٌٔ َس ا  ٨ََ ث ُة َحسَّ َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث اصٔی٥َ َحسَّ َِز ا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔب ٨ََ ث ٥َ  َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ  ٔ ظ ٩ِ َجسِّ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َزَة  ُزِ ٔي ب َب ب٩ُِ أ

َش  ِٔ َن  ٍُ َٔ ٨ِ َي َٓ  ٔ ظ ١ُ٤َ بَٔیٔس ٌِ ٢َ َي ا َٗ ٥ِ یَحِٔس  َٟ  ٩ِ٤َ َٓ َٔيیَّ اهَّللٔ  َا ٧ ا ی اُٟو َ٘ َٓ ْة  َٗ َػَس ک١ُِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠  َي  ل ًَ  ٢َ ا إِٔ٪ َٗ َٓ ُوا  اٟ َٗ  ُٚ ََتَؼسَّ َیحِٔس ُط َوی  ٥ِ َٟ

 ِّ رشَّ اٟ  ٩ِ ًَ ِک  ُی٤ِٔش ِٟ ٖٔ َو زُو ٌِ ٤َ ِٟ ٔا ١ِ٤َ ب ٌِ ٠َِی َٓ  ٢َ ا َٗ َیحِٔس   ٥ِ َٟ إِٔ٪  َٓ ا  اُٟو َٗ  َٖ ُضو ٠ِ٤َ ِٟ ا اَجةٔ  َح ِٟ ا ا  یُن َذ ٌٔ ٢َ ُي ا ْة َٗ َٗ َػَس طُ  َٟ ا  ََّض ٧ٔ إ َٓ   



 

 

 فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن ملسم  ن اربامیہ، ہبعش، دیعس  ن ایب ربدہ اےنپ فادل  ے افر اؿ ےک دادا  ے فہ یبن یلص اہلل ہیلع

رفامای رہ املسمؿ رپ دصہق فا ب ےہ، ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس سج ےک اپس امؽ ہن وہ، آپ ےن رفامای اےنپ 

ای احتج دنم تا ھ  ے اکؾ رک  افر وخد یھب عفن ااھٹےئ افر ریخات رک ، ولوگں ےن اہک ارگ ہی یھب رسیم ہن وہ۔ وت آپ ےن رفام

ولظمؾ یک ادماد رک ۔ ولوگں ےن اہک ارگ اس یک اطتق ہن وہ۔ وت آپ ےن رفامای ایھچ ابوتں رپ لمع رک  افر رباںویں  ے رےک اس 

 ےک ےئل یہی دصہق ےہ۔

 ملسم  ن اربامیہ، ہبعش، دیعس  ن ایب ربدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زٰوکۃ افر دصہق ںیم  ے انتک دای اجےئ افر اس صخش اک ایبؿ سج ےن اکی رکبی دصہق ںیم د

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زٰوکۃ افر دصہق ںیم  ے انتک دای اجےئ افر اس صخش اک ایبؿ سج ےن اکی رکبی دصہق ںیم دی۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1359    حس

ًلیہ :  راوی ا٦   ، ری٩ ی ؼہ ب٩ س ، حٔ ء ا ٟس حذ ، خا ابوطہاب  ، ص  اح٤س ب٩ یو٧

 ًَ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ ٔی٩َ  یر ٔس ٔت  ٨ِٔ َة ب َؼ ِٔ ٩ِ َح ًَ ٔئ  ا َحذَّ ِٟ ا أٟٕس  ٩ِ َخ ًَ إب  َض ٔط ُو  ا أَب ٨ََ ث َُص َحسَّ ٧ یُو ٤َُس ب٩ُِ  ا أَِح ٨ََ ث ةَ َحسَّ َضا  ٔلیَّ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر

 ُ ِت ب َٟ ا ٔيی  َٗ َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا  ٨َِض ٨َِضا ٣ٔ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ائَٔظَة  ًَ ٔلَي  َس٠َِت إ أَِر َٓ  ٕ اة یَّةٔ بَٔظ رٔ ا اِْلَِنَؼ نَُشِيَبَة  ٔلَي  َث إ ٌٔ ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

ا َ٘ َٓ  ٔ اة اٟظَّ َک  ُة ٩ِ٣ٔ ت٠ِٔ نَُشِيَب  ٔ ِت بٔط َس٠َ َِر ٠ُِت َِل إِٔلَّ ٣َا أ ُ٘ َٓ َطِیْئ   ٥ِ ُٛ ٨َِٔس َضاً ِت ٣َٔح٠َّ َِ ِس ب٠ََ َ٘ َٓ أت   ٢َ َص

ادمح  ن ویسن، اوباہشب، اخدل ذحاء، ہصفح  ن ریسنی، اؾ ہیطع  ے رفاتی رکیت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ہبیسن ااصنرہی ےک اپس 

ر  اپس ھچک ےہ ؟ وت اکی رکبی  یجیھ یئگ اس ںیم ھچک وگتش رضحت اعہشئ ےک اپس جیھب دای ایگ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اہمت

اوہنں ےن اہک ھچک ںیہن وساےئ اس وگتش ےک وج ہبیسن ےن رکبی ںیم  ے اجیھب۔ آپ ےن رفامای ہک الؤ اس ےئل ہک ریخات اینپ ہگج رپ 



 

 

 چنہپ یکچ۔

 ادمح  ن ویسن، اوباہشب، اخدل ذحاء، ہصفح  ن ریسنی، اؾ ہیطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اچدنی یک زٰوکۃ اک ایبؿ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اچدنی یک زٰوکۃ اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1360    حس

ني، حرضت ابوسٌی :  راوی ک، ٤ًزو ب٩ یحٌی ٣ازني، یحٌی ٣از ٣اٟ  ،ٕ ری رضی اهَّلل ٨ًہًبس اهَّلل ب٩ یوس  س خس

ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ ٔيِّ  ٔن از ٤َ ِٟ ا ٌَی  َیِح زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ یَّ  رٔ ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس  أَبَا 

زُوَ٪  َص ٓامَٔی  ِی َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ٢َ َر ا َٗ ٕٚ ا ٔص أََو زُوَ٪ َخ٤ِ َص ٓامَٔی  ِی َٟ ِْلٔب١ٔٔ َو ا ْة ٩ِ٣ٔ  َٗ َػَس  ٕ ز ذَِو ٤ِٔص  َخ

ْة  َٗ َػَس  ٕٙ ُس ٔة أَِو زُوَ٪ َخ٤َِش ِیَص ٓامَٔی  َٟ ْة َو َٗ  َػَس

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، رمعف  ن ییحی امزین، ییحی امزین، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اپچن افٹن  ے مک ںیم زوکۃ ںیہن افر اپچن افہیق اچدنی  ے مک ںیم زوکۃ ںیہن افر اپچن فقس ہک

 )ہلغ وجھکر(  ے مک ںیم زوکۃ ںیہن ےہ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، رمعف  ن ییحی امزین، ییحی امزین، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اچدنی یک زٰوکۃ اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1361    حس

اٟوہاب، یحٌی ب٩ سٌیس :  راوی ٣ثىی، ًبس  ٣ح٤س ب٩ 

٨ََا ٣ُ  ث ٍَ َحسَّ ٔ ٤ َس ْزو  ٤ِ ًَ نٔي  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ یٕس  ٌٔ َس َیِحٌَی ب٩ُِ  َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ أب  َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َّی َحسَّ ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ یٕس  َح ٌٔ َس ٔي  ٩ِ أَب ًَ َاُظ  أَب

َٔضَذا ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  ٌِ ٔ َس٤ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی   َر

تاب، ییحی  ن دیعس، رمعف اےنپ فادل  ے فہ رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع  ے رفاتی ایک اوہنں ےن ایبؿ ایک دمحم  ن ینثم، دبعاول

 ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے اس دحثی وک انس۔

 دمحم  ن ینثم، دبعاولتاب، ییحی  ن دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زٰوکۃ ںیم اابسب ےنیل اک ایبؿ، افر اطف

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زٰوکۃ ںیم اابسب ےنیل اک ایبؿ، افر اطف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1362    حس

ہ، حرضت ا٧ص :  راوی ٣ثىی( ث٤ا٣  ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ، ًبساهَّلل )ب٩ 

٨ِطُ  ًَ َرضَٔی اهَّللُ  ََنّشا  ا٣َُة أَ٪َّ أ ٤َُ ثَىٔی ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٔي  َىٔی أَب ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ُط َحسَّ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٕ َر ََِک َُط أَ٪َّ أَبَا ب ث  َحسَّ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ُط  َٟ ُسو ُ َر اهَّلل ًٔی أ٣َََز  َّٟ ا طُ  َٟ َتَب  ٨ُِٔت  َٛ ٨َِٔسُظ ب ٨َِٔسُظ َوً ِت ً ِیَش َٟ إق َو ٨َِٔت ٣ََد ُتطُ ب َٗ َػَس ِت  َِ َو٩ِ٣َ ب٠ََ

 ٔ ٨َِٔسُظ ب ٥ِ ی٩َُِٜ ً َٟ إِٔ٪  َٓ یِٔن  اَت َط ا أَِو  ِٔرَص٤ّ ی٩َ ز رِٔشٔ ً ُٚ ٤َُؼسِّ ِٟ ا  ٔ ط ٔلی ٌِ ٨ِطُ َويُ َب١ُ ٣ٔ ِ٘ ا ُت ََّض ٧ٔ إ َٓ ُوٕ٪  ب َٔضا َٟ َي َوِجض ل ًَ إق  ٨ُِت ٣ََد



 

 

 ُ ب َٟ اب٩ُِ  ُظ  ٨َِٔس َطِیْئ َوً ُط  ٌَ َص ٣َ ِی َٟ ُط َو ٨ِ َب١ُ ٣ٔ ِ٘ َُّط يُ إ٧ٔ َٓ  وٕ٪ 

افر دمحم  ن دبعاہلل ، دبعاہلل ) ن ینثم( امثہم، رضحت اسن ےن ایبؿ ایک ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن اؿ وک ھکل اجیھب وج اہلل اعتیل 

اسؽ یک افینٹن فا ب وہ افر فہ اس ےک اپس  اس ےک روسؽ ےن رفض ایک ےہ۔ اس ںیم ہی یھب اھت ہک افر سج صخش رپ تنب اخمض اکی

ہن وہ، ہکلب اس ےک اپس تنب وبلؿ )دف اسؽ یک افینٹن( وہ وت فہ اس  ے یل اجےئ، افر زوکۃ فوصؽ رکےن فاال اس وک سیب درمہ ای دف 

اگ افر اس ےک دبےل رکبایں د  اگ افر ارگ اس ےک اپس اس تمیق یک تنب اخمض ںیہن ہکلب تنب وبلؿ وہ وت فہ اس  ے ےل ایل اجےئ 

 ھچک ںیہن دای اجےئ اگ۔

 دمحم  ن دبعاہلل ، دبعاہلل ) ن ینثم( امثہم، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زٰوکۃ ںیم اابسب ےنیل اک ایبؿ، افر اطف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1363    حس

ء ب٩ ابي رباح :  راوی  ٣و١٣، اس٤ٌی١، ایوب، ًلا

ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ُِ  ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ ٕح  َربَا َبٔي  َلأئ ب٩ِٔ أ ًَ  ٩ِ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ أًی١ُ  ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث ١ْ َحسَّ ا ٣َُؤ٣َّ ٨ََ ث َ َحسَّ ل ًَ َضُس  َِط ٤َا أ ٨ُِض ًَ ي اهَّللُ 

أَتَ  َٓ َئ  َشا ِّ٨ اٟ  ٍِ ٔ ٤ ٥ِ يُِش َٟ َّطُ  ٧َ َی أ أ ََفَ ِلَبةٔ  ُد ِٟ ا ِب١َ  َٗ َّي  َؼل َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو ٔطٔ َر َِوب ْٔشَ ث ًَٔل٢ْ ٧َا ُط ب ٌَ اص٩َُّ َو٣َ

اَر  ََط ٔي َوأ ُ ت٠ُِق زِأَة ٤َ ِٟ ا ِت  ٠َ ٌَ َح َٓ  ٩َ ِٗ ََتَؼسَّ َزص٩َُّ أَِ٪ ی ُض٩َّ َوأ٣ََ َو ًَ َو َٓ ٔ ٘ٔط ٔلَي َح٠ِ ٔ َوإ ٧ُٔط ٔلَي أُذ وُب إ َی   أ

وم ل، اامسلیع، اویب، اطعء  ن ایب رابح  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ا ن سابس ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

ںیہن انس ےکس ںیہ۔ وت  قلعتم وگایہ داتی وہں ہک آپ ےن ہبطخ  ے ےلہپ امنز )دیع( ڑپیھ رھپ آپ وک ایخؽ وہا ہک وعروتں یک اینپ آفاز

آپ اؿ وعروتں ےک اپس آےئ افر البؽ یھب اےنپ ڑپک  الیھپےئ وہےئ اس ھ ےھت، آپ ےن اؿ وک تحیصن یک افر مکح دای ہک دصہق 



 

 

ا ہچن وعروتں ےن ہی زیچںی انکنیھپ رشفع ںیک، اویب ےن اےنپ اکونں افر قلح یک رطػ ااشرہ ایک۔

 

 رکت ںح ی

 ء  ن ایب رابحوم ل، الیعمس، اویب، اطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفتمؼ امؽ وک اجکی ہن ایک اجےئ افر ہن اجکی امؽ وک رفتمؼ ایک اجےئ افر ہب دنس اسمل،

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

  رفتمؼ ایک اجےئ افر ہب دنس اسمل، ا ن رمع ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے اس ےک لثم وقنمؽ ےہ ۔رفتمؼ امؽ وک اجکی ہن ایک اجےئ افر ہن اجکی امؽ وک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1364    حس

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل انؼاری، ًبساهَّلل انؼاری ث٤ا٣ہ :  راوی

 ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث َ َحسَّ ثَطُ أَ٪َّ أَب ٨ِطُ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ََنّشا  ا٣َُة أَ٪َّ أ ٤َُ ثَىٔی ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٔي  َىٔی أَب ث ا٢َ َحسَّ َٗ رٔی   َِنَؼا ِْل ا بََِکٕ  ا

َیَِن ٣ُ  ٍُ ب ٤َ یُِح ٥َ َوَِل  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َق َر ًٔی ََفَ َّٟ ا طُ  َٟ َتَب  َٛ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٍٕ َر ٔ َت٤ َیَِن ٣ُِح ُٚ ب ٕٚ َوَِل ُيََفَّ َتََفِّ

ةٔ  َٗ َس اٟؼَّ َة   َخِظَی

دمحم  ن دبعاہلل ااصنری، دبعاہلل ااصنری امثہم  ے رفاتی رکےت ںیہ رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےن امثہم  ے ایبؿ ایک ہک رضحت 

 ےن رقمر یک یھت ہلمجنم اؿ ےک اکی ہی یھب یھت ہک زوکۃ اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن اؿ وک فہ زیچ ھکل  یجیھ وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

 ےک ڈر  ے ہن وت رفتمؼ امؽ وک اجکی ایک اجےئ افر ہن اجکی امؽ وک رفتمؼ ایک اجےئ

 دمحم  ن دبعاہلل ااصنری، دبعاہلل ااصنری امثہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یسک امؽ ںیم دف صخش رشکی وہں وت دفونں زٰوکۃ د  رک اس ںیم ربارب ھجمس ںیل، اطف



 

 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 یسک امؽ ںیم دف صخش رشکی وہں وت دفونں زٰوکۃ د  رک اس ںیم ربارب ھجمس ںیل، اطف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1365    حس

ہ سے حرضت ا٧ص رضی اهَّلل ٨ًہ :  ویرا ، ث٤ا٣  ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ، ًبساهَّلل 

 َ َُط أَ٪َّ أَب ث ا َحسَّ ََنّش ُة أَ٪َّ أ ا٣َ ٤َُ ثَىٔی ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔي  َب َىٔی أ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ًٔی َحسَّ َّٟ ا ُط  َٟ َب  َت َٛ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر  ٕ ََِک ا ب

و٢ُ  َرُس َق  ٔیَّةٔ ََفَ و ٔاٟشَّ ا ب ُض٤َ ٨َ أ٪ بَِي ٌَ اَج ََََر ا ی َُّض٤َ إ٧ٔ َٓ یِٔن  َل َاَ٪ ٩ِ٣ٔ َخ٠ٔی ا ک ٥َ َو٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ  اهَّلل

دمحم  ن دبعاہلل ، دبعاہلل ، امثہم  ے رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک اؿ ےک اپس رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن فہ زیچ ھکل 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفض یک یھت اس ںیم ہی یھب اھت ہک وج امؽ دف رشوکیں اک وہ فہ دفونں زوکۃ یک ادا یگی ےک دعب  یجیھ وج

 آسپ ںیم ربارب ھجمس ںیل۔

 دمحم  ن دبعاہلل ، دبعاہلل ، امثہم  ے رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افٹن یک زٰوکۃ اک ایبؿ اس وک اوبرکب ریض اہلل ہنع افر اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن یبن

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 تی ایک ۔افٹن یک زٰوکۃ اک ایبؿ اس وک اوبرکب ریض اہلل ہنع افر اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1366    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ری  ، ًلاء ب٩ یزیس، حرضت ابوسٌیس خس ٣ش٥٠، اوزاعي، اب٩ طہاب  ًلي ب٩ ًبساهَّلل ، وٟیس ب٩ 

 َ ث َؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ِٟ ا ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبٔس  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث َبٔي َحسَّ ٩ِ أ ًَ ٔیَس  یَز ٔئ ب٩ِٔ  َلا ًَ  ٩ِ ًَ إب  ٔطَض َىٔی اب٩ُِ  ث ا٢َ َحسَّ َٗ اعٔي   ِْلَِوَز ا ا  ٨َ



 

 

 ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ٢ََ َر َسأ ا  ابٔیًّ ُط أَ٪َّ أرَِعَ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٔیِّ  ُدِسر ِٟ ا یٕس  ٌٔ ٧َِضَ َس َطأ َک إٔ٪َّ  یَِح ا٢َ َو َ٘ َٓ  ٔ َزة ضِٔح ِٟ ا ا

 ٩ِ َٟ  َ اهَّلل إٔ٪َّ  َٓ رٔ  بَٔحا ِٟ ا ٔئ  َرا ١ِ٤َ ٩ِ٣ٔ َو ًِ ا َٓ  ٢َ ا َٗ  ٥ِ ٌَ َن  ٢َ ا َٗ َضا  َت َٗ َػَس ی  زِّ َک ٩ِ٣ٔ إٔب١ٕٔ تَُؤ َٟ َض١ِ  َٓ یْس  َطِیّئاَطٔس َٔک  ٠٤َ ًَ  ٩ِ٣ٔ ََ َر
ٔ

ََ   ی

رفاتی رکےت ںیہ   یل  ن دبعاہلل ، فدیل  ن ملسم، افزایع، ا ن اہشب، اطعء  ن سیدی، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع  ے

اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اکی ارعایب ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے رجہت ےک قلعتم درایتف ایک وت آپ ےن رفامای ربا وہ ریت  

ےئل رجہت اک اعمہلم لکشم ےہ ایک ریت  اپس افٹن ےہ ہک وت اس یک زوکۃ ادا رک  ؟ اس ےن اہک تاں ! آپ ےن رفامای دنمسرفں ےک 

 ر لمع رک، اہلل اعتیل ریت  لمع ںیم  ے ھچک یھب مک ںیہن رک  اگ۔اس اپ

  یل  ن دبعاہلل ، فدیل  ن ملسم، افزایع، ا ن اہشب، اطعء  ن سیدی، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اک ایبؿ سج رپ تنب اخمض )اکی اسؽ یک افینٹن( فا ب وہ افر فہ اس ےک اپس ہن وہاس صخش

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج رپ تنب اخمض )اکی اسؽ یک افینٹن( فا ب وہ افر فہ اس ےک اپس ہن وہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1367    حس

ہ سے حرضت ا٧ص٣ح :  راوی ری، ًبساهَّلل ث٤ا٣  ٤س ب٩ ًبساهَّلل انؼا

٨ِطُ  ًَ َرضَٔی اهَّللُ  ََنّشا  ا٣َُة أَ٪َّ أ ٤َُ ثَىٔی ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٔي  َىٔی أَب ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ُط َحسَّ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٕ َر ََِک َُط أَ٪َّ أَبَا ب ث  َحسَّ

 َٗ َس اٟؼَّ َة  ـَ ي ََفٔ طُ  َٟ َتَب  َٛ ًَ َحَذ ِٟ ا ُة  َٗ َػَس ِْلٔب١ٔٔ  ٨َِٔسُظ ٩ِ٣ٔ ا ِت ً َِ ٥َ ٩ِ٣َ ب٠ََ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ُط  َٟ و ُس ُ َر اهَّلل َز  ًٔی أ٣ََ َّٟ ٔة ةٔ ا

 َ ِست ا اَتیِٔن إِٔ٪  َط ا  َض ٌَ ١ُ ٣َ ٌَ َیِح ُة َو َّ٘ ٔح ِٟ ُط ا َب١ُ ٨ِ٣ٔ ِ٘ ا ُت ََّض ٧ٔ إ َٓ ْة  َّ٘ ٔ ُظ ح ْة َو٨ًَِٔس ًَ ُظ َجَذ ٨َِٔس ِت ً ِیَش َٟ ٤ّا یِ َو ِٔرَص ز ی٩َ  ُط أَِو ًرِٔشٔ َٟ ا  َت َْسَ

٨ِطُ  َب١ُ ٣ٔ ِ٘ ا ُت ََّض ٧ٔ إ َٓ ُة  ًَ َحَذ ِٟ ا ٨َِٔسُظ  ُة َوً َّ٘ حٔ ِٟ ا ٨َِٔسُظ  ِیَشِت ً َٟ ةٔ َو َّ٘ ٔح ِٟ ا ُة  َٗ َػَس ٨َِٔسُظ  ِت ً َِ ُٚ  َو٩ِ٣َ ب٠ََ ٤َُؼسِّ ِٟ ا  ٔ ط ٔلی ٌِ ُة َوُي ًَ َحَذ ِٟ ا

 ِ٨ٔ ِت ً َِ یِٔن َو٩ِ٣َ ب٠ََ اَت َط ا أَِو  زِٔرَص٤ّ ی٩َ  رِٔشٔ ُوٕ٪ ً ب َٟ ُت  ٨ِٔ ُط ب َب١ُ ٨ِ٣ٔ ِ٘ ا ُت ََّض ٧ٔ إ َٓ ُوٕ٪  ب َٟ ُت  ُظ إِٔلَّ ب٨ِٔ ٨َِٔس ِت ً ِیَش َٟ ٔة َو َّ٘ ٔح ِٟ ا ُة  َٗ َػَس ُظ  َس



 

 

َب١ُ  ِ٘ ََّضا ُت إ٧ٔ َٓ ْة  َّ٘ ٔ ٨َِٔسُظ ح ُوٕ٪ َوً ب َٟ ٨َِٔت  ُتطُ ب َٗ َػَس ِت  َِ ِٔرَص٤ّا َو٩ِ٣َ ب٠ََ ی٩َ ز رِٔشٔ یِٔن أَِو ً اَت َط ٔلی  ٌِ ُة َو  َوُي َّ٘ ٔح ِٟ ا ٔلیطٔ ٨ِ٣ٔطُ  ٌِ ُي

 ِ٨ٔ ُظ ب ٨َِٔس ُظ َوً ِت ٨ًَِٔس ِیَش َٟ ُوٕ٪ َو ب َٟ َت  ُط ب٨ِٔ ُت َٗ َػَس ِت  َِ یِٔن َو٩ِ٣َ ب٠ََ اَت َط ا أَِو  زِٔرَص٤ّ ی٩َ  ُٚ ًرِٔشٔ ٤َُؼسِّ ِٟ َب١ُ ا ِ٘ ا ُت ََّض ٧ٔ إ َٓ إق  ُت ٣ََد

یِٔن  َطاَت ا أَِو  ِٔرَص٤ّ ی٩َ ز رِٔشٔ َضا ً ٌَ ٔلی ٣َ ٌِ إق َويُ ُت ٣ََد ُط ب٨ِٔ ٨ِ ٣ٔ 

ااصنری، دبعاہلل امثہم  ے رضحت اسن ےن ایبؿ ایک ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن اؿ وک فہ رفض زوکۃ ھکل رک  دمحم  ن دبعاہلل

  یجیھ سج اک اہلل اعتیل ےن اےنپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس وک مکح دای اھت سج صخش رپ زوکۃ ںیم ذجہع وہ )اپچن ربس یک افینٹن( فا ب وہ

 ) ہ )اچر اسؽ یک افینٹن( وہ وت اس  ے ذجہع ایل اجےئ اگ افر زوکۃ دےنی فاےل اس وک سیب درمہ ای دف افر اس ےک اپس ذجہع ہن وہ ہکلب

رکبایں د  اگ افر سج رپ زوکۃ ںیم ) ہ فا ب وہ نکیل اس ےک اپس ) ہ ہن وہ ہکلب تنب وبلؿ وہ وت اس  ے تنب وبلؿ یہ ایل اجےئ اگ 

زوکۃ ںیم تنب وبلؿ فا ب وہ افر اس ےک اپس ) ہ وہ وت اس  ے ) ہ ایل اجےئ اگ افر زوکۃ  افر دف رکبایں ای سیب درمہ د  اگ افر سج رپ

فوصؽ رکےن فاال اس وک سیب درمہ د  اگ، افر سج صخش ےک اپس زوکۃ ںیم تنب وبلؿ فا ب وہ افر اس ےک اپس تنب وبلؿ ہن وہ 

 افر اس ےک اس ھ زوکۃ دےنی فاال سیب درمہ ای دف رکبایں ہکلب تنب اخمض وہ وت اس  ے تنب اخمض )اکی اسؽ یک افینٹن( یل اجےئ یگ

 د  اگ۔

 دمحم  ن دبعاہلل ااصنری، دبعاہلل امثہم  ے رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رکبویں یک زٰوکۃ اک ایبؿ ۔

 ؿزوکۃ اک ایب :   ابب

 رکبویں یک زٰوکۃ اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1368    حس

٣ثىی، ث٤ا٣ہ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ا٧ص :  راوی انؼاری، ًبساهَّلل ب٩   ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٣ثىی 

٢َ َحسَّ  ا َٗ ی   رٔ ا َِنَؼ ِْل َّی ا ى ٤َُث ِٟ ا اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ََنّشا َحسَّ َٕص أَ٪َّ أ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أ٧َ ًَ ُة ب٩ُِ  ا٣َ ٤َُ َىٔی ث ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔي  َىٔی أَب ث



 

 

 ٔ اهَّلل ِس٥ٔ  ی٩ُِٔٔ َبرِِحَ ِٟ ا ٔلَي  َضطُ إ ا َوجَّ َّ٤ َٟ اَب  َت ٜٔ اِل ُط َصَذا  َٟ َب  َت َٛ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر  ٕ ََِک َا ب َُط أَ٪َّ أَب ث ُة َحسَّ ـَ ي ََفٔ  ٔ ظ ٤َٔضٔذ حٔی زَّ اٟ  ٩ٔ٤َ اٟزَِّح  

اهَّللُ بٔضَ ا َز  ًٔی أ٣ََ َّٟ ا ٔیَن َو ٤ٔ ٤ُِش٠ ِٟ ا لَي  ًَ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َق َر ًٔی ََفَ َّٟ ا ٔة  َٗ َس َضا ٩ِ٣ٔ ٟؼَّ ئ٠َٔ ٩ِ٤َ ُس َٓ ُط  َٟ و ُس َر ا 

ٍٕ َو  َ َِرب ٔي أ ٔم ف ٌِ ًَل ُي َٓ ا  َض َٗ ِو َٓ ئ١َٔ  ُس ا َو٩ِ٣َ  ٔلَض ٌِ ٠ُِی َٓ َٔضا  لَي َوِجض ًَ ٔیَن  ٤ٔ ٤ُِش٠ ِٟ ٥ٔ٨َ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ ا َِ ِٟ ا ا ٩ِ٣ٔ  ٧ََض زُو ٤َا  َٓ ِْلٔب١ٔٔ  ا ی٩َ ٩ِ٣ٔ  رِٔشٔ ً

ٔس  ِت  َِ ا ب٠ََ َٔذ إ َٓ ِثَی  ٧ُ إق أ ُت ٣ََد ٨ِٔ ا ب َض ی ٔٔ َٓ ًََلثٔیَن  ٤ِٕص َوث َي َخ ٔل ی٩َ إ رِٔشٔ ا َوً ٤ِّش ِت َخ َِ َٔذا ب٠ََ اْة إ َط ٕص  ٤ِ َي َخ٤ِٕص َخ ٔل ٔیَن إ ًََلث ا َوث تًّ

 ُ ب َٟ ٨ُِٔت  یَضا ب ٔٔ َٓ یَن  ٌٔ َِرَب ِت َواحَٔس َوأ َِ َٔذا ب٠ََ إ َٓ  ١ٔ٤َ َح ِٟ ا ُة  َٗ و ََطُ ْة  َّ٘ ٔ َضا ح ی ٔٔ َٓ یَن  تِّ ٔلَي ٔس یَن إ ٌٔ َِرَب ا َوأ ِت ٔستًّ َِ َٔذا ب٠ََ إ َٓ ِثَی  ّة وٕ٪ أ٧ُ

 ٔ ا ب َض ی ٔٔ َٓ یَن  ٌٔ تِٔش ٔلَي  یَن إ ٌٔ َسِب ا َو تًّ ىٔی ٔس ٌِ ِت َي َِ ا ب٠ََ إَٔذ َٓ ْة  ًَ ا َجَذ َض ی ٔٔ َٓ یَن  ٌٔ َسِب ٤ِٕص َو َي َخ ٔل یَن إ تِّ ٔس ِت ٨ِ َو َِ ا ب٠ََ َٔذ إ َٓ ُوٕ٪  ب َٟ ا  َت

 َ ائ ی٩َ َو٣ٔ رِٔشٔ َي ً ل ًَ َزِت  ا ا َز َٔذ إ َٓ  ١ٔ٤َ َح ِٟ ا ا  َت َٗ و أ٪ ََطُ َت َّ٘ ٔ ا ح َض ی ٔٔ َٓ َٕة  ائ ی٩َ َو٣ٔ رِٔشٔ َي ً ٔل یَن إ ٌٔ تِٔش ی َو ٨ُِٔت إِٔحَس یَن ب ٌٔ ک١ُِّ أَِرَب ٔي  ف َٓ ٕة 

 ٔ ُط إ ٌَ ٩ُِٜ ٣َ َی  ٥ِ َٟ ْة َو٩ِ٣َ  َّ٘ ٔ یَن ح ٤ِٔش ک١ُِّ َخ ٔي  ُوٕ٪ َوف ب ِت َٟ َِ ا ب٠ََ َٔذ إ َٓ َرب َضا  َئ  ْة إِٔلَّ أَِ٪ َيَظا َٗ ا َػَس َص ٓٔیَض ٠َِی َٓ ِْلٔب١ٔٔ  ا  ٩ِ٣ٔ ٍْ َ َِرب ِلَّ أ

ی٩َ َو٣ٔ  رِٔشٔ َي ً ٔل یَن إ ٌٔ َِرَب ٧َِت أ کَا َٔذا  َٔضا إ ٤َٔت ائ ٔي َس ٥ٔ٨َ ف َِ ِٟ ا ةٔ  َٗ َػَس اْة َوفٔي  ا َط یَض ٔٔ َٓ ِْلٔب١ٔٔ  ا ٤ِّشا ٩ِ٣ٔ  ًَ َخ َزِت  ا َٔذا َز إ َٓ اْة  َٕة َط َي ائ ل

ٔطَیا ًََلُث  َضا ث ی ٔٔ َٓ ائَٕة  ًََلٔث ٣ٔ ٔلَي ث یِٔن إ ََت َي ٣ٔائ ل ًَ َزِت  ا َٔذا َز إ َٓ أ٪  اَت َط یِٔن  ائََت ٔلَي ٣ٔ ائَٕة إ ی٩َ َو٣ٔ رِٔشٔ ًََلٔث ً َي ث ل ًَ َزِت  ا َٔذا َز إ َٓ  ٕ ظ

ی ٌٔ َِرَب ّة ٩ِ٣ٔ أ َاَٗٔؼ ٧ ُج١ٔ  زَّ اٟ ُة  ٤َٔ ائ َس َِت  ٧ ا کَا َٔذ إ َٓ َطاْة  ائَٕة  ک١ُِّ ٣ٔ ٔي  ف َٓ َٕة  ائ َئ ٣ٔ ْة إِٔلَّ أَِ٪ َيَظا َٗ َػَس ا  َص ٓٔیَض ٠َِی َٓ اّة َواحَٔسّة  َن َط

ْئ إِٔلَّ أَِ٪ يَ  َطِی َضا  ٠َِیَص ٓٔی َٓ َّة  ائ یَن َو٣ٔ ٌٔ تِٔش ٩ُِٜ إِٔلَّ  ٥ِ َت َٟ إِٔ٪  َٓ رِشٔ  ٌُ ِٟ ا  ٍُ ِ ُرب ٔة  َّٗ زِّ اٟ ٔي  ا َوف َرب َضاَرب َض َئ   َظا

ہم  ن دبعاہلل  ن اسن  ے رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک رضحت دمحم  ن دبعاہلل  ن ینثم ااصنری، دبعاہلل  ن ینثم، امث

اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن  ب اؿ وک نمی یک رطػ اجیھب وت ہی ھکل رکدای )سج اک ومضمؿ ہی اھت( مسب اہلل ارلنمح ارلمیح ہی رفض دصہق ) 

 افر سج اک اہلل اعتیل ےن اےنپ روسؽ وک مکح دای ےہ اس ےئل زوکۃ ( ےہ وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن املسمونں رپ رفض ایک ےہ

سج املسمؿ  ے اس ےک اطمقب بلط ایک اجےئ وت فہ ددی  افر سج  ے اس  ے زایدہ اماگن اجےئ وت فہ ہن د ۔ وچسیب افوٹنں افر 

کی امدہ تنب اخمض د  افر اس  ے مک ںیم رہ اپچن افٹن رپ اکی رکبی د  افر  ب سیچپ  ے سیتنیپ کت چنہپ اجےئ وت اس ںیم ا

سیتھچ  ے اتنیپ سی کت اکی امدہ تنب وبلؿ د  افر  ب ایھچ سی وہں وت اسھٹ کت اکی ) ہ )اچر اسؽ یک افینٹن( وج یتفج ےک 

ر  کت اکی ذجہع د  افر رتہھچ  ے ون  کت دف تنب وبلؿ اایکون   ے اکی وس سیب کت دف ) ہ یتفج 

 

 ھب
ح
ت 

اقلب وہ د ، اھٹسک  ے 

افر  ب اکی وس سیب  ے زایدہ وہں وت رہ اچ سی ںیم اکی تنب وبلؿ افر رہ اچپس ںیم اکی ) ہ د  افر سج صخش  ےک اقلب د 

ےک اپس رصػ اچر یہ افٹن وہں وت اس رپ زوکۃ ںیہن ےہ رگم ہی اس اک امکل دانی اچےہ )وت ایل اجاتکس ےہ( افر  ب اپچن افٹن وہں وت 

زوکۃ ںیم اچ سی  ے اکی وس سیب کت ںیم اکی رکبی فا ب ےہ افر اکی وس سیب  ے اکی رکبی ےہ۔ افر رچےن فاےل رکبویں یک 



 

 

زایدہ وہں وت دف وس کت ںیم دف رکبایں، دف وس  ے نیت وس کت ںیم نیت رکبایں افر  ب نیت وس  ے زایدہ وہں وت رہ وس رپ اکی رکبی 

وت اس ںیم زوکۃ فا ب ںیہن رگم ہی ہک اس اک امکل دانی اچےہ دینی وہیگ افر یسک صخش یک رچےن فایل رکبایں ارگ اچ سی  ے اکی مک وہں 

افر اچدنی ںیم اچوسیلاں ہصح زوکۃ رفض ےہ ارگ یسک صخش ےک اپس ون  درمہ وہں، وت اس ںیم ھچک زوکۃ ںیہن ےہ رگم ہی ہک اس اک 

 امکل دانی اچےہ۔

 اہلل  ن اسندمحم  ن دبعاہلل  ن ینثم ااصنری، دبعاہلل  ن ینثم، امثہم  ن دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... زٰوکۃ ںیم وبڑیھ افر ہن بیع دار رکبی افر ہن رنایل اجےئ رگم ہی ہک زٰوکۃ فوصؽ رکےن

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ےئ رگم ہی ہک زٰوکۃ فوصؽ رکےن فاال انیل اچےہ۔زٰوکۃ ںیم وبڑیھ افر ہن بیع دار رکبی افر ہن رنایل اج

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1369    حس

ہ :  راوی ٣ثىی( ث٤ا٣  ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ، ًبساهَّلل )ب٩ 

ا٣َُة أَ٪َّ  ٤َُ ثَىٔی ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٔي  َىٔی أَب ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ُط َحسَّ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٕ َر ََِک َُط أَ٪َّ أَبَا ب ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ َرضَٔی اهَّللُ  ََنّشا  أ

 ٔ ز ٔة َص َٗ َس اٟؼَّ ٔي  ُد ف یُِْخَ ٥َ َوَِل  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ُط  َٟ و ُس اهَّللُ َر ًٔی أ٣َََز  َّٟ ا َة  َٗ َس اٟؼَّ ُط  َٟ َب  َت ْص إِٔلَّ ٣َا َٛ ٕر َوَِل َتِی َوا ًَ اُت  َذ ْة َوَِل  ٣َ

 ُٚ ٤َُؼسِّ ِٟ ا اَئ   َط

 دمحم  ن دبعاہلل ، دبعاہلل ) ن ینثم( امثہم  ے رضحت اسن ےن ایبؿ ایک ہک اؿ وک رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن زوکۃ اک مکح ھکل رک اجیھب

ا دای اجےئ رگم ہی ہک وج اہلل ےن اےنپ روسؽ وک مکح دای اھت اس ںیم ہی یھب اھت ہک زوکۃ ںیم ڈبیھ افر بیع دار رکبی ہن دی اجےئ افر ہن رکب

 زوکۃ فوصؽ رکےن فاال انیل اچےہ۔

 دمحم  ن دبعاہلل ، دبعاہلل ) ن ینثم( امثہم :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زٰوکۃ ںیم رکبی اک ہچب ےنیل اک ایبؿ ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ۃ ںیم رکبی اک ہچب ےنیل اک ایبؿ ۔زٰوک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1370    حس

ہ ب٩ ٣شٌوز،  :  راوی ٟزح٩٤ ب٩ خاٟس، اب٩ طہاب، ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًتب ہزی، ٟیث، ًبسا یب، ز اٟامی٪، طٌ ابو

 حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ

 َ ٔ٪ أ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث ٩ِ ًُ َحسَّ ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ أٟٕس  ٩ٔ٤َ ب٩ُِ َخ اٟزَِّح ِبُس  ًَ َىٔی  ث ُث َحسَّ ِی ا٢َ ا٠َّٟ َٗ ز صِزٔیِّ ح َو اٟ  ٩ِ ًَ ِیْب  ٌَ ٧َا ُط بََر بَِیسٔ ِخ

 َ ُو ب ٢َ أَب ا َٗ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َِزَة  َُزی َا ص ٕ أَ٪َّ أَب ز و ٌُ َة ب٩ِٔ ٣َِش َِب اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُت ِبٔس  ًَ ا اهَّللٔ ب٩ِٔ  ّٗ ا ٨َ ًَ ٔي  ون ٌُ ٨َ ِو ٣َ َٟ اهَّللٔ  ُط َو ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر  ٕ َِک

َر   ُ ز ٤َُ ا٢َ ً َٗ َضا  ٌٔ ٨ِ لَي ٣َ ًَ ُض٥ِ  ُت اَت٠ِ َ٘ َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  و َرُس ٔلَي  ََضا إ ٧ و ز  یَُؤ ا  ُو َا٧ ُِت أَ٪َّ ک َی َرأ َُو إِٔلَّ أَِ٪  ا ص ٤َ َٓ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی 

َْشَ  ٙ  اهَّللَ  َح ِٟ ا َُّط  ٧َ ُت أ ِٓ َز ٌَ َٓ ا٢ٔ  َ٘ٔت ِٟ ٔا ٨ِطُ ب ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ََِکٕ  َر أَبٔي ب َػِس  َح 

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، ثیل، دبعارلنمح  ن اخدل، ا ن اہشب، دیبعاہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع  ن وعسمد، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

ےن رفامای ہک ف اہلل ارگ اوہنں ےن رکبی اک ہچب یھب رفاک، وج فہ روسؽ اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع 

یلص اہلل ہیلع فملس وک دےتی ےھت وت ںیم اؿ ےک رفےنک رپ اہجد رکفں اگ۔ رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ےری  ایخؽ ںیم اس ارادہ یک گنج یک 

 اک ہنیس گنج ےک ےئل وھکؽ دای اھت وت ںیم اھجمس ہک قح یہی ےہ۔فہج اس ےک وسا وکیئ ابت ہن یھت ہک اہلل ےن اوبرکب ریض اہلل ہنع 

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، ثیل، دبعارلنمح  ن اخدل، ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع  ن وعسمد، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...زٰوکۃ ںیم ولوگں ےک دمعہ اوماؽ ںیہن ےئل اجںیئ ےگ ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زٰوکۃ ںیم ولوگں ےک دمعہ اوماؽ ںیہن ےئل اجںیئ ےگ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1371    حس

ٍ، روح ب٩ ٗاس :  راوی ٣یہ ب٩ بشلا٦، زیس ب٩ زًی س، حرضت ا ہ، یحٌی ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ػیفي، ابو٣ٌب ٣ی ٥، اس٤اًی١ ب٩ ا

 اب٩ ًباض

أًی١َ ب٩ِٔ  ٤َ ٩ِ إِٔس ًَ ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا َرِوُح ب٩ُِ  ٨ََا  ث ٍٕ َحسَّ ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز یَز ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ َلا٦ ُة ب٩ُِ بِٔش ا أ٣َُیَّ ٨ََ ث اهَّللٔ  َحسَّ ِبٔس  ًَ ٌَی ب٩ِٔ  َیِح  ٩ِ ًَ َة  أ٣َُیَّ

 ٩ِ ًَ ٓٔيٕ  ف َػِی ا بَ  ب٩ِٔ  َّ٤ َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ َرُسو ٤َا أَ٪َّ  ُض ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َبٕس  ٌِ ٔي ٣َ َب ضَٔی اهَّللُ أ ا َر اّذ ٌَ َث ٣ُ ٌَ

٢َ ٣َا َتِس  ٩ُِٜ أَوَّ ٠َِی َٓ إب  َٔت ٕ أَص١ِٔ ٛ ِو٦ َٗ لَي  ًَ َس٦ُ  ِ٘ ََّک َت ٧ٔ ا٢َ إ َٗ  ٩ٔ٤َ َی ِٟ ا لَي  ًَ ٨ِطُ  بٔرِص٥ُِ ًَ أَِخ َٓ وا اهَّلَل  ُٓ ا رَعَ إَٔذ َٓ  ٔ اهَّلل  ُ َزة َٔبا ً ٔ ط ِی َٟ ٔ ًُوص٥ُِ إ

 َ اهَّلل بٔرِص٥ُِ أَ٪َّ  أَِخ َٓ ا  ُو ٠ ٌَ َٓ َٔذا  إ َٓ ٔض٥ِٔ  ت ِی٠َ َٟ ض٥ِٔ َو َِو٣ٔ إت فٔي ی َػ٠ََو َص  ض٥ِٔ َخ٤ِ ٠َِی ًَ َق  ََفَ ِس  َٗ  َ اهَّلل ٔض٥ِٔ أَ٪َّ  اٟ َو َاّة ٩ِ٣ٔ أ٣َِ ض٥ِٔ َزک ٠َِی ًَ َق   ََفَ

ُزَ  اضٔ َوت ا٨َّٟ  ٢ٔ َوا ائ٥َٔ أ٣َِ َْکَ  َّٚ َو ُض٥ِ َوَت ٨ِ ُدِذ ٣ٔ َٓ َٔضا  ا ب و َٔذا أَكَاًُ إ َٓ ٔض٥ِٔ  ائ َْقَ ُٓ لَي  ًَ  ز  

اہیم  ن اطسبؾ، زدی  ن زرعی، رفح  ن اقمس، اامسلیع  ن اہیم، ییحی  ن دبعاہلل  ن یفیص، اوبدبعم، رضحت ا ن سابس  ے رفاتی 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن اعمذ ریض اہلل ہنع وک  ب نمی اک احمک انب رک اجیھب، وت آپ ےن رفامای ہک رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل

مت الہ اتکب ےک اپس اج رےہ وہ، اںیہن بس  ے ےلہپ ادا یک سابدت یک رطػ البؤ،  ب فہ اہلل اعتیل وک اجؿ ںیل وت اںیہن اتبؤ ہک اہلل 

ض یک ںیہ،  ب فہ ہی رکںیل وت اںیہن التبؤ ہک اہلل اعتیل ےن اؿ رپ زٰوکہ رفض یک ےہ، وج اؿ اعتیل ےن اؿ رپ اپچن امنزںی دؿ رات ںیم رف

ےک امولں  ے یل اجےئ یگ افر اؿ ےک ریقففں وک دی اجےئیگ۔  ب فہ ہی امؿ ںیل وت اؿ  ے زوکۃ فوصؽ رکںیل نکیل اؿ ےک دمعہ امؽ 

 ےنیل  ے ےتچب روہ۔

 ا ن سابس رفح  ن اقمس، اامسلیع  ن اہیم، ییحی  ن دبعاہلل  ن یفیص، اوبدبعم، رضحتاہیم  ن اطسبؾ، زدی  ن زرعی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اپچن افٹن  ے مک ںیم زٰوکۃ ںیہن ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اپچن افٹن  ے مک ںیم زٰوکۃ ںیہن ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1372    حس

ابي ػٌؼٌة ٣ازني :  راوی اٟزح٩٤ ب٩  ک، ٣ح٤س ب٩ ًبس ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 ِٟ ا َة  ٌَ َؼ ٌِ َػ ٔي  ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَب ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ َس ٔي  َب ٩ِ أ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٔنٔيِّ  از ٤َ

٤َِشةٔ  َص ٓامَٔی زُوَ٪ َخ ِی َٟ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢َ اهَّللٔ  َرُس ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر رٔیِّ  ُدِس ِٟ ْة  ا َٗ َػَس  ٔ ز ٤ِ اٟتَّ  ٩ِ٣ٔ ٕٙ ُس أَِو

َػ   ٔٚ رٔ َو ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ ٕٚ ٔص أََوا زُوَ٪ َخ٤ِ َص ٓامَٔی  ِی َٟ ْة َو َٗ َػَس ِْلٔب١ٔٔ  ا  ٩ِ٣ٔ ٕ ز ذَِو ٤ِٔص  زُوَ٪ َخ َص ٓامَٔی  ِی َٟ ْة َو َٗ  َس

  امزین اےنپ فادل  ے فہ رضحت اوبدیعسادری ریض اہلل ہنع  ے رفاتی 

 

صعۃ
طع
دبعاہلل  ن ویفس، امکل، دمحم  ن دبعارلنمح  ن ایب 

 اپچن فقس  ے مک وجھکر ںیم زوکۃ ںیہن، افر اپچن رکےت ںیہ، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل ےن رفامای

 افہیق اچدنی  ے مک ںیم زوکۃ ںیہن ےہ، افر اپچن افٹن  ے مک ںیم زوکۃ ںیہن ےہ۔

  امزین :  رافی

 

صعۃ
طع
 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، دمحم  ن دبعارلنمح  ن ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اگےئ یک زٰوکۃ اک ایبؿ ۔ اوب دیعس اک ایبؿ ےہ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای، ا

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 آےئ اگ افر فہ وبیتل وہیگ افر ضعب ےن اہک  رکاگےئ یک زٰوکۃ اک ایبؿ ۔ اوب دیعس اک ایبؿ ےہ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای، اہتبل ںیم اجونں اگ اس وک وج اہلل ےک اپس اگےئ ےل

 وخار ےک اجبےئ وجار ےہ، اجیرفؿ ےک ینعم ںیہ فہ آفاز دنلب رکےت وہں ےگ سج رطح اگےئ آفاز دنلب رکیت ےہ۔
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٤ع، ٣ٌزور ب٩ سویس :  راوی اً  ، ابوذر٤ًزوب٩ ُیاث، حٔف ب٩ ُیاث، 

َبٔي ٩ِ أ ًَ یِٕس  َو ُس ٔ ب٩ِٔ  زُور ٌِ ٤َ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٤َُع  ًِ َ ِْل ث٨ََا ا َبٔي َحسَّ ا أ ث٨ََ إث َحسَّ ٔؽ ب٩ِٔ َُٔی ِٔ ُ ب٩ُِ َح ٤َز ٨ََا ًُ ث ا٢َ  َحسَّ َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ٓرٕ  َذ

 ٔ ٔسی ب ِٔ َن ٔذی  َّٟ ا ٢َ َو ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔلَي  َضِیُت إ َِت ُوُ٪ ا٧ ٜ َٕ ٣َا ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ َت ا َح٠َ ٤َ َٛ ُُظ أَِو  َیِر َط ُ َٟ ٔ ٔذی َِل إ َّٟ ا ٔ أَِو َو َیٔسظ

ُوُ٪ َوأَِس  ٜ ا َت َو٥َ ٣َ ًِ َ ٔة أ ا٣َ َ٘ٔی ِٟ ا َِو٦َ  َٔضا ی ُتَٔي ب َضا إِٔلَّ أ َّ٘ ی َح زِّ یَُؤ ٥ْ٨ََ َِل  ُط إٔب١ْٔ أَِو َبَْقْ أَِو ُ َٟ ٔ ُط ب َلُح ٨ِ ا َوَت آَٔض َٔ َلُؤُظ بٔأَِخ ٨َطُ َت ا ٤َ ٧َٔض و ُْقُ

 ٩ِ ًَ ٕٔح  اٟ َػ َبٔي  ٩ِ أ ًَ یِْر  َٜ ُ اُظ ب َرَو ٔض  ا ا٨َّٟ َیَِن  َضی ب ِ٘ َّی ُي ً ا َح ٔ أُوَِلَص ط ٠َِی ًَ ِت  زَّ ُر ا  اَص اَزِت أُِْخَ ا َج ٤َ ٩ِ ک٠َُّ ًَ ُط  ٨ِ ًَ َرضَٔی اهَّللُ  یَِزَة  َُز َبٔي ص  أ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨  اٟ

، رعمفر  ن وسدی، اوبذر  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن اہک ںیم اؿ ےک ینعی یبن رکص  یلص رمعف ن صفح، ضفح  ن ایغث، اشمع

اہلل ہیلع فملس ےک اپس اچنہپ، وت آپ ےن رفامای  مس ےہ اس ذات یک، سج ےک ہضبق ںیم ےریی اجؿ ےہ، ای ہی رفامای  مس ےہ اس ذات یک 

یئ ہک ںیہن ےہ وکیئ صخش سج ےک اپس افٹن، اگےئ، رکبی وہ افر اس اک قح سج ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن ای ایس رطح یک وکیئ  مس اھک

ادا ہن رک  رگم ہی ہک ایقتم ےک دؿ ہی اجونر اس احؽ ںیم الںیئ اجںیئ ےگ ےلہپ  ے زایدہ افر ومےٹ وہں ےگ افر اےنپ رھکفں  ے 

 اگ وت رھپ  الہ اجونر اس رپ ولٹ آےئ اگ، اؿ وک رفدنںی ےگ افر اےنپ وگنیسں  ے امرںی ےگ  ب آرخی اجونر اس رپ  ے سگر اجےئ

اہیں کت ہک ولوگں ےک درایمؿ ںیم ہلصیف وہاجےئ اگ، ریکب ےن اس وک دنسب اوباصحل اوبرہریہ ریض اہلل ہنع، یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے 

 رفاتی ایک۔

 رمعف ن ایغث، ضفح  ن ایغث، اشمع، رعمفر  ن وسدی، اوبذر :  رافی
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 ...رہتش دارفں وک زٰوکہ دےنی اک مکح افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اس ےک ےئل د
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 ارج ںیہ اکی آراتب اک افر دفےرا دصہق اک )وثاب ےلم اگ( ۔ رہتش دارفں وک زٰوکہ دےنی اک مکح افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اس ےک ےئل دف
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ابي ك٠حہ :  راوی ک، اسحٙ ب٩ ًبساهَّلل ب٩  ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

َٚ ب٩ِٔ  ا ِٔسَح ٩ِ إ ًَ أْٟک  بََر٧َا ٣َ َٕ أَِخ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث اهَّللُ  َحسَّ ضَٔی  َر ٕٔک  اٟ ٧َََص ب٩َِ ٣َ ٍَ أ ٔ َس٤ َّطُ  ٧َ َة أ ٔي ك٠ََِح اهَّللٔ ب٩ِٔ أَب ِبٔس  ًَ

یِ  َٟ ٔ ٔ إ أٟط َو َاَ٪ أََحب  أ٣َِ ک ٧َِد١ٕ َو ٨َةٔ ٣َاِّل ٩ِ٣ٔ  ٤َٔسی ِٟ ٔا رٔ ب َِنَؼا ِْل ثََر ا ِٛ َ َة أ َاَ٪ أَبُو ك٠ََِح ک و٢ُ  ُ٘ ُط َي ٨ِ ب٠ََٔة ًَ ِ٘ َت َِت ٣ُِش َا٧ َئ َوک َیِرَُحا ٔ ب ط

 ِٟ َ ا ا٢َ أ٧َ َٗ ٕب  َضا كَیِّ ٕئ ٓٔی ُب ٩ِ٣ٔ ٣َا رِشَ َضا َوَي یَِسُخ٠ُ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َاَ٪ َر ک ٔ ٤َِشحٔسٔ َو ِت َصٔذظ َٟ ٔ ِز ا أ٧ُ َّ٤٠َ َٓ ْص 

َرُس  َي  ٔل َة إ ا٦َ أَبُو ك٠ََِح َٗ وَ٪  ا تُٔحب  َّ٤ وا ٣ٔ ُ٘ ٔٔ َّی ت٨ُِ ً بٔرَّ َح ِٟ ا ا  اُٟو ٩ِ َت٨َ َٟ ُة  َی اهَّللٔ إٔ٪َّ اِْل و٢َ  ُس یَا َر ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ 

 ٔ الٔي إ َو بَّ أ٣َِ وَ٪ َوإٔ٪َّ أََح ا تُٔحب  َّ٤ وا ٣ٔ ُ٘ ٔٔ ٨ُِ َّی ت ً بٔرَّ َح ِٟ ا ُوا  اٟ ٨َ ٩ِ َت َٟ و٢ُ  ُ٘ َي َي ال ٌَ َت ََ َو اَر َب َِر اهَّلَل َت ْة ِهَّلِل أ َٗ َػَس ا  ََّض ٧ٔ َئ َوإ َیِرَُحا َيَّ ب َصا ل ٔزَّ ُجو ب

اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس  ٢َ ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ُ اهَّلل  ََ ََرا ٔ َحِیُث أ اهَّلل  ٢َ ُسو َر َضا یَا  ٌِ ـَ َٓ ٨َِٔس اهَّللٔ  َصا ً ذُِْخَ ابْٔح َو َر ا٢ْ  َٔک ٣َ ذَٟ ٥َ بَٕذ  ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ

 ٌَ ی أَِ٪ َتِح يي أََر ٔن َت َوإ ٠ِ ُٗ ا  ُت ٣َ ٌِ ٔ ٤ َس ِس  َٗ ْٔح َو اب ٢ْ َر َٔک ٣َا ا أَبُو َذٟ َض َش٤َ َ٘ َٓ  ٔ اهَّلل  ٢َ َرُسو َا  ١ُ ی ٌَ ِٓ َ َة أ ُو ك٠ََِح ا٢َ أَب َ٘ َٓ ٔیَن  ب َِْقَ اِْل ٔي  ا ف ٠ََض

ا ْٔح ب ی َرا ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ أًی١ُ  ٤َ ٌَی َوإِٔس َیِح ٌَی ب٩ُِ  َیِح ا٢َ  َٗ ْح َو َرِو ُط  ٌَ اَب طٔ َت ِّ٤ ًَ َىٔی  ٔ َوب رٔبٔط ا َٗ َ َة فٔي أ  ٟیائك٠ََِح

 دبعاہلل  ن ایب ہحلط رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رضحت اسن ریض اہلل ہنع ایبؿ رکےت دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ااحسؼ  ن

وہےئ انس ہک اوبہحلط ااصنر دمہنی ںیم بس  ے زایدہ امدلار ےھت، اؿ ےک اپس وجھکر ےک ابغ ےھت، اےنپ امتؾ امولں ںیم اؿ وک ریباحء 

 ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس فتاں اجےت افر فتاں اک اپزیکہ اپین ایپ رکےت ےھت۔ تہب زایدہ وبحمب اھت، اس اک رخ دجسم وبنی یک رطػ اھت۔ یبن

اسن ےن ایبؿ ایک ہک  ب ہی آتی ارتی ہک مت یکین ںیہن اپےتکس  ب کت ہک مت اینپ ایپری زیچ اہلل ےک راےتس ںیم رخچ ہن رکدف افر 

یک راہ ںیم دصہق ےہ، ںیم اس ےک وثاب افر ذریخہ یک ادیم راتھک ےری  امتؾ امولں ںیم ریباحء ےھجم بس  ے زایدہ زعسی ےہ افر فہ اہلل 

وہں، اس ےئل آپ ا ے رھک ںیل۔ افر اہجں انمبس وہ، رصػ ےیجیک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اشابش، ہی وت دیفم امؽ 

ہک مت ا ے رہتش دارفں ںیم میسقت رکدف، اوبہحلط  ےہ، ہی وت آدمین اک امؽ ےہ افر وج وت ےن اہک، ںیم ےن نس ایل۔ ںیم انمبس اتھجمس وہں

ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ااسی یہ رکفں اگ۔انچہچن اوبہحلط ےن ا ے اےنپ رہتش دارفں افر اچچ زاد اھبںویں ںیم میسقت رکدای۔ رفح ےن 

  ظف ایبؿ ایک ےہ۔اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک افر ییحی  ن ییحی افر اامسلیع ےن امکل  ے راحب ےک اجبےئ راحی اک 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اقحس  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط :  رافی
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 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اس ےک ےئل دف ارج ںیہ اکی آراتب اک افر دفےرا دصہق اک )وثاب ےلم اگ( ۔رہتش دارفں وک زٰوکہ دےنی اک مکح افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای 
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ری رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی خس ، زیس ب٩ اس٥٠، ًیاق ب٩ ًبساهَّلل ، ابوسٌیس ابي ٣زی٥، ٣ح٤س ب٩ جٌَف  اب٩ 

 َ َی٥َ أ زِ ٔي ٣َ اب٩ُِ أَب ا  ٨ََ ث ٔي َس َحسَّ ٩ِ أَب ًَ  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ أق ب٩ِٔ  ٩ِ ًَٔی ًَ َِس٥َ٠َ  اب٩ُِ أ َُو  یِْس ص ٔي َز ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج َّ٤ َا ٣َُح بََر٧ یٕس ِخ ٌٔ

 ِٟ ا َي  ٔل ٕ إ ّهي أَِو ِْٓٔط ٔي أَِؿ ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس َد  ُط َْخَ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  رٔیِّ  ُدِس ِٟ اَض ا ا٨َّٟ َى  ًَ َو َٓ  َٖ ََّصَ اِن َّي ث٥َُّ  ٤َُؼل

َتَؼ  ٔئ  َشا ِّ٨ اٟ رَشَ  ٌِ َا ٣َ ٢َ ی ا َ٘ َٓ ٔئ  ا َش ِّ٨ اٟ َي  ل ًَ زَّ  ٤َ َٓ وا  ُٗ َتَؼسَّ ُض  ا ا٨َّٟ ا  َض ٢َ أَی  ا َ٘ َٓ ٔة  َٗ َس ٔاٟؼَّ َزص٥ُِ ب ثَرَ َوأ٣ََ ِٛ َ ٩َُّٜ أ ُِت َرأَی يي  ٔن إ َٓ  ٩َ ِٗ سَّ

َرُس  ا  َی َذَٟٔک  ٩َ٠ِ َوب٥َٔ  ُ٘ َٓ رٔ  ا َّ٨ اٟ َذِصََب أَص١ِٔ  زٔی٩ٕ أ ١ٕ َو ِ٘ ًَ أت  َاَٗٔؼ ُِت ٩ِ٣ٔ ٧ َی یَر ٣َا َرأ ٔظ ٌَ ِٟ ا  ٪َ َُِٜفِ ٩َ َوَت ٌِ ا٠َّٟ ِثٔرَِ٪  ا٢َ تُٜ َٗ و٢َ اهَّللٔ 

ائَِت  ٔ َج ٔط زٟٔ ٨ِ َي ٣َ ٔل اَر إ َػ ا  َّ٤٠َ َٓ  َٖ ََّصَ اِن أئ ث٥َُّ  َش ِّ٨ اٟ رَشَ  ٌِ ا ٣َ َی  َّ٩ ُٛ ٔ ٩ِ٣ٔ إِٔحَسا از٦ٔ َح ِٟ ا ُج١ٔ  زَّ اٟ بِّ  ا٣ِ ٠ُٟٔ ٨َُِب  ٕ  َزی ز و ٌُ اب٩ِٔ ٣َِش  ُ َزأَة

 ٕ وز ٌُ اب٩ِٔ ٣َِش  ُ َزأَة ا٣ِ ٘ٔی١َ  َٓ ٧ٔٔب  َّیَا ز اٟ َی   ا٢َ أ َ٘ َٓ ٨َُِب  ٔ َزی ٔ َصٔذظ اهَّلل و٢َ  ُس َا َر ٘ٔی١َ ی َٓ  ٔ ط ٠َِی ًَ ِذُٔ٪  َتأ ُذَٔ٪ َتِش أ َٓ َضا  َٟ ُوا  ائَِذ٧  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  

ٔاٟؼَّ  ِو٦َ ب َی ِٟ ا زَِت  ََّک أ٣ََ ٧ٔ اهَّللٔ إ َٔيیَّ  یَا ٧ ِت  َٟ ا َٗ ا  َض َّطُ َٟ ٧َ ٕ أ ز و ٌُ اب٩ُِ ٣َِش  ٥َ ًَ َ ز َٓ  ٔ َٚ بٔط ََتَؼسَّ ِزُت أَِ٪ أ ََر أ َٓ ٔيٌّ لٔي  ٨ِٔٔسی حُل ٔة َوکَاَ٪ ً َٗ َس

و ٌُ اب٩ُِ ٣َِش  َٚ َػَس  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ  ٔ ٔط ُت ب ِٗ َتَؼسَّ  ٩ِ٣َ  ٙ ُظ أََح َس َٟ ٙ  َوَو َٔ أََح ُس َٟ ٔک َوَو ٕ َزِوُج ٩ِ٣َ  ز

ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ  ٔ ٔط ٔت ب ِٗ  َتَؼسَّ

ا ن ایب رمص ، دمحم  ن رفعج، زدی  ن املس، ایعض  ن دبعاہلل ، اوبدیعسادری ریض اہلل ہنع  ے رفاتی ایک ےہ، اوہنں ےن اہک ہک 

ئ ےک دؿ دیعاگہ یک رطػ رشتفی ےل ےئگ، رھپ امنز  ے افرغ وہےئ

ح

 

ض

 وت ولوگں وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دیعارطفل ای دیعاال

تحیصن یک افر اؿ وک دصہق اک مکح دای، وت آپ ےن رفامای ا  ولوگ ! دصہق رکف، رھپ وعروتں ےک اپس ےچنہپ افر رفامای، ا  وعروتں یک 

 امجتع مت ریخات رکف، اس ےئل ہک ےھجم دف ز ںوں ںیم ارثک وعرںیت دالھکیئ ںیئگ۔ وعروتں ےن اہک ااسی ویکں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فملس ؟ آپ ےن رفامای، مت نعل نعط زایدہ رکیت وہ، وشرہفں یک انرفامین رکیت وہ، ا  وعروت ! ںیم ےن مت  ے زایدہ دنی افر لقع ںیم 

انصق یسک وک ںیہن داھکی۔ وج ڑب  ڑب  وہایشرفں یک لقع مک رکد ، رھپ آپ رھگ فاسپ وہےئ،  ب رھگ ےچنہپ، وت ا ن وعسمد یک 



 

 

اہنع آںیئ افر ادنر آےن یک ااجزت امیگن، آپ  ے اہک ایگ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ہی زبنی ےہ۔ آپ ےن ویبی زبنی ریض اہلل 

رفامای، وکؿ زبنی ؟ اہک ایگ ہک، ا ن وعسمد یک ویبی، آپ ےن رفامای، ااھچ ااجزت دف، اںیہن ااجزت دی یئگ، وت اوہنں ےن آرک رعض ایک، 

مکح دای، ےری  اپس اکی زویر اھت ںیم ےن ارادہ ایک ہک ا ے ریخات رکدفں، ا ن وعسمد ےن دوعی ایک ای یبن اہلل آج آپ ےن دصہق اک 

ہک فہ افر اؿ اک اٹیب ریخات اک زایدہ قحتسم ےہ، اؿ ولوگں  ے نج وک ںیم ریخات دانی اچیتہ وہں، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 ریتا ڑلاک اؿ ولوگں  ے زایدہ قحتسم ےہ، نج وک وت ریخات دانی اچیتہ ےہ۔ رفامای، ریت  وشرہ ا ن وعسمد ےن چس اہک ےہ افر

 ا ن ایب رمص ، دمحم  ن رفعج، زدی  ن املس، ایعض  ن دبعاہلل ، اوبدیعسادری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رپ اس ےک وھگڑ  رپ زوکۃ رفض ںیہن ےہ۔ املسمؿ

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ رپ اس ےک وھگڑ  رپ زوکۃ رفض ںیہن ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1376    حس

ہ :  راوی ر، رعاَ ب٩ ٣اٟک، حرضت ابوہزیز ، س٠امی٪ ب٩ يشا ہ، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ار  آز٦، طٌب

 َ٨َ ث َٔ ب٩ِٔ َحسَّ ا ٩ِ رٔعَ ًَ ٕر  ا َ٪ ب٩َِ َيَش ُس٠َامِیَ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ إر  ٔی٨َ ز اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ُة َحسَّ َب ٌِ ُط ا  ث٨ََ َز٦ُ َحسَّ آ یَِزَة  ا  َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ ٕٔک  اٟ ٣َ

٤ُِش  ِٟ ا َي  ل ًَ َص  ِی َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ْة َر َٗ َػَس طٔ  ًَُل٣ٔ ٔ َوُ ط ٔس  ٥ٔٔ٠ فٔي ََفَ

آدؾ، ہبعش، دبعاہلل  ن دانیر، امیلسؿ  ن اسیر، رعاک  ن امکل، رضحت اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ایبؿ ایک ہک یبن 

 ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای املسمؿ رپ اس ےک وھگڑ  ںیم افر اس ےک الغؾ ںیم زوکۃ رفض ںیہن ےہ۔

 آدؾ، ہبعش، دبعاہلل  ن دانیر، امیلسؿ  ن اسیر، رعاک  ن امکل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...املسمؿ رپ اس ےک الغؾ ںیم زٰوکۃ رفض ںیہن ےہ ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ںیم زٰوکۃ رفض ںیہن ےہ ۔املسمؿ رپ اس ےک الغؾ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1377    حس

ک، حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی اَ ب٩ ٣اٟ ک، رع ٣اٟ اَ ب٩  ز، یحٌی ب٩ سٌیس، خیظ٥ ب٩ رع  ٣شس

 َٕ ا ٩ِ ُخَثِی٥ٔ ب٩ِٔ رٔعَ ًَ یٕس  ٌٔ َس َیِحٌَی ب٩ُِ  ٨ََا  ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث َّي  َحسَّ َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  یَِزَة  َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔي  ثَىٔی أَب ٢َ َحسَّ ا َٗ

٨ََا ُخَثِی٥ُ ب٩ُِ رٔعَ  ث أٟٕس َحسَّ ُب ب٩ُِ َخ ا ُوصَِی ث٨ََ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ا ُس٠َامِیَ ٨ََ ث ح َحسَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ٔ اهَّللُ  ٩ِ أَب ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٕٔک  اٟ َٔ ب٩ِٔ ٣َ ي ا

 ٔ ْة ف َٗ َػَس ٤ُِش٥ٔٔ٠  ِٟ ا لَي  ًَ ِیَص  َٟ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َِزَة  ی َُز ٔ ص ٔسط ٔ َوَِل فٔي ََفَ ِبٔسظ ًَ  ي 

م  ن رعاک  ن امکل، رعاک  ن امکل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع

 

ی س

 

چ

 فملس  ے رفاتی دسمد، ییحی  ن دیعس، 

رکےت ںیہ۔ امیلسؿ  ن رحب، فبیہ  ن اخدل، مثیخ  ن رعاک  ن امکل، رعاک  ن امکل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے 

رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک املسمؿ رپ اس ےک الغؾ ںیم زوکۃ افر اس ےک وھگڑ  

  ےہ۔ںیم زوکۃ رفض ںیہن

م  ن رعاک  ن امکل، رعاک  ن امکل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی س

 

چ

 دسمد، ییحی  ن دیعس، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ومیتیں رپ دصہق رکےن اک ایبؿ ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ےن اک ایبؿ ۔ومیتیں رپ دصہق رک



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1378    حس

ء ب٩ يشار :  راوی ہ، ًلا ٣ی٤و٧ ابي  ، بًل٢ ب٩  ہ، ہظا٦، یحٌی  ٣ٌاذ ب٩ ٓـاٟ

ث٨ََ  ََة َحسَّ ٧ ٤ُو َبٔي ٣َِی ٢ٔ ب٩ِٔ أ ًَٔل ٩ِ ص ًَ ٌَی  یَِح  ٩ِ ًَ ا٦ْ  ا صَٔظ ٨ََ ث َة َحسَّ َٟ ا ـَ َٓ ُ ب٩ُِ  اذ ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ َس َا  ٍَ أَب ٔ ٤ َُّط َس ٧َ ٕر أ ُئ ب٩ُِ َيَشا َلا ًَ ا 

 ِٟ ا َي  ل ًَ  ٕ یَِو٦ اَت  َذ ٥َ َج٠ََص  ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُث أَ٪َّ  یَُحسِّ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  رٔیَّ  ُدِس ِٟ ا ا َّ٤ يي ٣ٔ ٔن ٢َ إ ا َ٘ َٓ طُ  َٟ ِو ٔ َوَج٠َِش٨َا َح بَر ٨ِٔ ٤

 ٌِ ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ َب ٠َِی ًَ  ُٖ ا ٔ أََخ ُ ب یِر َد ِٟ ا ٔي  ِت َیأ اهَّللٔ أََو  ٢َ ُسو َر ا  َی ٢َ َرُج١ْ  ا َ٘ َٓ َٔضا  ٨َت ا َوزٔی ٧َِی اٟس   ٔ َِزة ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ َزص ٠َِی ًَ ُح  َت ِٔ ا ُي ِّ ٔسی ٣َ رشَّ اٟ

٠َیِ  ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ  ٥ُ ُک٠َِّ َُک ت َطأ٧ِ ُط ٣َا  َٟ ٘ٔی١َ  َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َت  َٜ َش ز٢َُ َٓ ی٨ُِ َّطُ  ٧َ ا أ ٨َِ أَی ََفَ َک  ٤ُ ُک٠َِّ ٥َ َوَِل ی َس٠َّ ٔ َو ط

 ِ ی َد ِٟ ا ٔي  ِت َیأ َُّط َِل  ٢َ إ٧ٔ ا َ٘ َٓ ُظ  ٤َٔس َُّط َح ٧َ أ َٛ ائ١ُٔ َو اٟشَّ َی٩َِ  ٢َ أ ا َ٘ َٓ َئ  ا ـَ َح ز  اٟ ُط  ٨ِ ًَ َح  ٤ََش َٓ  ٢َ ا َٗ  ٔ ط ٠َِی ًَ ٍُ بٔی زَّ اٟ ُٔت  ی٨ُِب ا  ِّ َوإٔ٪َّ ٤٣َّٔ رشَّ ٔاٟ ُ ب ر

ی٥ٔ٠ُ   ُت١ُ أَِو  ِ٘ ِت  َي َٟ َا ِت َوب َث٠ََل َٓ ٔص  ٤ِ اٟظَّ یَِن  ًَ َب٠َِت  ِ٘ َت اِس اَصا  َت َٔصَ ا ِت َخ ا٣َِتسَّ َٔذا  َّی إ ً َک٠ََِت َح أئ أ رِضَ َد ِٟ ا َة  ک٠َٔ آ ِت إِٔلَّ  ٌَ َرَت  َو

َيتٔی٥َ َو  ِٟ ا یَن َو ٜٔ ٤ِٔش ِٟ ا َلی ٨ِ٣ٔطُ  ًِ َ ٤ُِش٥ٔٔ٠ ٣َا أ ِٟ ا احُٔب  ٥َ َػ ٌِ ٔ ٨ َٓ ْة ح٠َُِوْة  ٤َا٢َ َخرٔضَ ِٟ ا ٔيی  َوإٔ٪َّ َصَذا  ا٨َّٟ  ٢َ ا َٗ ٤َا  َٛ بٔی١ٔ أَِو  اٟشَّ اب٩َِ 

 ٔ ض ُوُ٪ َط یَٜ ٍُ َو َب ِک١ُُ َوَِل َيِظ َیأ ی  ٔذ َّٟ َا ٔ ک ط ِّ٘ ٔ َح یِر َِ ٔ ُظ ب َیأُِخُذ َُّط ٩ِ٣َ  ٧ٔ ٥َ َوإ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ا٣َةٔ َػل َ٘ٔی ِٟ ا َِو٦َ  ٔ ی ٠َِیط ًَ ا   یّس

 ن اسیر، ےن اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک یبن یلص اہلل  اعمذ  ن اضفہل، اشہؾ، ییحی، البؽ  ن ایب ومیمہن، اطعء

ہیلع فملس اکی دؿ ربنم رپ ےھٹیب افر مہ یھب اس ےک اردرگد ےھٹیب۔ آپ ےن رفامای ہک ںیم اےنپ دعب مت ولوگں ےک قلعتم داین یک زبی ف 

۔ اکی صخش ےن رعض ایک، ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ایک زتنی  ے ڈرات وہں ہک اس ےک درفاز  مت رپ وھکؽ دےیئ اجںیئ ےگ

ایھچ زیچ ربی زیچ وک الےئ یگ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس اخومش رےہ وت اس صخش  ے اہک ایگ، ایک ابت ےہ، وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے 

یح ارت ریہ ےہ، آپ ےن رہچ   ے ہنیسپ وپاھچن افر وگتفگ رکات ےہ افر وضحر ھجت  ے وگتفگ ںیہن رکےت۔ مہ ےن ایخؽ ایک ہک آپ رپ ف

 رفامای ہک وساؽ رکےن فاال اہکں ےہ۔ وگای اس یک رعتفی یک افر رفامای، ایھچ زیچ ربی زیچ دیپا ںیہن رکیت رگم وممس رعیب ںیم ایسی ساھس

  اہیں کت ہک  ب دفونں وکںیھک رھب یھب ایتگ ےہ وج امر ڈایتل ےہ، ای فیلکت ںیم التبم رکدیتی ےہ رگم اس اجونر وک رہی ساھس رچ

اجںیئ، وت فہ آاتفب یک رطػ رخ رک ےک دیل افر اشیپب رک  افر رچات رےہ، ایس رطح ہی امؽ ےر زب فاشداب افر اھٹیم ےہ، ایک یہ رتہب 

ےن رفامای وج صخش اس وک انقح ےہ املسمؿ اک امؽ، ہک اس ںیم  ے نیکسم، میتی افر اسمرففں وک داتی ےہ، ای  اسی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 اتیل ےہ فہ اس صخش یک رطح ےہ، وج اھکات ےہ رگم اس اک ٹیپ ںیہن رھبات افر ایقتم ےک دؿ اس ےک الخػ وگاہ وہاگ۔



 

 

 اعمذ  ن اضفہل، اشہؾ، ییحی، البؽ  ن ایب ومیمہن، اطعء  ن اسیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وشرہ افر زری رتتیب میتی وچبں وک زٰوکۃ دےنی اک ایبؿ اس وک اوبدیعس ےن یبن یلص اہلل

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وشرہ افر زری رتتیب میتی وچبں وک زٰوکۃ دےنی اک ایبؿ اس وک اوبدیعس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک ۔
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كي بیوی :  راوی ب )ًبس اهَّلل ب٩ ٣شٌوز  یٙ، ٤ًزو ب٩ حارث زی٨ ا٤ًع، ط٘  (٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، حٔؽ ب٩ ُیاث، 

 ٔ ز ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ  ْٙ ٘ٔی َىٔی َط ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُع  ًِ َ ِْل ا ٨ََا  ث ٨ََا أَبٔي َحسَّ ث ٕؽ َحسَّ ِٔ ُ ب٩ُِ َح ٤َز ٨ََا ًُ ث ِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ ًَ  ٔ َزأَة ا٣ِ ی٨ََِب  ٩ِ َز ًَ رٔٔث  َحا ِٟ ا و ب٩ِٔ 

زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ ٔي ًُبَِیَسَة  ٩ِ أَب ًَ اصٔی٥ُ  َِز َىٔی إٔب ث َحسَّ َٓ َِزاصٔی٥َ ح  ْٔلٔب ُُط  ت َْکِ َذ َٓ ا٢َ  َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ِبسٔ َر ًَ  ٔ َزأَة ا٣ِ َب  ٨َِ ٩ِ َزی ًَ رٔٔث  ا َح ِٟ ا  

ا َٗ ّئ  َوا ٔ َس ٤ِٔٔث٠ٔط ُ اهَّللٔ ب ٜ ِو ٩ِ٣ٔ ح٠ُٔیِّ َٟ ٩َ َو ِٗ َتَؼسَّ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َیُِت  أ ََفَ ٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا ُت فٔي  ٨ِ ُٛ ِت  ٧َِت َٟ کَا ٩َّ َو

ُسو٢َ اهَّللٔ َس١ِ َر  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ٌَ ٔ ِت ٟ َٟ ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ا  زَٔص ٕ فٔي َحِح َِتا٦ َی ٔ َوأ اهَّلل ِبسٔ  ًَ َي  ل ًَ  ُٙ ٔٔ ٨ُِ ٨َُِب ت ی ِّی أَِ٪  َز ى ًَ ٔی  ز ٥َ أَیَِح َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل

 ٔ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  اهَّللٔ َػل  ٢َ و َرُس ِٔت  ٧َ ٔي أ َسل  ٢َ ا َ٘ َٓ ٔة  َٗ َس اٟؼَّ ٔی ٩ِ٣ٔ  ٔي َحِحز ٕ ف َِتا٦ َي أَی ل ًَ َک َو ٠َِی ًَ  َٙ ٔٔ ُِن ٔيیِّ  أ ا٨َّٟ ٔلَي  ُت إ ِ٘ َِل٠َ ٧ ا َٓ  ٥َ َس٠َّ َو

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َس١ِ َػل ا  ٨َ٠ِ ُ٘ َٓ  ٢ْ ا بًَٔل ٠َِي٨َ ًَ ٤َزَّ  َٓ ًٔی  َضا ٣ِٔث١ُ َحاَج أب َحاَجُت َب ِٟ ا َي  ل ًَ  ٔ ار َِنَؼ اِْل َزأَّة ٩ِ٣ٔ  ا٣ِ َوَجِسُت  َٓ ٔيیَّ ٥َ  ا٨َّٟ

ا َِل  ٨َ٠ِ ُٗ زٔی َو لٔي فٔي َحِح  ٕ ا٦ ٔي َوأَیَِت لَي َزِوظ ًَ  َٙ ٔٔ ُِن ِّی أَِ٪ أ ى ًَ ٔی  ََیِحز ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٩ِ٣َ  َػل َ٘ َٓ ُط  َٟ َ َشأ َٓ َسَخ١َ  َٓ ٨َٔا  بٔرِ ب تُِد

َةٔ  اب َْقَ ِٟ ا  ُ أ٪ أَِجز َضا أَِجَز َٟ  ٥ِ ٌَ ٢َ َن ا َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ َزأَةُ  ا٣ِ  ٢َ ا َٗ ٧ٔٔب  َا َّی ز اٟ ٢َ أَی   ا َٗ ٨َُِب  ٢َ َزی ا َٗ ٤َُا  ةٔ  ص َٗ َس اٟؼَّ زُ   َوأَِج

 )دبعاہلل  ن وعسمد یک ویبی(  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ رمع  ن صفح  ن ایغث، صفح  ن ایغث، اشمع، قیقش، رمعف  ن احرث زبنی

اشمع ےن اہک ںیم ےن اس وک اربامیہ  ے ایبؿ ایک، وت اربامیہ ےن ھجم  ے وباہطس دیبعہ، رمعف  ن احرث، زبنی )زفہج دبعاہلل  ن 

 اہلل ہیلع فملس وک داھکی، آپ وعسمد(  ے ابلکل ایس رطح رفاتی ایک ےہ، زبنی ےن ایبؿ ایک ہک ںیم دجسم ںیم یھت وت ںیم ےن یبن یلص

ےن رفامای ریخات رکف، ارگہچ اہمترا زویر یہ وہ افر زبنی دبعاہلل یک ذات رپ افر دنچ ومیتیں یک ذات رپ وج اؿ یک رپفرش ںیم ےھت رخچ 



 

 

 ہیلع فملس ےک اپس یچنہپ، رکیت یھت، اوہنں ےن دبعاہلل  ے اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے وپھچ ول،انچہچن ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل

ںیم ےن اکی ااصنری وعرت وک درفاز  رپ اپای، اس وک یھب فیہ رضفرت یھت وج ےھجم یھت، امہر  اسےنم  ے البؽ سگر ، مہ ےن 

وت ایک اؿ  ے اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے وپوھچ ہک ںیم اےنپ وشرہ افر اؿ ےک میتی وچبں رپ وج ےریی رپفرش ںیم ںیہ، رخچ رکفں؟ 

؟ البؽ فہ اکیف وہاگ افر مہ ےن اہک ہک امہرا انؾ ہن انیل۔ البؽ ادنر ےئگ وت آپ  ے درایتف ایک، وت آپ ےن رفامای، فہ دفونں وکؿ وعرںیت ںیہ 

 ےن اہک زبنی۔ آپ ےن رفامای ہک وکؿ زبنی ؟ )البؽ ےن اہک ہک( دبعاہلل یک ویبی ؟ آپ ےن رفامای، تاں۔ اس ےک ےئل دف ارج ںیہ اکی

 رہتش داری اک افر دفےر  دصہق اک۔

 (رمع  ن صفح  ن ایغث، صفح  ن ایغث، اشمع، قیقش، رمعف  ن احرث زبنی )دبع اہلل  ن وعسمد یک ویبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رتتیب میتی وچبں وک زٰوکۃ دےنی اک ایبؿ اس وک اوبدیعس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک ۔وشرہ افر زری 
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ابي طيبہ، ًبسہ، ہظا٦ :  راوی  ًث٤ا٪ ب٩ 

 ًَ  ُ ِبَسة ًَ ث٨ََا  َة َحسَّ َطِيَب اُ٪ ب٩ُِ أَبٔي  ٨ََا ًُِث٤َ ث ٠ُِت یَا َحسَّ ُٗ ِت  َٟ ا َٗ ٤ََة  َس٠َ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ ٤ََة  َس٠َ ٨ِٔٔت أ٦ُِّ  ٨ََِب ب ٩ِ َزی ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ

 َ٠ َٓ ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ ٔي  ق ٔٔ َِن ا٢َ أ َ٘ َٓ َىٔیَّ  ا ص٥ُِ ب ٤ََّ ٧ٔ َة إ َس٤َ٠َ ٔي  َىٔی أَب َي ب ل ًَ  َٙ ٔٔ ُِن ْز أَِ٪ أ اهَّللٔ أَلَٔي أَِج  ٢َ ُسو ٠َیِ َر ًَ ٔت  ِ٘ َٔ َِن ا أ ٣َ ُ  ض٥ِٔ ٔک أَِجز

امثعؿ  ن ایب ہبیش، دبعہ، اشہؾ اےنپ فادل  ے، فہ زبنی تنب اؾ ہملس  ے فہ اؾ ہملس  ے رفاتی رکےت ںیہ زبنی ےن اہک ہک ںیم ےن 

ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ایک ھجم وک وثاب ےلم اگ ؟ ارگ اوبہملس یک افالد رپ رخچ رکفں، فہ ےریی یھب افالد ںیہ، آپ 

 ای۔ مت اؿ رپ رخچ رکف مت وک اس اک وثاب ےلم اگ وج مت اس رپ رخچ رکف یگ۔رفام

 امثعؿ  ن ایب ہبیش، دبعہ، اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ... یک راہ ںیم رخچ ایکاہلل زبرگ فربرت اک وقؽ، افر رگدؿ ڑھچاےن افر آردضارفں افر اہلل

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

ےک امؽ  ے الغؾ آزاد ےئک افر  اہلل زبرگ فربرت اک وقؽ، افر رگدؿ ڑھچاےن افر آردضارفں افر اہلل یک راہ ںیم رخچ ایک اجےئ، افر ا ن سابس  ے وقنمؽ ےہ ۔ آپ ےن زٰوکۃ

وک رخدی  وت اجزئ ےہ افر اجمدہنی افر اس صخش وک یھب دای اجاتکس ےہ، سج ےن جح ہن ایک وہ رھپ آتی اامن  جح ںیم دےیئ، افر ب ن  یری ےن اہک ہک ارگ زٰوکۃ  ے اےنپ ابپ

ر اء آرخکت التفت یک ۔ اؿ ںیم  ے سج وک یھب دای اجےئ اکیف ےہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای، ہک اخدل ےن اینپ ز
فق
لل
رںیہ ادایک راہ ںیم رخچ ںیک افر ادصلاقت 

 الس  ے وقنمؽ ےہ ہک مہ وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن زٰوکۃ ےک افٹن رپ وسار رکےک جح رکےن ےک ےئل اجیھب۔اوب
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ز، ارعد، ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی اٟز٧ا ، طٌیب، ابو اٟامی٪  ابو

 ٪ٔ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث َر َحسَّ َز  ا٢َ أ٣ََ َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َِزَة  ی َبٔي صَُز ٩ِ أ ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ٩ِ ا ًَ  ٔ َاز ٧ِّ ز اٟ ُو  ا أَب ث٨ََ ْب َحسَّ ِی ٌَ ُط ٧َا  بََر اهَّللُ أَِخ َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  ُس

اُض ب٩ُِ  بَّ ًَ َؤٟیسٔ َو ِٟ ا أُٟس ب٩ُِ  ٤ٔی١ٕ َوَخ اب٩ُِ َج  ٍَ ٨َ ٘ٔی١َ ٣َ َٓ ةٔ  َٗ َس ٔاٟؼَّ ٥َ ب ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ٠َِیطٔ  ًَ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ٔٔب  لَّ ٤ُ ِٟ ا ِبٔس  ًَ

 ُ َّٜ ٧ٔ إ َٓ أْٟس  ا َخ وُٟطُ َوأ٣ََّ ُس َر اهَّللُ َو اُظ  أ٨ََُِ َٓ ٔیّرا  ٘ َٓ َاَ٪  َّطُ ک ٧َ ٤ٔی١ٕ إِٔلَّ أ اب٩ُِ َج  ٥ُٔ٘ ٨َِ ٥َ ٣َا ی َس٠َّ طُ َو ًَ ا َِزَر َص أ اِحتََب ِس  َٗ أّٟسا  وَ٪ َخ ٤ُٔ ِو٠ ٥ِ َت

 ٔ ُتَسُظ ف ًِ َ ٔ َوأ َ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ٔ  َر   ٥ ٌَ َٓ ٔٔب  ٠ لَّ ٤ُ ِٟ ا ِبسٔ  ًَ ُض ب٩ُِ  ا بَّ ٌَ ِٟ ا ا  ٔ َوأ٣ََّ اهَّلل َسبٔی١ٔ  ا ي  ْة َو٣ِٔث٠َُض َٗ َػَس  ٔ ط ٠َِی ًَ َي 

َا ٧ِّ ز اٟ ٔي  ٩ِ أَب ًَ  َٚ ِٔسَحا اب٩ُِ إ ا٢َ  َٗ ٔ َو ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٔ َاز ٧ِّ ز اٟ ٔي  اب٩ُِ أَب طُ  ٌَ اَب َضا َت ٌَ ُِت ٣َ ث ِٕخ حُسِّ ی اب٩ُِ ُجَز  ٢َ ا َٗ ا َو َض ٌَ ا ٣َ َض ٔ َو٣ِٔث٠ُ ط ٠َِی ًَ هَٔي   ٔ ز

 ٔ ٔد ٣ِٔث٠ٔط ِْلرَِعَ ا  ٩ٔ ًَ 

اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

، ہک ا ن لیمج، اخدل  ن فدیل افر سابس  ن دبعابلطمل زوکۃ ںیہن دےتی۔ آپ ےن رفامای فملس ےن دصہق اک مکح دای، وت آپ  ے اہک ایگ

 ہک ا ن لیمج ااکنر ںیہن رکات ےہ۔ رگم ہی ہک فہ ریقف اھت۔ اس وک اہلل اعتیل افر اےکس روسؽ ےن امدلار انبای )فہ انرکشی رکات ےہ( نکیل

، اس ےن اینپ زرںیہ افر اسامؿ گنج اہلل یک راہ ںیم ففق رکدای ےہ افر سابس  ن اخدل وت اس رپ مت )زوکۃ اک اطمہبل رکےک( ملظ رکےت وہ

دبعابلطمل ےری  اچچ ںیہ اؿ یک زوکۃ اؿ رپ دصہق ےہ افر اانت یہ افر یھب، ا ن ایب ازلاند ےن اےنپ فادل  ے اس ےک اتمعب دحثی 
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 ےن اہک ہک ھجم  ے وباہطس ارعج ایس رطح دحثی ایبؿ یک یئگ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وساؽ  ے ےنچب اک ایبؿ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وساؽ  ے ےنچب اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1382    حس

ری رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ٟیثی، اور ابوسٌیس خس ء ب٩ یزیس  ک، اب٩ طہاب، ًلا ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

٨ََا  ث یٕس َحسَّ ٌٔ َس ٔي  ٩ِ أَب ًَ ثٔیِّ  ِی ا٠َّٟ ٔیَس  یَز أئ ب٩ِٔ  َل ًَ  ٩ِ ًَ ٔطَضإب  اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  اهَّللُ ًَ ضَٔی  َر ٔیِّ  ُدِسر ِٟ ا

 ًِ َ أ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  وا َر َسأَُٟ  ٔ َِنَؼار ِْل ّسا ٩ِ٣ٔ ا َا ٨ِطُ إٔ٪َّ ٧ َّی ًَ ً اص٥ُِ َح َل ًِ َ أ َٓ َسأَُٟوُظ  َلاص٥ُِ ث٥َُّ  ًِ َ أ َٓ وُظ  َسأَُٟ اص٥ُِ ث٥َُّ  َل

اهَّللُ طُ  َّٔ ٌٔ ِٕ ُي ٔٔ ٌِ َت ٥ُِٜ َو٩ِ٣َ َيِش ٨ِ ًَ ُظ  ْٔخَ َزَّ ٩ِ٠َ أ َٓ  ٕ یِر ٨ِٔٔسی ٩ِ٣ٔ َخ ُوُ٪ ً یَٜ ا  ٢َ ٣َ ا َ٘ َٓ ُظ  ٨َِٔس ا ً َس ٣َ ٔٔ اهَّللُ  َن  ٔ ٔط ٨ ِِ ٩ٔ ُي ِِ َت َو٩ِ٣َ َيِش

َّرِ يُ  ب َتَؼ َی بِرٔزَو٩ِ٣َ  اٟؼَّ  ٩ِ٣ٔ ٍَ َس ا َوأَِو یِّر اّئ َخ َل ًَ ٔلَی أََحْس  ًِ ُ ا أ اهَّللُ َو٣َ ُِظ  ِّر ب  َؼ

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، اطعء  ن سیدی یثیل، افر اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ااصنر یک اکی 

 اؿ وک ددیای اہیں کت ہک وج ھچک اھت آپ ےک اپس متخ وہایگ۔ وت آپ امجتع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے ھچک اماگن۔ آپ ےن

ےن رفامای ےری  اپس وج ھچک یھب امؽ وہاگ، ںیم مت  ے اچب ںیہن روھکں اگ افر وج صخش وساؽ  ے انچب اچےہ وت اہلل ا ے اچب اتیل ےہ وج 

 رک  اگ اہلل اعتیل ا ے ربص اطع رک  اگ افر یسک صخش وک صخش ےب رپفایئ اچےہ وت ا ے اہلل اعتیل ےب رپفاہ انب د  اگ افر وج صخش ربص

 ربص  ے رتہب افر اشکدہ رت تمعن ںیہن یلم۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، اطعء  ن سیدی یثیل، افر اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وساؽ  ے ےنچب اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1383    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ز، ارعد، ابوہزیزہ  اٟز٧ا ک، ابو  ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ ٠٣

 ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ  َحسَّ َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ُط أَ٪َّ َر ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َِزَة َر ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ا  ٩ِ ًَ  ٔ ٧َِّاز اٟز ٔي  أَب

 َٟ یِْر  ٔ َخ زٔظ ِض لَي َه ًَ َب  َتٔل َیِح َٓ ٥ِ َحِب٠َطُ  ُٛ َیأُِخَذ أََحُس َْلَِ٪   ٔ ظ ٔسی بَٔیسٔ ِٔ ٔذی َن َّٟ ا ا٢َ َو َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی یَ ًَ طُ طُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪  َٟ َ َیِشأ َٓ َرُجًّل  ِتَٔي  أ

طُ  ٌَ ٨َ اُظ أَِو ٣َ َل ًِ َ  أ

دبعاہلل  ن ویفس کلم، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

انیل افر اینپ ھٹیپ رپ ڑکلایں ااھٹان فملس ےن رفامای،  مس ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ےریی اجؿ ےہ مت ںیم  ے اکی صخش اک ریس 

 اس  ے رتہب ےہ ہک فہ یسک صخش ےک اپس آرک وساؽ رک  افر فہ ا ے د  ای ہن د ۔

 دبع اہلل  ن ویفس کلم، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وساؽ  ے ےنچب اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1384    حس

ہظا٦، رعوہ، حرضت زبیر ب٩ ًوا٦ :  راوی  ٣وسی، وہیب، 



 

 

ٔ ب٩ِٔ  َیِر ز ب اٟ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ا٦ْ  ا صَٔظ ٨ََ ث ْب َحسَّ ا ُوصَِی ث٨ََ ا ٣ُوَسی َحسَّ ٨ََ ث ٥َ  َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ا٦ٔ  وَّ ٌَ ِٟ ا

َٔضا َّٕ اهَّللُ ب ُ ٜ َی َٓ َضا  ٌَ َيبٔی َٓ  ٔ زٔظ ِض َي َه ل ًَ ٔب  َل َح ِٟ ا ز٣َِةٔ  َٔي بُٔح ِت َیأ َٓ ُط  ٥ِ َحِب٠َ ُٛ َیأُِخَذ أََحُس َْلَِ٪   ٢َ ا طُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َيِشأ٢ََ  َٗ َٟ یِْر  ُط َخ َوِجَض

 َّ٨ وظُ اٟ ٌُ ِوُظ أَِو ٨َ٣َ َل ًِ َ  اَض أ

ومیس، فبیہ، اشہؾ، رعفہ، رضحت زریب  ن وعاؾ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک مت ںیم  ے وکیئ 

ےک ےئل اس  ے رتہب ےہ  صخش ریس ےل افر ڑکلی اک اھٹگ اینپ ھٹیپ رپ ااھٹ رک اس وک ےچیب افر اہلل اعتیل ایکس زعت وک ظوفحظ رےھک، وت ہی اس

 ہک ولوگں  ے امےگن افر فہ ا ے دںی ای ہن دںی۔

 ومیس، فبیہ، اشہؾ، رعفہ، رضحت زریب  ن وعاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وساؽ  ے ےنچب اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1385    حس

٣شیب :  راوی ہزی، رعوہ ب٩ زبیر وسٌیس ب٩  ص، ز ، یو٧ ، ًبساهَّلل   ًبسا٪

یسٔ  ٌٔ ٔ َوَس َیِر ز ب اٟ َوَة ب٩ِٔ  ٩ِ رُعِ ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ُُص  ُو٧ ٧َا ی بََر اهَّللٔ أَِخ ِبُس  ًَ َا  بََر٧ اُ٪ أَِخ ِبَس ًَ ا  ٨ََ ث ٤ُ َحسَّ ِٟ ا َا٦ٕ  ب٩ِٔ  ٔز ی٥َ ب٩َِ ح ٜٔ ٔب أَ٪َّ َح َشیَّ

َل  ًِ َ أ َٓ ُتطُ  ِٟ َ َسأ نٔي ث٥َُّ  َلا ًِ َ أ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو َر ُت  ِٟ َ َسأ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  یَا َر ا٢َ  َٗ ٔي ث٥َُّ  ان َل ًِ َ أ َٓ ُط  ُت ِٟ َ َسأ ٔي ث٥َُّ  ان

َوةْ  ْة ح٠ُِ رٔضَ ٤َا٢َ َخ ِٟ ا ی٥ُ إٔ٪َّ َصَذا  ٜٔ طُ  َح َٟ  َِ اَر َُب ٥ِ ی َٟ ٕص  ِٔ َن  ٖٔ ا ِْٔشَ ُظ بٔإ ٔ َو٩ِ٣َ أََخَذ ُط ٓٔیط َٟ  ََ ٔ ُور ٕص ب ِٔ َن  ٔ اَوة ُظ بَٔشَد ٩ِ٤َ أََخَذ َٓ

 ٢َ ُسو َر یَا  ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ ی٥ْ  ٜٔ ٢َ َح ا َٗ َي  ل ِٔ َیٔس اٟش  ِٟ ا یِْر ٩ِ٣ٔ  ا َخ ٠َِی ٌُ ِٟ ا َیُس  ِٟ ا  ٍُ َب ِک١ُُ َوَِل َيِظ َیأ ی  ٔذ َّٟ َا ک  ٔ ط ی بَ ٓٔی ٔذ َّٟ ا ِّٙ َِل اهَّللٔ َو َح ِٟ ٔا َک ب َث ٌَ

 َ ٔل امّی إ ٜٔ و َح یَِسًُ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی   ٕ ََِک ُو ب َاَ٪ أَب ک َٓ ٧َِیا  اٟس   َٚ رٔ ا َٓ ُ َّی أ ا َحً َطِیّئ  ََ َس ٌِ ا َب ُ أََحّس َِرَزأ ُط ث٥َُّ أ ٨ِ ُط ٣ٔ َب٠َ ِ٘ َي أَِ٪ َي ِب َیأ َٓ ٔئ  ا َل ٌَ ِٟ ا ي 

ٔلَیطُ  ٌِ اُظ ُٟٔی ًَ َز ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٤ََز َر يي إٔ٪َّ ًُ َن ی٥ٕ أ ٜٔ لَي َح ًَ ٔیَن  ٤ٔ ٤ُِش٠ ِٟ ا رَشَ  ٌِ َا ٣َ ٥ِ ی ُٛ ضُٔس يي أُِط ٔن ُ إ ٤َز ا٢َ ًُ َ٘ َٓ َطِیّئا  ٨ِطُ  َب١َ ٣ٔ ِ٘ َبَي أَِ٪ َي أ َٓ



 

 

َس  ٌِ أض َب ا٨َّٟ ی٥ْ أََحّسا ٩ِ٣ٔ  ٜٔ ِ َح زَِزأ َی  ٥ِ٠َ َٓ ُظ  َیأُِخَذ ِبَي أَِ٪  َیأ َٓ ِیٔئ  َٔ ِٟ ا ا  ُط ٩ِ٣ٔ صََذ َّ٘ ٔ َح ٠َِیط ًَ ُق  ا أرَِعٔ و٢ٔ  ٠َِیطٔ َرُس ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ هَّلل

ييَ  ُُوف َّی ت ٥َ َحً َس٠َّ  َو

دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، رعفہ  ن زریب فدیعس  ن بیسم رفاتی رکےت ںیہ ہک میکح  ن زحاؾ ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ 

 رفامای ہک ا  میکح ہی امؽ ےر زب فاشداب افر اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے ھچک اماگن۔ وت آپ ےن دای۔ ںیم ےن رھپ اماگن وت آپ ےن دای۔ رھپ

اھٹیم ےہ، وج اس وک اخسفت سفن ےک اس ھ ےل۔ وت اس ںیم ربتک دی اجیت ےہ افر وج الچل ےک اس ھ اس وک ےل وت اس ںیم ربتک ںیہن 

 ےہ۔ میکح ےن اہک ںیم ےن ریتہ افر اس صخش یک رطح ےہ وج اھکات ےہ نکیل آوسدہ ںیہن وہات۔ افرپ فاال تا ھ ےچین فاےل تا ھ  ے رتہب

رعض ایک، ای روسؽ اہلل  مس اس ذات یک سج ےن آپ وک اچسیئ ےک اس ھ اجیھب۔ ںیم آپ ےک دعب یسک  ے ھچک وبقؽ ںیہن رکفں اگ، 

ر اہیں کت ہک ںیم داین  ے الچ اجؤں۔ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل اؿ وک )فہفیظ( دےنی ےک ےئل البےت ، وت فہ وبقؽ رکےن  ے ااکن

ےن رکدےتی ۔ رھپ رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ وک )فہفیظ( دےنی ےک ےئل البای وت وبقؽ رکےن  ے ااکنر رکدای ۔رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

رفامای ا  املسمونں یک امجتع ںیم ںیہمت میکح رپ وگاہ انبات وہں ہک ںیم اس امؽ ںیم  ے میکح اک قح اس ےک اسےنم ک ش رک اکچ وہں، 

فہ ےنیل  ے ااکنر رک رےہ ںیہ ۔انچہچن میکح ےن روسؽ اہلل یلص اہلل فملس ےک دعب یسک صخش  ے ھچک یھب وبقؽ ہن ایک اہیں کت ہک  نکیل

 فافت اپےئ

 دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، رعفہ  ن زریب فدیعس  ن بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... (اس صخش اک ایبؿ سج وک اہلل اعتیل ھچک ریغب وساؽ افر عمط ےک دالد  )وتانیل اجزئ ےہ

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اک قح ےہ ۔ اس صخش اک ایبؿ سج وک اہلل اعتیل ھچک ریغب وساؽ افر عمط ےک دالد  )وتانیل اجزئ ےہ( افر اؿ ےک امولں ںیم امےنگن فاےل افر اخومش رےنہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1386    حس

، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہزی، سا٥ٟ ص، ز  یحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، یو٧



 

 

بِ  ًَ ا٥ٕٟٔ أَ٪َّ  ٩ِ َس ًَ ٔیِّ  ز اٟز صِ  ٩ِ ًَ َُص  ُو٧ ٩ِ ی ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب یَِح ا  ٨ََ ث ُت َحسَّ ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َز  ٤َ اهَّللٔ ب٩َِ ًُ َس 

 ِٓ َ ٔ ٩ِ٣َ صَُو أ ٔلط ًِ َ و٢ُ أ ُٗ َ أ َٓ اَئ  َل ٌَ ِٟ ا ىٔی  ٔلی ٌِ ٥َ يُ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َاَ٪  و٢ُ ک ُ٘ ٤ََز َي ٢َ ُخِذُظ إٔذَا ًُ ا َ٘ َٓ ِّی  ى ٣ٔ ٔ ِیط َٟ ٔ َْقُ إ

ا ٤َ ِٟ ا ََک ٩ِ٣ٔ َصَذا  ائ َشَک َج ِٔ َن ُط  ٌِ ٔ ًَل تُتِب َٓ ا َِل  ُظ َو٣َ ُدِذ َٓ ائ١ٕٔ  ٖٕ َوَِل َس ُ ٣ُرِشٔ یِر َُ ٧ََِت  َطِیْئ َوأ  ٢ٔ 

ییحی  ن ریکب، ثیل، ویسن، زرہی، اسمل، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رمع ریض اہلل ہنع وک رفامےت وہےئ انس 

 ھچک دےتی وت ںیم اتہک، اس صخش وک د  دےئجی، وج ھجم  ے زایدہ اتحمج وہ، آپ رفامےت ہک  ب ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ھجم وک

اس امؽ ںیم  ے ھچک مت وک ےلم، اس احؽ ںیم ہک اہمترا دؽ اس ںیم ہن ےگل افر مت ہن امےنگن فاےل وہ وت ےل ول افر ارگ ہن ےلم وت اس ےک 

 ےھچیپ ہن ڑپف۔

 ، زرہی، اسمل، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنعییحی  ن ریکب، ثیل، ویسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج امؽ ڑباھےن ےک ےئل ولوگں  ے وساؽ رک  ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وساؽ رک  ۔اس صخش اک ایبؿ وج امؽ ڑباھےن ےک ےئل ولوگں  ے 

یث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س      1387    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی ابي جٌَف، ح٤زہ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز   یحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، ًبیس اهَّلل ب٩ 

ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب یَِح ا  ٨ََ ث ُت  َحسَّ ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ٤ََز  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ ًَ زََة ب٩َِ  ٤ِ ُت َح ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ ََفٕ  ٌِ َبٔي َج أ

جُ  زَّ اٟ  ٢ُ زَا َی ا  ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٤ََُز  ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ً َِو٦َ ًَ ِتَٔي ی َیأ َّی  اَض َحً ا٨َّٟ  ٢َُ ١ُ َيِشأ

 ُٚ َز ٌَ ِٟ ا  َّ ُ ِب٠ َی َّی  ً ٔة َح ا٣َ َ٘ٔی ِٟ ا ِو٦َ  َی ُو  ٧ َص َتِس ٤ِ اٟظَّ ٢َ إٔ٪َّ  ا َٗ ِح٥ٕ َو َٟ ُة  ًَ ِ ٔ ٣ُز ٔط ٔي َوِجض َص ف ِی َٟ ا٣َةٔ  َ٘ٔی ِٟ َٔک ا َذٟ َٛ ا ص٥ُِ  بَِي٨َ َٓ ُذُٔ٪  اِْل  َٕ نِٔؼ  

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٕس  َّ٤ ٤َُٔح وَسی ث٥َُّ ب ُوا بٔآَز٦َ ث٥َُّ ب٤ُٔ اث َِ َت ِس اب٩ُِ أَبٔي ا َىٔی  ث ِیُث َحسَّ ا٠َّٟ َىٔی  ث أٟٕح َحسَّ َػ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ َوَزاَز 



 

 

 ُ اهَّلل ُط  ُث ٌَ َِب ئٕٔذ ی ِو٣َ َی َٓ أب  َب ِٟ ا ٔة  َ٘ َیأُِخَذ بَٔح٠ِ َّی  ً ٔشی َح ٤ِ َی َٓ  ٔٙ َد٠ِ ِٟ ا َیَِن  َضی ب ِ٘ ٍُ ُٟٔی َٔ َیِظ َٓ ََفٕ  ٌِ ُظ أَص١ُِ َج ٤َُس یَِح ا  ّز ٤ُو ا ٣َِح ا٣ّ َ٘ ٣َ

ک٠ُ    ٍٔ ٤ِ َح ِٟ ٔیِّ ا ز صِز اٟ ي  اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ أَخٔ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٔطٕس  ا َر أ٪ ب٩ِٔ  ٤َ ٌِ  ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ا ُوَصِیْب  ٨ََ ث ًّي َحسَّ ل ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ اب٩َِ  ُض٥ِ َو  ٍَ ٔ َس٤ ٤ِزََة  ٩ِ َح ًَ

ةٔ  َٟ َ ٤َِشأ ِٟ ا ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َ ًُ 

فملس ےن   ن ریکب، ثیل، دیبعاہلل  ن ایب رفعج، زمحہ  ن دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع، دبعاہلل  ن رمع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع ییحی

رفامای ہک اکی صخش ولوگں  ے اماتگن راتہ ےہ، اہیں کت ہک فہ ایقتم ےک دؿ اس احؽ ںیم آےئ اگ ہک اےکس رہچ  رپ وگتش اک ڑکٹا 

افر رفامای ہک آاتفب ایقتم ےک دؿ آربی وہاجےئ اگ، اہیں کت ہک فصن اکؿ کت ہنیسپ آاجےئ اگ۔ سب فہ ایس احؽ ںیم  ہن وہاگ

رضحت آدؾ ہیلع االسلؾ ےک اپس رفاید ےل رک اجںیئ ےگ۔ رھپ رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اپس، رھپ رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فملس 

 زایدہ ایبؿ ایک ہک ھجم  ے ثیل ےن وباہطس ا ن ایب رفعج ایبؿ ایک، ہک آپ افسرش رکںی ےگ، ےک اپس اجںیئ ےگ افر دبعاہلل ےن اانت

اتہک ولخمؼ ےک درایمؿ ہلصیف ایک اجےئ۔ آپ رفاہن وہں ےگ اہیں کت ہک سہب ےک درفاز  اک ہقلح ڑکپ ںیل ےگ، اس دؿ اہلل 

ئ ےن ایبؿ ایک ہک مہ  ے فبیہ ےن وباہطس  اعتیل آپ وک اقمؾ ومحمد رپ ڑھکا رکد  اگ، سج یک امتؾ ولگ رعتفی

معل

رکںی ےگ افر 

امعنؿ  ن رادش، دبعاہلل  ن ملسم )زرہی ےک اھبیئ( زمحہ  ن دبعاہلل  ے ایبؿ ایک ہک اوہنں ےن ا ن رمع ریض اہلل ہنع افر ا ن رمع 

 ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے وساؽ رکےن ےک قلعتم رفاتی ایک۔

   ن ریکب، ثیل، دیبع اہلل  ن ایب رفعج، زمحہ  ن دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع، دبعاہلل  ن رمعییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... آدؾاہلل اعتیل اک وقؽ ہک ولگ  ے ٹمچ رک ںیہن امےتگن افر اس اک ایبؿ ہک ےنتک امؽ  ے

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رفامان ہک اس دقر امؽ ہن ےلم وج اس وک ےب اہلل اعتیل اک وقؽ ہک ولگ  ے ٹمچ رک ںیہن امےتگن افر اس اک ایبؿ ہک ےنتک امؽ  ے آدیم امدلار وہات ےہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک

ےک راہتس ںیم ریھگےیل ےئگ ںیہ افر زنیم ںیم لچ ںیہن ےتکس اؿ وک وساؽ ہن رکےن ےک ببس  ے انداؿ ولگ  رپفاہ انبد  افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک اؿ رقفاء ےک ےئل وج ادا

 ینغ ےتھجمس ںیہ ۔ آرخ آتی افؿ اہلل ہب میلع کت۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1388    حس



 

 

ہ، ٣ح٤س ب٩ زیاز حرضت ابوہز :  راوی رضی اهَّلل ٨ًہححاد ب٩ ٨٣ہا٢، طٌب  یزہ 

ضٔ  َِزَة َر ی ُت أَبَا صَُز ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ  ٕ از َٔی ُس ب٩ُِ ز َّ٤ ٔي ٣َُح بََرن ُة أَِخ َب ٌِ ُط ا  ٨ََ ث ا٢ٕ َحسَّ ٨َِض ُد ب٩ُِ ٣ٔ ا ٨ََا َححَّ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل َی 

ا ُظ  زُز  ی َت ٔذ َّٟ ا یُن  ٜٔ ٤ِٔش ِٟ ا َص  ِی َٟ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٌٔی أَِو َِل ًَ ُط ُٔىّی َوَيِشَتِح َٟ ِیَص  َٟ ی  ٔذ َّٟ ا یُن  ٜٔ ٤ِٔش ِٟ ا  ٩ِ ٜٔ أ٪ َوَل َت ُک٠َِ ِْل ا َة َو ُک٠َِ ِْل

ا ّٓ ا َح ِٟ ٔ اَض إ ا٨َّٟ  ٢َُ  َيِشأ

اجحج  ن اہنمؽ، ہبعش، دمحم  ن زاید رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن 

 فہ ںیہن ےہ ےسج اکی ہمقل ای دف ہمقل ادرھ  ے ادرھ ریھپاات ےہ ہکلب نیکسم فہ ےہ سج وک امدلاری احلص ںیہن ےہ افر فہ رفامای، نیکسم

 رشؾ وسحمس رکات ےہ افر ولوگں  ے ٹمچ رک ںیہن اماتگن۔

 اجحج  ن اہنمؽ، ہبعش، دمحم  ن زاید رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رفامان ہک اس دقر امؽ ہن ےلم وج اس وک ےب اہلل اعتیل اک وقؽ ہک ولگ  ے ٹمچ رک ںیہن امےتگن افر اس اک ایبؿ ہک ےنتک امؽ  ے آدیم امدلار وہات ےہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک

رکےن ےک ببس  ے انداؿ ولگ  اہ انبد  افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک اؿ رقفاء ےک ےئل وج ادا ےک راہتس ںیم ریھگےیل ےئگ ںیہ افر زنیم ںیم لچ ںیہن ےتکس اؿ وک وساؽ ہنرپف

 ینغ ےتھجمس ںیہ ۔ آرخ آتی افؿ اہلل ہب میلع کت۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1389    حس

ہ :  راوی ، طٌيی، ٣ِیرہ ب٩ طٌب ء، اب٩ اطوَ ، خاٟس حذا ہ اہی٥، اس٤اًی١ ب٩ ٠ًی  يٌ٘وب ب٩ ابز

وَ  َِط ٩ِ اب٩ِٔ أ ًَ ُئ  ا َحذَّ ِٟ ا أْٟس  ا َخ ٨ََ ث َة َحسَّ أًی١ُ ب٩ُِ ٠ًَُیَّ ٤َ ا إِٔس ٨ََ ث اصٔی٥َ َحسَّ َِز وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ ا َي ٨ََ ث َاتُٔب َحسَّ ک َىٔی  ث ٔيیِّ َحسَّ ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ  ََ

 ِٟ َتطُ ٣ٔ ا ٌِ ٔ ٤ ٔلَيَّ بَٔظِیٕئ َس ِب إ ُت ِٛ َة أَِ٪ ا َب ٌِ ُط ٔ ب٩ِٔ  ٔیَرة ِ٤ُ ِٟ ا َي  ٔل ٔیَُة إ او ٌَ َب ٣ُ َت َٛ  ٢َ ا َٗ َبَة  ٌِ ُط ٔ ب٩ِٔ  ٔیَرة طٔ ٤ُِ ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ

 ٔ و٢ُ إ ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ ُت اٟ ٌِ ٔ ٤ ٔ َس ِیط َٟ ٔ َب إ َت َٜ َٓ  ٥َ َس٠َّ ثِرََة َو َٛ ٢ٔ َو ٤َا ِٟ ا َة  ًَ ا ٢َ َوإَٔؿ ا َٗ ّا ٗٔی١َ َو ٥ُِٜ ثًََلث َظ َل َْکٔ اهَّلَل   َّ٪



 

 

ا٢ٔ  َؤ  اٟش 

 وقعیب  ن اربامیہ، اامسلیع  ن ہیلع، اخدل ذحاء، ا ن اوشع، یبعش، ریغمہ  ن ہبعش وک اھکل ہک ےھجم ھچک وجیھب وج مت ےن یبن یلص اہلل ہیلع

 ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اہلل اعتیل ےن اہمتر  ےئل نیت زیچںی فملس  ے انس وہ اوہنں ےن ھکل اجیھب ہک

 اندنسپ رفامیئ ںیہ۔ اکی ےب افدئہ وگتفگ دفےر  امؽ اضعئ رکان افر رسیت  تہب امانگن۔

 وقعیب  ن اربامیہ، اامسلیع  ن ہیلع، اخدل ذحاء، ا ن اوشع، یبعش، ریغمہ  ن ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ےلم وج اس وک ےب  رفامان ہک اس دقر امؽ ہناہلل اعتیل اک وقؽ ہک ولگ  ے ٹمچ رک ںیہن امےتگن افر اس اک ایبؿ ہک ےنتک امؽ  ے آدیم امدلار وہات ےہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک

ہن رکےن ےک ببس  ے انداؿ ولگ  رپفاہ انبد  افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک اؿ رقفاء ےک ےئل وج ادا ےک راہتس ںیم ریھگےیل ےئگ ںیہ افر زنیم ںیم لچ ںیہن ےتکس اؿ وک وساؽ

 ینغ ےتھجمس ںیہ ۔ آرخ آتی افؿ اہلل ہب میلع کت۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1390    حس

ح، اب٩ طہاب، ًا٣ز ب٩ سٌس :  راوی ابزاہی٥، ابزاہی٥، ػاٟ ، يٌ٘وب ب٩   ٣ح٤س ب٩ ًزیذ زہزی

ا ِیَش َٛ أٟٔح ب٩ِٔ  َػ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ َِزاصٔی٥َ  وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ ٨ََا َي ث ٔی  َحسَّ ِز ز ص اٟ  ٕ َیِز ز ُس ب٩ُِ ًُ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث َٗ َحسَّ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ بََرنٔي َ٪  ا٢َ أَِخ

 ٔ ض ْٔص ٓٔی اٟ ٧ََا َج ِّلا َوأ َرص  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس َلی  ًِ َ ٢َ أ ا َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٕس  ٌِ ُ ب٩ُِ َس ز ا٣ٔ اهَّللٔ ًَ و٢ُ  ُس ََ َر َََر َٓ  ٢َ ا َٗ  ٥ِ

 ُ َحب ًِ َ ٔ َوصَُو أ ٔلط ٌِ ٥ِ ُي َٟ ًّل  َرُج ٥َ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٠ُِت َػل ُ٘ َٓ ُُط  ت ًِ َر َشا َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ٔ اهَّللٔ  َرُس ٔلَي  ٤ُِت إ ُ٘ َٓ ٔلَيَّ  ُض٥ِ إ

َبىٔی ٣َا  ٠ٔیًّل ث٥َُّ ٠ََُ َٗ ت   َٜ َش َٓ ا٢َ  َٗ ٤ّٔا  ا٢َ أَِو ٣ُِش٠ َٗ اُظ ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا  ََر يي َْل ٔن ٔ إ ًَلٕ٪ َواهَّلل ُٓ  ٩ِ ًَ َک  َٟ ا  َر ٣َ یَا  ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٔ ٥ُ٠َ ٓٔیط ًِ َ و٢َ اهَّللٔ ٣َا أ ُس

 ًِ َ ا أ َبىٔی ٣َ ٠ََُ ًّل ث٥َُّ  ٠ٔی َٗ ت   َٜ َش َٓ  ٢َ ا َٗ ٤ّٔا  ا٢َ أَِو ٣ُِش٠ َٗ ا  ُظ ٣ُِؤ٨ّ٣ٔ ََرا َْل يي  ٔن ٔ إ اهَّلل ًَلٕ٪ َو ُٓ  ٩ِ ًَ َک  ٢َ اهَّللٔ ٣َا َٟ َرُسو َا  ُت ی ٠ِ ُ٘ َٓ  ٔ ط ٥ُ٠َ ٓٔی

ا٢َ أَِو ٣ُِش  َٗ ٨ّا  ََراُظ ٣ُِؤ٣ٔ َْل يي  ٔن ٔ إ اهَّلل ًَلٕ٪ َو ُٓ  ٩ِ ًَ َک  ٔي َٟ یَُٜبَّ ف ٨ِطُ َخِظَیَة أَِ٪  َيَّ ٣ٔ ٔل یِرُُظ أََحب  إ َُ ُج١َ َو زَّ اٟ ٔلی  ًِ ُ َْل يي  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ىٔی  ٌِ ا َي ٤ّٔ٠

 ٔ ُث ب یَُحسِّ ٔي  َب ُت أ ٌِ ٔ ٢َ َس٤ ا َٗ َّطُ  ٧َ ٕس أ َّ٤ أًی١َ ب٩ِٔ ٣َُح ِٔس٤َ ٩ِ إ ًَ ٕٔح  اٟ ٩ِ َػ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٔ َو ٔط َي َوِجض ل ًَ رٔ  ا َّ٨ ٔي حَ اٟ ٢َ ف ا َ٘ َٓ ا  یثٔطٔ َضَذ ٔس



 

 

 َ ب١ِٔ أ ِٗ َ ٢َ أ ا َٗ ٔي ث٥َُّ  تٔف َٛ ٨ُقٔي َو َیَِن ًُ ٍَ ب َح٤َ َٓ  ٔ ٥َ بَٔیٔسظ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َب  رَضَ ا٢َ َٓ َٗ ُج١َ  زَّ اٟ ٔلی  ًِ ُ َْل يي  ٔن ُس إ ٌِ َس ِی 

 ٔ اٟزَُّج١ُ إ بَّ  َٛ َ ا أ بًّ ٜٔ ا ٣ُ و ُب  ٜ َٓ ُوا  ٠ٔب ُٗ ا  بُو ٜٔ ُِب ٜ َٓ ِبس اهَّللٔ  ًَ ُو  اهَّللُ أَب ُط  بَّ ت َٛ َت  ٠ِ ُٗ  ١ُ ٌِ ٔٔ ِٟ ا  ٍَ َٗ َٔذا َو إ َٓ َي أََحٕس  ل ًَ  ٍٕ ٔ اٗ َیَِر َو ُُط ُ ٠ ٌِ ٔ َاَ٪ ٓ ا ک َذ

٤ز اب٩ ً  َ زر ا زی وصو ٗس اٟزص بر ٩٣  واٛ ا٪ ص ح ب٩ ٛیش اٟ ػ اهَّلل  بس ابوً ا٢  َاٗ ٧َ ُط أ بَبُِت َٛ ٔ َو ضٔط َٔوِج ٟ 

  ن دعس اےنپ فادل  ے ایبؿ رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص دمحم  ن زعری زرہی، وقعیب  ن اربامیہ، اربامیہ، اصحل، ا ن اہشب، اعرم

فر اس وک اہلل ہیلع فملس ےن اکی امجتع وک امؽ دای افر ںیم اؿ ںیم اھٹیب وہا اھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی آدیم وک وھچڑ دای ا

 اہلل ہیلع فملس ےک اپس ایگ افر س ےک  ے رعض ایک ایک ابت ےہ ھچک ہن دای احالہکن فیہ صخش ھجم وک زایدہ دنسپ اھت۔ رھپ ںیم روسؽ اہلل یلص

آپ ےن الفں صخش وک وھچڑ دای فاہلل ںیم ا ے ومنم اتھجمس وہں ای املسمؿ ؟ ںیم وھتڑی دری اخومش رتا رھپ ھجم رپ فہ زیچ اغبل وہیئ وج 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن الفں وک وھچڑ دای ، احالہکن  آپ ںیم اس ےک قلعتم اجاتن اھت ۔انچہچن ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ایک ابت ےہ

 ںیم ا ے ومنم اتھجمس وہں، اہک ای املسمؿ ںیم وھتڑی دری اخومش رتا ۔ رھپ ھجم رپ اس اک فہ احؽ اغبل آای وج اس ےک قلعتم اجاتن اھت ،

 ہن دای احالہکن فہ ومنم ےہ، ای املسمؿ، نیت ابر ایس ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ایک ابت ےہ ہک الفں اک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہن ھچک

رطح وہا۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفایام ںیم اکی صخش وک داتی وہں احالہکن دفےرا صخش ےری  زندکی اس  ے زایدہ وبحمب 

 فادل  ے وباہطس اصحل، وہات ےہ، رصػ اس وخػ  ے داتی وہں ہک ںیہک دفزخ ںیم ہنم ےک لب ہن رگادای اجےئ ۔ افر وقعیب اےنپ

اامسلیع  ن دمحم، دمحم ) ن دعس( اس دحثی وک رفاتی رکےت ںیہ افر اینپ دحثی ںیم اانت )زایدہ( ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

ئ )ںیم اکی صخش وک داتی وہں آرخ 

عظ

کت ۔ اوب دبعاہلل ےن اانپ تا ھ دعس ےک اشےن افر رگدؿ رپ رھک رک رفامای ا  دعس ادرھ آؤ این ال 

ُ  ے اموخذ ےہ )الزؾ اامعتسؽ وہات ےہ(  ب اس اک 
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َ  اوبدبع اہلل لعف یسک رپ فاعق ںیہن وہات افر ارگ فہ لعف یسک رپ فاعق وہ )ینعی دعتمی وہ( وت اس وک وبےتل ںیہ َنی
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 )اخبری( ےن رفامای ہک اصحل  ن شیکؿ زرہی  ے ڑب  ںیہ افر اوہنں ےن ا ن رمع  ے الماقت یک ےہ ۔

 دمحم  ن زعذی زرہی، وقعیب  ن اربامیہ، اربامیہ، اصحل، ا ن اہشب، اعرم  ن دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رفامان ہک اس دقر امؽ ہن ےلم وج اس وک ےب اہلل اعتیل اک وقؽ ہک ولگ  ے ٹمچ رک ںیہن امےتگن افر اس اک ایبؿ ہک ےنتک امؽ  ے آدیم امدلار وہات ےہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک



 

 

گ اک وقؽ ہک اؿ رقفاء ےک ےئل وج ادا ےک راہتس ںیم ریھگےیل ےئگ ںیہ افر زنیم ںیم لچ ںیہن ےتکس اؿ وک وساؽ ہن رکےن ےک ببس  ے انداؿ ولرپفاہ انبد  افر اہلل اعتیل 

 ینغ ےتھجمس ںیہ ۔ آرخ آتی افؿ اہلل ہب میلع کت۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1391    حس

رضی اهَّلل ٨ًہاس٤اًی١ ب٩ ً :  راوی ز، ارعد، ابوہزیزہ  ک، ابوٟز٧ا  بساهَّلل ، ٣اٟ

 ِ َُزی ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔد  اِْلرَِعَ  ٩ِ ًَ  ٔ َاز ٧ِّ ز اٟ ٔي  َب ٩ِ أ ًَ ْٔک  اٟ َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ِبسٔ اهَّللٔ  ًَ أًی١ُ ب٩ُِ  ٤َ ا إِٔس ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ و٢َ  ُس ُط أَ٪َّ َر ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َزَة َر

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٤ِزَتَ َػل تَّ اٟ ٤َِزةُ َو تَّ اٟ أ٪ َو ٤ََت ِ٘ ا٠ٟ  ٤َُة َو ِ٘ ا٠ٟ  ُظ  ُز  ٔض َتز ا َّ٨ اٟ َي  ل ًَ  ُٖ َُلو ی ی ٔذ َّٟ ا یُن  ٜٔ ٤ِٔش ِٟ ا َص  ِی َٟ  ٢َ ا َٗ  ٩ِ ٥َ ٜٔ أ٪ َوَل

 ُ٢َ َیِشأ َٓ و٦ُ  ُ٘ ٔ َوَِل َي ط ٠َِی ًَ  ُٚ يَُتَؼسَّ َٓ  ٔ ٔط َل٩ُ ب ِٔ ٔ َوَِل ُي ٨ٔیط ِِ َیحُٔس ُٔىّی ُي ی َِل  ٔذ َّٟ ا یُن  ٜٔ ٤ِٔش ِٟ اَض  ا َّ٨  اٟ

 اامسلیع  ن دبعاہلل ، امکل، اوبزلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای،

 نیکسم فہ ںیہن وج ولوگں ےک اپس وھگاتم رےہ افر دف ہمقل ای اکی وجھکر یک ادیم ںیم ادرھ ادرھ وھگاتم رھپ  ہکلب نیکسم فہ صخش ےہ

ےسج اینت دفتل ہن ےلم ہک ا ے ےب رپفاہ انبےئ، افر اس اک احؽ یھب یسک وک ولعمؾ ہن وہ ہک اس وک ریخات د  افر ہن فہ اھٹ رک اماتگن 

 رھپات ےہ۔

 اامسلیع  ن دبعاہلل ، امکل، اوبزلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رفامان ہک اس دقر امؽ ہن ےلم وج اس وک ےب اہلل اعتیل اک وقؽ ہک ولگ  ے ٹمچ رک ںیہن امےتگن افر اس اک ایبؿ ہک ےنتک امؽ  ے آدیم امدلار وہات ےہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک

  وقؽ ہک اؿ رقفاء ےک ےئل وج ادا ےک راہتس ںیم ریھگےیل ےئگ ںیہ افر زنیم ںیم لچ ںیہن ےتکس اؿ وک وساؽ ہن رکےن ےک ببس  ے انداؿ ولگرپفاہ انبد  افر اہلل اعتیل اک

 ینغ ےتھجمس ںیہ ۔ آرخ آتی افؿ اہلل ہب میلع کت۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1392    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ٤ًزو ب٩ حٔؽ ب :  راوی ٟح، حرضت ابوہزیزہ   ٩ ُیاث، حٔؽ ب٩ ُیاث، ا٤ًع، ابوػا



 

 

 ِ ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ ٕٔح  اٟ ُو َػ ا أَب ٨ََ ث ُع َحسَّ ٤َ ًِ َ اِْل ٨ََا  ث ٔي َحسَّ َب ا أ ٨ََ ث إث َحسَّ ٔؽ ب٩ِٔ َُٔی ِٔ ُ ب٩ُِ َح ز ٤َُ ا ً ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َزَة 

َْلَِ٪  ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ َٚ َو َتَؼسَّ َی ِک١َُ َو َیأ َٓ  ٍَ َيبٔی َٓ ٔلَب  َیِحَت َٓ َب١ٔ  َح ِٟ ا ٔلَي  ا٢َ إ َٗ ُُط  ُسَو أَِحٔشب ِِ ُط ث٥َُّ َي ِب٠َ ٥ِ َح ُٛ ُط ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َیأُِخَذ أََحُس َٟ یِْر  َخ

اَض  ا٨َّٟ  ٢ََ  َيِشأ

 ہیلع فملس  ے رفاتی رمعف  ن صفح  ن ایغث، صفح  ن ایغث، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یبن ارکؾ یلص اہلل

رکےت ںیہ۔ آپ ےن رفامای ہک مت ںیم  ے وکیئ صخش اینپ ریس ےل رک )ےریا ایخؽ ےہ ہک آپ ےن رفامای( ہک اہپڑ یک رطػ اجےئ ڑکلی 

 ااھٹےئ، اس وک چیب رک اھکےئ افر دصہق رک  اس  ے رتہب ےہ ہک ولوگں  ے اماتگن رھپ ۔

 ث، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعرمعف  ن صفح  ن ایغث، صفح  ن ایغ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

وور اک ادنازہ رکےنیل اک ایبؿ ۔
 ھ
ح
ک

... 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

وور اک ادنازہ رکےنیل اک ایبؿ ۔
 ھ
ح
ک
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ی، ابوح٤یس ساًسی :  راوی ، ٤ًزو ب٩ یحٌی، ًباض ساًس ر، وہیب  سہ١ ب٩ بکا

٤َِیسٕ  ٔي حُ ٩ِ أَب ًَ أًٔسیِّ  اٟشَّ إض  بَّ ًَ  ٩ِ ًَ َیِحٌَی  زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ ْب  ا ُوَصِی ٨ََ ث َّإر َحسَّ َک ِض١ُ ب٩ُِ ب َس ٨ََا  ث ٧َا ٣َ  َحسَّ زَِو َُ  ٢َ ا َٗ یِّ  أًسٔ ٍَ اٟشَّ

 َٟ ٕة  َ٘ َزأَْة فٔي َحسٔي ا٣ِ َٔذا  ی إ ُْقَ ِٟ ا زَٔی  ا َجاَئ َوا َّ٤٠َ َٓ  ََ ُو زَِوَة َتب َُ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٠َِیطٔ اٟ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َضا 

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  ٢ُ اهَّللٔ َػل ُسو َؾ َر ا َوَْخَ ُػو اِْخُ  ٔ ابٔط َِػَح ٥َ ْٔل َس٠َّ ا َو َّ٤ ٠َ َٓ َضا  ُد ٨ِ٣ٔ یَِْخُ ا  ا أَِحٔصی ٣َ َض َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕٙ َة أَِوُس رَشَ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط

 ٌٔ ُط َب ٌَ َاَ٪ ٣َ ک و٩٣ََّ أََحْس َو٩ِ٣َ  ُ٘ ًَل َي َٓ یَسْة  َطٔس ْح  ی رٔ ِی٠ََة  ا٠َّٟ ُضب   َت ا َس ََّض ا إ٧ٔ ٢َ أ٣ََ ا َٗ  ََ ُو ا َتب ٨َ ِت أََتِي ا َوَصبَّ ٨َاَص ٠ِ َ٘ ٌَ َٓ ٠ِٔ٘طُ  ٌِ ٠َِی َٓ یْر 

ْح  ی ٥َ  رٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ َة ٠ٟٔ َی٠َِ ُٔک أ ٕئ َوأَصَِسی ٠٣َ َب١ٔ كَیِّ ِتطُ بَٔح َ٘ ِٟ َ أ َٓ َرُج١ْ  ا٦َ  َ٘ َٓ یَسْة  َشاُظ َطٔس َٛ َئ َو ا ـَ ّة بَِی ٠َ ِِ  َب



 

 

َئ حَ  ٥ِ َجا َٛ  ٔ زِأَة ٤َ ا٢َ ٠ِٟٔ َٗ ی  ُْقَ ِٟ ا َٔی  از ا أَتَي َو َّ٤ ٠َ َٓ ص٥ِٔ  ُط بَٔبرِِحٔ َٟ َب  َت َٛ ا َو ّز ُزِ اهَّللٔ ب و٢ٔ  ُس َؾ َر ٕٙ َْخِ ُس َة أَِو رَشَ ًَ ِت  َٟ ا َٗ ٔک  ُت َ٘ ٔسي

٨َةٔ  ٤َٔسی ِٟ ا ٔلَي  ١ْ إ حِّ ٌَ يي ٣َُت ٔن ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ١َ ٣َعٔي َػل حَّ ٌَ ٥ُِٜ أَِ٪ یََت ٨ِ ََراَز ٣ٔ ٩ِ٤َ أ َٓ

ا َّ٤ ٠َ َٓ  ١ِ حَّ ٌَ َت ٠َِي ا  َٓ ٢َ صََذ ا َٗ ا  َرأَی أُحُّس ا  َّ٤ ٠َ َٓ َُة  َاب ٔ ك ظ ٢َ صَٔذ ا َٗ ٔة  ی٨َ ٤َٔس ِٟ ا َي  ل ًَ  َٖ ا أَِْشَ اَص ٨َ ٌِ ٤َّٔة ٣َ ٕر ک٠َ َّا َک اب٩ُِ ب  ٢َ ا ُجبَِی١ْ َٗ

زُ  ٔ ث٥َُّ  ار حَّ َّ٨ اٟ َىٔی  ُر ب زُو  ٢َ ا َٗ َي  ا بَل ُو اٟ َٗ  ٔ ار َِنَؼ اِْل  ٔ زُور  ٔ یِر ٥ِ بَٔد ُٛ ُ بٔر ُط أََِل أُِخ ٧ُٔحب  َىٔی یُٔحب ٨َا َو ُر ب زُو َض١ٔ ث٥َُّ  َِط اِْل ِبٔس  ًَ َىٔی  ُر ب و

ُ٪ ب٩ُِ  ُس٠َامِیَ  ٢َ ا َٗ ا َو یِّر ىٔی َخ ٌِ رٔ َي ا َِنَؼ ِْل ا رٔ  زُو ک١ُِّ  ٔد َوفٔي  َِر ز َد ِٟ ا َحارٔٔث ب٩ِٔ  ِٟ ا َىٔی  ُر ب زُو أًَسَة أَِو  اُر َس ْزو ث٥َُّ َز ٤ِ ًَ َىٔی  ث ٢ٕ َحسَّ  بًَٔل

 َٗ أًَسَة َو َس رٔٔث ث٥َُّ بَىٔی  ا َح ِٟ ا َىٔی  ٔيیِّ ب َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٕض  ا بَّ ًَ  ٩ِ ًَ ٔیََّة  ز َُ َرَة ب٩ِٔ  ٤َُا ً ٩ِ ًَ یٕس  ٌٔ َس ٔس ب٩ِٔ  ٌِ ٩ِ َس ًَ  ٪ُ ُس٠َامِیَ ا٢َ 

٠َیِ  ًَ إ٪  َت ک١ُ  بُِش  ٔ اهَّلل ِبس  ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ طُ  ب  ٧ُحٔ یُحٔب ٨َا َو َب١ْ  ا٢َ أُحُْس َج َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  وَ َػل ُض َٓ ائْٔم  ٔ َح ٩َُِٜ  ط ٥ِ ی َٟ ا  ْة َو٣َ َ٘ َحٔسي

ا٢  ىی ساًسة وٗ رد ث٥ ب اٟدز رث ب٩  اٟحا ىی  ار ب زث٥ ز ٤ ىی ً ٢ حسث س٠امی٪ ب٩ بًل  ٢ ْة وٗا َ٘ ٢ِ َحٔسي ا َ٘ ائْٔم َِل يُ ٔ َح ط ٠َِی ًَ

ارة ب٩ ُزیة ٩ً ًباض ٩ً ابیط ٩ً ا٨ٟيی ػلي اهَّلل ٠ًیط وس٥٠ ٗا٢ احس جب١  سٌیس ٥ً ٤ً س٠امی٪ ٩ً سٌساب٩ 

 یحب٨ا و٧حبط

 اکبر، فبیہ، رمعف  ن ییحی، سابس اسدعی، اوبدیمح اسدعی  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک مہ ولگ گنج کوبک ںیم لہس  ن

وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ ےھت۔  ب آپ فادی ارقلی ںیم ےچنہپ وت اکی وعرت اےنپ ابغ ںیم رظن آیئ۔ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع 

 اس یک وجھکرفں اک ادنازہ اگلؤ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دس فقس وجھکرفں اک ادنازہ اگلای رھپ فملس ےن اےنپ احصہب  ے رفامای

اس وعرت  ے رفامای۔ اس ںیم  ے ینتج وجھکر ےلکن اید رانھک،  ب مہ ولگ کوبک ےچنہپ وت آپ ےن رفامای آج رات وک زفر یک آدنیھ 

ر سج ےک اپس افٹن وہ فہ ا ے ابدنھ د  مہ ےن ابدنھ دای۔ رات وک زفرفں یک آدنیھ  ےل یگ، اس ےئل وکیئ صخش ڑھکا ہن رےہ اف

 افر آیئ اکی صخش ڑھکا اھت سج وک یط ےک اہپڑفں رپ اج اکنیھپ افر اہلی ےک ابداشہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک اکی رچخ دیفس رگن اک اجیھب

اقمئ راھک رھپ  ب آپ فادی ارقلی ںیم ےچنہپ وت اس وعرت  ے وپاھچ  اکی اچدر  یجیھ افر آپ ےن اس وک اس کلم یک وکح تم رپ

 ریت  ابغ ںیم ینتک وجھکرںی ارتںی ؟ اس وعرت ےن اہک دس فقس وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ادنازہ اگلای اھت، یبن یلص اہلل ہیلع

 اکی صخش  ے اہک سج ےک ینعم ہی ےھت ہک دمہنی دالھکیئ فملس ےن رفامای وج صخش ےری  اس ھ دلج اجان اچےہ وت  ےل،  ب ا ن اکبر ےن

 دےنی اگل وت رفامای ہی اطہب ےہ  ب ادح وک داھکی وت رفامای ہی اہپڑ مہ  ے تہب تبحم رکات ےہ افر مہ اس  ے تبحم رکےت ںیہ، ایک ںیم ںیہمت

ینب اجنر ےک رھگ رھپ ینب دبعااللہش ےک رھگ، رھپ ینب ااصنر ےک رھگفں ںیم رتہب رھگ ہن اتبؤں ولوگں ےن اہک ہک اتبےیئ، آپ ےن رفامای، 

اسدعہ ےک رھگ ای ینب احرث  ن زخرج ےک رھگ افر ااصنر ےک رہ رھگ ںیم الھبیئ ےہ، اوبدبعاہلل )اخبری( ےن اہک رہ ابغ وج دویار  ے رھگا 



 

 

 ے رمع ےن ایبؿ اہک ہک رھپ ینب احرث  ن  وہ دحہقی ےہ افر سج ںیم دویار ہن وہ فہ دحہقی ںیہن ےہ، امیلسؿ  ن البؽ ےن اہک ہک ھجم

زخرج اک رھگ، رھپ ینب اسدعہ اک رھگ افر امیلسؿ ےن وباہطس دعس  ن دیعس، امعرہ  ن زعہی، سابس ) ن لہس( لہس یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

  ے رفاتی ایک، آپ ےن رفامای، ادح اہپڑ ےہ وج ںیمہ دنسپ رکات ےہ افر مہ ا ے دنسپ رکےت ںیہ۔

 لہس  ن اکبر، فبیہ، رمعف  ن ییحی، سابس اسدعی، اوبدیمح اسدعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آامسؿ ےک اپین افر اجری اپین  ے ریساب یک اجےن فایل زنیم ںیم دوساں ہصح فا ب ےہ افر

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

  اھجمس۔امسؿ ےک اپین افر اجری اپین  ے ریساب یک اجےن فایل زنیم ںیم دوساں ہصح فا ب ےہ افر رمع  ن دبعازعلسی ےن دہش ںیم زٰوکۃ وک فا ب ںیہنآ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1394    حس

ص ب٩ زیس، اب٩  :  راوی ب، یو٧ ابي ٣زی٥، ًبساهَّلل ب٩ وہ ہسٌیس ب٩  ، سا٥ٟ ب٩ ًبساهَّلل ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ً  طہاب

ز   اٟ  ٩ِ ًَ ٔیَس  ز َی ٧ُُص ب٩ُِ  ٔي یُو بََرن ا٢َ أَِخ َٗ اهَّللٔ ب٩ُِ َوصِٕب  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ی٥ََ َحسَّ زِ ٔي ٣َ یُس ب٩ُِ أَب ٌٔ َس ا  ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ ٔیِّ  صِز

 ًَ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر  ٔ ط رِشُ َو أَبٔی ٌُ ِٟ ا ٔیًّا  ثَر ًَ َاَ٪  ک وُ٪ أَِو  ُی ٌُ ِٟ ا ُئ َو ا ٤َ اٟشَّ ِت  َ٘ َس ٢َ ٓامَٔی  ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ َٔي ٩ِ  ُسق ا  ٣َ

اِْلَوَّ  ٔي  ِت ف ِّٗ َُو ٥ِ ی َٟ َُّط  ْٔل٧َ  ٢ٔ ِْلَوَّ ا  ُ یر ٔش ِٔ َت ا  اهَّللٔ صََذ ِبس  ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ رِشٔ  ٌُ ِٟ ا  ُٕ نِٔؼ ٔح  ـِ َّ٨ ٔاٟ ِت ب َ٘ َس َز َوٓامَٔی  ٤َ اب٩ِٔ ًُ َث  ی ىٔی َحٔس ٌِ ٢ٔ َي

ا  َٔذ َض٥ٔ إ ِب ٤ُ ِٟ ا َي  ل ًَ ٔضی  ِ٘ ُ َي ْسَّ َٔ ٤ُ ِٟ ا ْة َو َٟ ُو ب ِ٘ َزةُ ٣َ َا ِّی ز اٟ َت َو َّٗ ا َوَو ٔي صََذ ََّن ف َی رِشُ َوب ٌُ ِٟ ا ُئ  ٤َا َرَوی اٟشَّ ا  ٤َ َٛ ٔت  َب اٟثَّ ُظ أَص١ُِ  ا َرَو

 َّ َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ٕض أَ٪َّ  ا بَّ ًَ ١ُ ب٩ُِ  ـِ َٔ ِٟ وِ ا َٗ  ََ ٔ ُز ٢ٕ َوت ٢ٔ بًَٔل ِو َ٘ ٔ أُخَٔذ ب َٓ َّي  َػل ِس  َٗ  ٢ْ ٢َ بًَٔل ا َٗ ٔة َو َب ٌِ َٜ اِل ٔي  ٥ِ يَُؼ١ِّ ف َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  ٢ُ ي 

 ١ٔ ـِ َٔ ِٟ  ا

 ہیلع دیعس  ن ایب رمص ، دبعاہلل  ن فبہ، ویسن  ن زدی، ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع یبن ارکؾ یلص اہلل

فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ آپ ےن رفامای اس زنیم ںیم رشع ےہ، ےسج آامسؿ ای ہمشچ اک اپین ریساب رک  ای وخد وخبد ریساب وہ افر 



 

 

سج زنیم وک ونکںیئ  ے ےراب ایک اجےئ، اس ںیم وسیباں ہصح فا ب ےہ، اوبدبعاہلل )اخبری( ےن ایبؿ ایک ہک ہی یلہپ دحثی یک 

ہک یلہپ دحثی ینعی ا ن رمع یک دحثی ںیم اس یک نییعت ںیہن یک، فہ دحثی ہی ےہ۔ امف تقس اامسلء ارشعل افر اس ریسفت ےہ۔ اس ےئل 

ںیم ایبؿ ایک افر نییعت یک افر ہی زایدیت وبقمؽ ےہ افر دحثی رسفم مہبم اک ہلصیف رکیت ےہ، رشبہکیط اس وک احہظف فاےل رفاتی رکںی 

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہبعک ںیم امنز ںیہن ڑپیھ افر البؽ ےن ایبؿ ایک ہک آپ ےن امنز ڑپیھ،  اسی ہک لضف  ن سابس ےن ایبؿ ایک 

 وت البؽ ےک وقؽ رپ لمع ایک افر لضف اک وقؽ وھچڑ دای۔

 دیعس  ن ایب رمص ، دبعاہلل  ن فبہ، ویسن  ن زدی، ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

وور(  ے مک ںیم زٰوکۃ ںیہن ےہ ۔
 ھ
ح
ک

 ...اپچن افقس )

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

وور(  ے مک ںیم زٰوکۃ ںیہن ےہ ۔
 ھ
ح
ک

 اپچن افقس )
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ابي ػٌؼٌہ، حرضت  :  راوی ٟزح٩٤ ب٩  ہ، ًبسا ابي ػٌؼ ٟزح٩٤ ب٩  ب٩ ًبسا ک ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل  ز، یحٌی ، ٣اٟ ٣شس

ہ رضی اهَّلل ٨ً ری   ابوسٌیس خس

حِ  زَّ اٟ ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبٔس  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ثَىٔی ٣َُح ٢َ َحسَّ ا َٗ أْٟک  ث٨ََا ٣َ یَِحٌَی َحسَّ ا  ث٨ََ ْز َحسَّ ٨ََا ٣َُشسَّ ث طٔ َحسَّ ٩ِ أَبٔی ًَ َة  ٌَ َؼ ٌِ َػ َبٔي  ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أ

 َ َص ٓامَٔی أ ِی َٟ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  یِّ َر رٔ ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس ٔي  َب ٩ِ أ ْة ًَ َٗ َػَس  ٕٙ ُس ٔة أَِو ٤َِش ١  ٩ِ٣ٔ َخ َٗ

اٟذَّ  ِْلٔب١ٔٔ  ٤َِشٕة ٩ِ٣ٔ ا ١َّ ٩ِ٣ٔ َخ َٗ َ ٔي أ ْة َوَِل ف َٗ َػَس  ٔٚ رٔ َو ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ ٕٚ ا ٤ِٔص أََو ١َّ ٩ِ٣ٔ َخ َٗ َ ٔي أ ْة َوَِل ف َٗ َػَس  ٔ ز  ِو

صعۃ، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع  ے 
طع
ضۃ، دبعارلنمح  ن ایب 

طع
دسمد، ییحی ، امکل دمحم  ن دبعاہلل  ن دبعارلنمح  ن ایب 

یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اپچن افقس  ے مک ںیم زوکۃ رفاتی رکےت ںیہ، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک 



 

 

 ںیہن افر ہن اپچن افٹن  ے مک ںیم زوکۃ ےہ افر ہن اپچن افہیق اچدنی  ے مک ںیم زوکۃ ےہ۔

صعۃ، رضحت اوبدیعس ادری ریض :  رافی
طع
ضۃ، دبعارلنمح  ن ایب 

طع
 اہلل دسمد، ییحی ، امکل دمحم  ن دبعاہلل  ن دبعارلنمح  ن ایب 

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

وور یک زٰوکۃ ےنیل اک ایبؿ افر ایکاجزئ ےہ ہک ہچب وک وھچڑ دای اجےئ
 ھ
ح
ک

 ...لھپ وتڑےت فتق 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

وور یک زٰوکۃ ےنیل اک ایبؿ افر ایکاج
 ھ
ح
ک

وور ںیم  ے ےل ےل۔لھپ وتڑےت فتق 
 ھ
ح
ک

 زئ ےہ ہک ہچب وک وھچڑ دای اجےئ اتہک دصہق ےک 
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رضی  :  راوی ٤ًز ب٩ ٣ح٤س ب٩ احش٩ اسسی، ٣ح٤س ب٩ حش٩ اسسی، ابزاہی٥ ب٩ كہ٤ا٪، ٣ح٤سب٩ زیاز حرضت ابوہزیزہ 

 اهَّلل ٨ًہ

ُ ب٩ُِ  ز ٤َُ ا ً ٨ََ ث ٩ِ  َحسَّ ًَ  ٕ ز ٔیَا ٔس ب٩ِٔ ز َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ َِض٤َاَ٪  اصٔی٥ُ ب٩ُِ ك ا إٔبَِز ث٨ََ ٔي َحسَّ ا أَب ث٨ََ ََسٔسی  َحسَّ ِْل َحَش٩ٔ ا ِٟ ا ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ َِزَة ٣َُح ی ٔي صَُز  أَب

٨َِٔس  ً ٔ ٤ِز تَّ ٔاٟ یُِؤتَي ب  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس َاَ٪  ک ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ا ٩ِ٣ٔ  َر ٔ َوَصَذ زٔظ ٤ِ ُئ َصَذا بَٔت َیحٔی َٓ ِد١ٔ  َّ٨ ٔ اٟ ا٦ َٔصَ

 ٔ أ٪ ب َب ٌَ ٤َا ی٠َِ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  یُِن َر ُحَش ِٟ ا َحَش٩ُ َو ِٟ ا  ١َ ٌَ َح َٓ  ٕ ٤ِز ا ٩ِ٣ٔ َت ِو٣ّ َٛ ٨َِٔسُظ  یَر ً َّی َئؼ ً ٔ َح ٔظ ز ٤ِ ا َت ٤َُ أََخَذ أََحُسص َٓ  ٔ ز ٤ِ اٟتَّ َٔک  َذٟ

 َ٨ َٓ  ٔ ط ٔي ٓٔی َضا ف ٠َ ٌَ َح َٓ َزّة  ٤ِ ٢َ ٣ُحَ َت ٤َِٔت أَ٪َّ آ ٠ ًَ ا  ا٢َ أ٣ََ َ٘ َٓ  ٔ ط َضا ٩ِ٣ٔ ٓٔی َج أَِْخَ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس  ٔ ط ِی َٟ ٔ َز إ َّي َو َػل ٕس  َّ٤

ةَ  َٗ َس اٟؼَّ ُوَ٪  ِک٠ُ َیأ ٥َ َِل  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

دمحم ن زاید رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت  رمع  ن دمحم  ن اب ن ادسی، دمحم  ن ب ن ادسی، اربامیہ  ن امہطؿ،

یھبک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس وجھکر ےک ےنٹک ےک فتق وجھکر اک لھپ الای اجات، یھبک ہی صخش اینپ وجھکر ےل رک آات افر 

ر نیسح اؿ وجھکرفں  ے ےنلیھک ےگل افر اؿ ںیم  ے دفےرا صخش اینپ وجھکر ےل رک آات، اہیں کت ہک وجھکر اک ڈریھ گل اجات، ب ن اف

ہک ایک  اکی ےن وجھکر یل افر اےنپ ہنم ںیم ڈاؽ یل، وت  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن داھکی وت وجھکر اؿ ےک ہنم  ے اکنؽ یل افر رفامای



 

 

 ںیہمت ولعمؾ ںیہن ہک آؽ دمحم یلص اہلل ہیلع فملس دصہق ںیہن اھکےت۔

  دمحم  ن اب ن ادسی، دمحم  ن ب ن ادسی، اربامیہ  ن امہطؿ، دمحم ن زاید رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعرمع  ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... یھت، وتسج ےن اےنپ لھپ، درتخ، زنیم ای یتیھک وک اچیب افر اس ںیم رشع ای زٰوکۃ فا ب

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

دصہق فا ب ہن اھت، افر یبن سج ےن اےنپ لھپ، درتخ، زنیم ای یتیھک وک اچیب افر اس ںیم رشع ای زٰوکۃ فا ب یھت، وت اب دفےر  امؽ  ے زٰوکۃ د  ای لھپ ےچیب سج ںیم 

اک اقلب اافتنع وہان اظرہ ہن وہاجےئ، انچہچن اقلب اافتنع وہےن ےک دعب آپ ےن عنم ںیہن رفامای ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک لھپ اس فتق کت ہن وچیب  ب کت ہک اؿ 

ےص رفامیئ ہک زٰوکۃ اس رپ فا ب وہیئ وہ ای ہن فا ب وہیئ وہ ۔
ص

 

ح

 

ت

 افر ہن یسک یک 
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، ًبساهَّلل  :  راوی ہ ر، اب٩ ٤ًزححاد، طٌب  ب٩ زی٨ا

ُض٤َ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َز  ٤َُ اب٩َِ ً ُت  ٌِ ٔ ٤ َس ارٕ  ٔی٨َ ز اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ نٔي  بََر ُة أَِخ َب ٌِ ا ُط ث٨ََ ْد َحسَّ ا ا َححَّ ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ي  ََ َ ٧ ا 

َاَ٪  ک َُضا َو ًَلح َػ ِبُسَو  َی َّی  ً َزةٔ َح ٤َ اٟثَّ  ٍٔ ٩ِ بَِی اَصُتطُ ًَ ًَ َب  َّی َتِذَص ً ٢َ َح ا َٗ َٔضا  ًَلح َػ  ٩ِ ًَ ئ١َٔ  ا ُس  إَٔذ

 اجحج، ہبعش، دبعاہلل  ن دانیر، ا ن رمع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن لھپ ےنچیب  ے عنم رفامای اہیں کت ہک اؿ اک

 ع وہان ایک زیچ ےہ ؟ وت ےتہک ہک اس یک آتف اجیت رےہ۔اقلب اافتنع وہان اظرہ ہن وہاجےئ افر  ب اؿ  ے وپاھچ اجات ہک اقلب اافتن

 اجحج، ہبعش، دبعاہلل  ن دانیر، ا ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب



 

 

س ںیم رشع ای زٰوکۃ فا ب یھت، وت اب دفےر  امؽ  ے زٰوکۃ د  ای لھپ ےچیب سج ںیم دصہق فا ب ہن اھت، افر یبن سج ےن اےنپ لھپ، درتخ، زنیم ای یتیھک وک اچیب افر ا

امای وہےن ےک دعب آپ ےن عنم ںیہن رف ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک لھپ اس فتق کت ہن وچیب  ب کت ہک اؿ اک اقلب اافتنع وہان اظرہ ہن وہاجےئ، انچہچن اقلب اافتنع

ےص رفامیئ ہک زٰوکۃ اس رپ فا ب وہیئ وہ ای ہن فا ب وہیئ وہ ۔
ص

 

ح

 

ت

 افر ہن یسک یک 
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هَّلل :  راوی ابي رباح جابز ب٩ ًبس ا ء ب٩  یث، خاٟس ب٩ یذیس، ًلا  ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ، ٟ

 ُ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َر َحسَّ ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب ٩ِ َج ًَ ٕح  َربَا ٔي  َب أئ ب٩ِٔ أ َل ًَ  ٩ِ ًَ ٔیَس  ز َی َىٔی َخأُٟس ب٩ُِ  ث ُث َحسَّ ِی ا٠َّٟ َىٔی  ث َٕ َحسَّ ضَٔی وُس

َُضا ًَلح َِبُسَو َػ َّی ی ٔ َحً ار ٤َ اٟثِّ  ٍٔ ٩ِ بَِی ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ي  ََ َ ٧ ا  ٤َ ٨ُِض ًَ  اهَّللُ 

  ن ویفس، ثیل، اخدل  ن ذیدی، اطعء  ن ایب رابح اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل دبعاہلل

 ہیلع فملس ےن ولھپں ےک ےنچیب  ے عنم رفامای،  ب کت ہک اؿ یک یگتخپ اظرہ ہن وہاجےئ۔

 ح اجرب  ن دبع اہللدبع اہلل  ن ویفس، ثیل، اخدل  ن ذیدی، اطعء  ن ایب راب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

ہق فا ب ہن اھت، افر یبن دصسج ےن اےنپ لھپ، درتخ، زنیم ای یتیھک وک اچیب افر اس ںیم رشع ای زٰوکۃ فا ب یھت، وت اب دفےر  امؽ  ے زٰوکۃ د  ای لھپ ےچیب سج ںیم 

وہےن ےک دعب آپ ےن عنم ںیہن رفامای  ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک لھپ اس فتق کت ہن وچیب  ب کت ہک اؿ اک اقلب اافتنع وہان اظرہ ہن وہاجےئ، انچہچن اقلب اافتنع

ےص رفامیئ ہک زٰوکۃ اس رپ فا ب وہیئ وہ ای ہن فا ب وہیئ 
ص

 

ح

 

ت

 وہ ۔افر ہن یسک یک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1399    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ک  ص ب٩ ٣اٟ ، ا٧ ہ، ٣اٟک، ح٤یس  ٗتيب

َّي  ٔ َػل اهَّلل  ٢َ ُسو ٨ِطُ أَ٪َّ َر ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٕٔک َر اٟ ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ ٤َِیٕس  ٩ِ حُ ًَ أٟٕک  ٩ِ ٣َ ًَ َبُة  تَِي ُٗ ٨ََا  ث ٠َ َحسَّ ًَ  ُ ٩ِ اهَّلل ًَ ي  ََ َ ٥َ ٧ َس٠َّ ٔ َو ِیط



 

 

ارَّ  َّی َتِح٤َ ً ٢َ َح ا َٗ ِهَٔي  ُز َّی ت ً رٔ َح ا ٤َ اٟثِّ  ٍٔ  بَِی

ہبیتق، امکل، دیمح، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ولھپں ےک ےنچیب  ے عنم 

 رفامای، اہیں کت ہک فہ رک نی وہاجںیئ ینعی ےریخ آاجےئ۔

 ہبیتق، امکل، دیمح، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک اےنپ دصہق ےک امؽ وک رخدی اتکس ےہ ؟ افر ریغفں ےک دصہق وک رخدیےن ںیم وکیئ اضمئ

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

ےن  ے عنم دصہق ےک امؽ وک رخدی اتکس ےہ ؟ افر ریغفں ےک دصہق وک رخدیےن ںیم وکیئ اضمہقئ ںیہن ےہ اس ےئل ہک یبن ےن رصػ دصہق دےنی فاےل وک رخدیایک اےنپ 

 رفامای ےہ افر دفےرفں وک عنم ںیہن رفامای ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1400    حس

رضی اهَّلل ٨ًہیحٌی ب٩  :  راوی  بٜیر، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز 

ٔ ب٩َِ  اهَّلل ِبَس  ًَ ا٥ٕٟٔ أَ٪َّ  ٩ِ َس ًَ إب  َض ٔط ٩ِ اب٩ِٔ  ًَ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ا  ٨ََ ث َاَ٪  َحسَّ ک ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤ًَُ

 ِٟ ا ٤ََُز ب٩َِ  ُث أَ٪َّ ً َّي یَُحسِّ َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ َي  ََرٔیَطُ ث٥َُّ أَت َز أَِ٪ َيِظ ََرا أ َٓ  َُ ا یَُب ُظ  َوَجَس َٓ  ٔ اهَّلل َسبٔی١ٔ  ٕض فٔي  َٚ بََٔفَ َتَؼسَّ أب  لَّ ٠َِیطٔ َد ًَ  ُ اهَّلل

٤َا ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٤ََز  اب٩ُِ ًُ کَاَ٪  بَٔذَٟٔک  َٓ َٔک  ت َٗ َػَس ٔي  ِس ف ٌُ ا٢َ َِل َت َ٘ َٓ َتأ٣َِزَُظ  ِس ا َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ إِٔلَّ  َو َٚ بٔط َتَؼسَّ َطِیّئا   ََ ا َُ أَِ٪ یَبَِت ُ َِر َی َِل 

ّة  َٗ َػَس ُط  ٠َ ٌَ  َج

ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، اسمل، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے ایبؿ رکےت ںیہ ہک رمع ریض اہلل ہنع  ن اطخب ےن اکی 

 رتا ےہ وت ا ے رخدیان اچتا، رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آےئ افر آپ وھگڑا اہلل ےک راےتس ںیم ریخات ایک، رھپ داھکی ہک ا ے اچیب اج

 ے ااجزت اچیہ وت آپ ےن رفامای ہک اینپ ریخات وک دفابرہ فاسپ ہن ول، ایس ببس  ے رضحت دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ب یھب 



 

 

 ریخات یک وہیئ زیچ رخدیےت وت ا ے دصہق رکدےتی۔

 ، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، اسمل، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنعییحی  ن ریکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اس ےئل ہک یبن ےن رصػ دصہق دےنی فاےل وک رخدیےن  ے عنم ایک اےنپ دصہق ےک امؽ وک رخدی اتکس ےہ ؟ افر ریغفں ےک دصہق وک رخدیےن ںیم وکیئ اضمہقئ ںیہن ےہ

 رفامای ےہ افر دفےرفں وک عنم ںیہن رفامای ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1401    حس

، زیس ب٩ اس٥٠، اس٥٠ :  راوی ک ب٩ ا٧ص ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 َٕ ُس یُو ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث و٢ُ َحسَّ ُ٘ ٨ِطُ َي ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َز  ُت ٤ًَُ ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َِس٥َ٠َ  یِٔس ب٩ِٔ أ ٩ِ َز ًَ َٕص  أُٟک ب٩ُِ أ٧َ ٧َا ٣َ بََر أَِخ

َّطُ  ٧َ ُت أ ٨ِ ٔیَطُ َوَه٨َ ََر َِط ِزُت أَِ٪ أ ََر أ َٓ ُظ  َاَ٪ ٨ًَِٔس ک ٔذی  َّٟ ا طُ  ًَ ا أََؿ َٓ اهَّللٔ  َسبٔی١ٔ  ٕض فٔي  ََفَ لَي  ًَ ٠ِ٤َُت  طُ َح ٌُ ٔيیَّ  َیبٔی َّ٨ اٟ ُت  ِٟ َ َشأ َٓ ٔزُِخٕؽ  ب

 ِٟ ا إٔ٪َّ  َٓ ِرَص٥ٕ  ُط بٔسٔ َٛ ا َل ًِ َ تَٔک َوإِٔ٪ أ َٗ َػَس ِس فٔي  ٌُ ََرٔی َوَِل َت َتِظ ٢َ َِل  ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ائٔسٔ فٔي َػل ٌَ ِٟ َا ک  ٔ ط ت َٗ َػَس ائَٔس فٔي  ٌَ

 ٔ ٔط ئ ِی َٗ 

رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت رمع وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک ںیم  دبعاہلل  ن ویفس، امکل  ن اسن، زدی  ن املس، املس  ے

ےن اہلل ےک راےتس ںیم اکی وھگڑا دای۔ سج صخش ےک اپس فہ وھگڑا اھت اس ےن اس وک رخاب رکدای، وت ںیم ےن ا ے رخدیان اچتا افر ںیم 

 ے درایتف ایک، وت آپ ےن رفامای ا ے ہن رخدیف افر اےنپ دصہق ےن اھجمس ہک فہ ا ے اتسس ےچیب اگ، وت ںیم ےن یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس 

وک فاسپ ہن ول، ارگہچ فہ مت وک اکی درمہ ںیم د ، اس ےئل ہک دصہق د  رک فاسپ ےنیل فاال اس صخش یک رطح ےہ وج اینپ ےق وک 

 اھکےئ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل  ن اسن، زدی  ن املس، املس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ یک آؽ ےک ےئل دصہق ےک قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہ ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ یک آؽ ےک ےئل دصہق ےک قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1402    حس

ز، :  راوی ہ، ٣ح٤س ب٩ زیا  آز٦، طٌب

اهَّللُ ضَٔی  َر یَِزَة  َُز ُت أَبَا ص ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ  ٕ ز ٔیَا ُس ب٩ُِ ز َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٢ َحسَّ َبُة ٗا ٌِ ٨ََا ُط ث ٢ َحسَّ آَز٦ُ ٗا ا  ٨ََ ث َحَش٩ُ ب٩ُِ  َحسَّ ِٟ ا ٢َ أََخَذ  ا َٗ ٨ِطُ  ًَ

٠َیِ ًَ  ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ٔي ٓٔیط َضا ف ٠َ ٌَ َح َٓ ٔة  َٗ َس اٟؼَّ  ٔ ز ٤ِ َزّة ٩ِ٣ٔ َت ٤ِ ا َت ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٓٔيٕ  ٢َ ل ا َٗ َضا ث٥َُّ  َح ِٔذ ِٛٔذ َٟٔیِْطَ ٛ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط

ةَ  َٗ َس اٟؼَّ ِک١ُُ  ٧َأ َّا َِل  ٧َ زَِت أ ٌَ ا َط  أ٣ََ

 ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع وک ےتہک وہےئ انس ہک ب ن  ن  یل ریض اہلل ہنع آدؾ، ہبعش، دمحم  ن زاید، رفاتی رکےت

فہ ےن دصہق یک وجھکر ںیم  ے اکی وجھکر وک ےل رک اےنپ ہنم ںیم ڈاؽ یل، وت یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای، وھتوک، وھتوک، اتہک 

 اجےتن ہک مہ ولگ دصہق ںیہن اھکےت۔ا ے کنیھپ دںی، رھپ رفامای ہک ایک مت ںیہن 

 آدؾ، ہبعش، دمحم  ن زاید، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ازفاج یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک الغومں وک دصہق دےنی اک ایبؿ ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک الغومں وک دصہق دےنی اک ایبؿ ۔ازفاج یبن 



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1403    حس

اض رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًب ہب یر، اب٩ و  سٌیس ب٩ ًٔ

 ِ اب ٨ََا  ث ٕ َحسَّ یِر َٔ یُس ب٩ُِ ًُ ٌٔ ٨ََا َس ث إض َحسَّ بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل َىٔی ًُبَِیُس  ث إب َحسَّ ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٧َُص  یُو  ٩ِ ًَ ٩ُ َوصِٕب 

 ٔ ا ٣َِوَِلْة ٟ َض ٔلَيِت ًِ ُ ّة أ َت اّة ٣َيِّ َط  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٢َ َوَجَس  ا َٗ ا  ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  اٟؼَّ َر ََة ٩ِ٣ٔ  ٧ ٤ُو ٔيی  ٤َِی ا٨َّٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ٔة  َٗ َس

َُضا َک٠ِ ٦َ أ ا َِحُ ٤ََّ ٧ٔ ٢َ إ ا َٗ ْة  َت ََّضا ٣َِي ُوا إ٧ٔ اٟ َٗ ا  ُت٥ِ بٔح٠ِٔٔسَص ٌِ َٔ َِت ٥َ َصًلَّ ا٧ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

 ر ، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، دیبعاہلل  ن دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں
عفب

ےن اہک یبن  دیعس  ن 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی رمی وہیئ رکبی اپیئ، وج رضحت ومیمہن ریض اہلل ہنع یک ولڈنی وک ریخات ںیم دی یئگ یھت، یبن یلص اہلل ہیلع

وت فملس ےن رفامای اس یک اھکؽ  ے مت ولوگں ےن ویکں افدئہ ںیہن ااھٹای، ولوگں ےن رعض ایک فہ وت رمدار یھت، آپ ےن رفامای، رحاؾ 

 رمدار اک اھکان ےہ۔

 ر ، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی
عفب

 دیعس  ن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

  الغومں وک دصہق دےنی اک ایبؿ ۔ازفاج یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1404    حس

ہ :  راوی اہی٥، اسوز، حرضت ًائظ ہ، ح٥ٜ، ابز  آز٦، طٌب

 ٔ َرض ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َوز ِْلَِس ٩ِ ا ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ  ٥َُٜ َح ِٟ ا ٨ََا  ث َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط َز٦ُ َحسَّ ٨ََا آ ث ََرَٔی َحسَّ َتِظ َزِت أَِ٪  ََرا ََّضا أ ٧َ َضا أ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َی 

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ُة ٠ٟٔ ائَٔظ ًَ ِت  َْکَ َذ َٓ ا  ا َوَِلئََض ُو ََرٔك ا أَِ٪ َيِظ أٟیَض َز ٣ََو ََرا ٙٔ َوأ ِت ٌٔ َزَة ٠ِٟٔ ٔی َز َّي ب َػل ٔيی   َّ٨ َضا اٟ َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط

اِط   ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ ُت اهَّللُ  ٠ِ ُ٘ َٓ ٥َ ب٠َِٔح٥ٕ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َٔي  ُت ِت َوأ َٟ ا َٗ  َٙ َت ًِ َ ٩ِ٤َٔ أ ُئ ٟ َوَِل ِٟ ا ا  ٤ََّ ٧ٔ إ َٓ ا  ٔیَض َٚ ََر ُتُؼسِّ ا   َصَذا ٣َ



 

 

یَّْة  ا َصٔس ٨َ َٟ ْة َو َٗ َػَس ا  َض َٟ ٢َ صَُو  ا َ٘ َٓ َزَة  ٔی َز لَي ب ًَ  ٔ ٔط  ب

 ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ربریہ وک آزاد رکےن ےک ےئل رخدیان اچتا افر اس آدؾ، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ 

ےک امکل ےن ہی رشط رکان اچیہ ہک اس یک فالء اؿ ولوگں یک وہیگ، رضحت اعہشئ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ایبؿ ایک وت اؿ  ے یبن 

ےہ وج آزاد رک ۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل  یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ا ے رخدی ول۔ فالء وت ایس یک

ہیلع فملس ےک اپس وگتش الای ایگ وت ںیم ےن اہک ہی فیہ ےہ وج ربریہ وک دصہق ںیم الم ےہ، وت آپ ےن رفامای ہک فہ اس ےک ےئل دصہق ےہ 

 افر امہر  ےئل دہہی ےہ۔

 رضحت اعہشئآدؾ، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب دصہق اتحمج ےک وحاےل رکدای اجےئ ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

  ب دصہق اتحمج ےک وحاےل رکدای اجےئ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1405    حس

٨ًہا :  راوی اهَّلل  رضی  ہ  ری ؼا ہ ان ًلی ا٦  رضت  ، ح ری٩ ی ت س ؼہ ب٨ ، حٔ ٟس ، خا ٍ ، یذیس ب٩ زًی اهَّلل  ًبس  ًلي ب٩ 

 ٩ِ ًَ یرٔی٩َ  ٔس ٨ِٔٔت  َة ب َؼ ِٔ ٩ِ َح ًَ أْٟس  ٨ََا َخ ث ٍٕ َحسَّ ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز َز ا ی ٨ََ ث ِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث یَّ  َحسَّ رٔ َِنَؼا ِْل َة ا ٔلیَّ ًَ اهَّللُ أ٦ُِّ  ضَٔی  َر ةٔ 

٨َِٔس  ا٢َ َص١ِ ً َ٘ َٓ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ لَي  ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َزَخ١َ  ِت  َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ َطِیْئ ًَ ِت َِل إِٔلَّ  َٟ ا َ٘ َٓ ْئ  َطِی  ٥ِ ُٛ

ا  ِت بَٔض َث ٌَ ًٔی َب َّٟ ا  ٔ اة اٟظَّ َبُة ٩ِ٣ٔ  نَُشِي ا  ٨َ ِي َٟ ٔ ٔ إ ٔط ِت ب َث ٌَ َضاَب ِت ٣َٔح٠َّ َِ ِس ب٠ََ َٗ ََّضا  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٔة  َٗ َس اٟؼَّ  ٩ِ٣ٔ 

 یل  ن دبعاہلل ، ذیدی  ن زرعی، اخدل، ہصفح تنب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع ااصنرہی ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکیت ںیہ اوہنں ےن 

 ہک اہمتر  اپس ھچک اھکےن یک وکیئ زیچ ےہ، ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک اپس ےچنہپ افر رفامای



 

 

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن وجاب دای ہک ھچک یھب ںیہن وساےئ اس )وگتش( ےک وج ہبیسن ریض اہلل ہنع ےن اس رکبی ںیم  ے 

 اجیھب وج ا ے دصہق ںیم دی یئگ یھت۔ آپ ےن رفامای فہ وت اےنپ اقمؾ کت چنہپ یئگ

 دی  ن زرعی، اخدل، ہصفح تنب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع ااصنرہی ریض اہلل اہنع یل  ن دبعاہلل ، ذی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

  ب دصہق اتحمج ےک وحاےل رکدای اجےئ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1406    حس

، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص :  راوی ، وٛیٍ سی  یحٌی ب٩ ٣و

ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ٧ََٕص  ٩ِ أ ًَ َزَة  َتا َٗ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ٨ََا ُط ث ٍْ َحسَّ ا َوٛٔی ٨ََ ث وَسی َحسَّ ٌَی ب٩ُِ ٣ُ َیِح ا  ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ

َٔي ب٠َِٔح٥ٕ  ُت بَ  أ ٌِ ُط َا  ٧َ َِبأ ٧َ َز أ اُو َز ُو  ٢َ أَب ا َٗ ْة َو یَّ ا َصٔس ٨َ َٟ َُو  ْة َوص َٗ َػَس ا  ٠َِیَض ًَ ٢َ صَُو  ا َ٘ َٓ َزَة  ٔی َي بَز ل ًَ  ٔ ٔط َٚ ب ََنّشا ُتُؼسِّ ٍَ أ ٔ ٤ َس َزَة  ا َت َٗ  ٩ِ ًَ ُة 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ 

رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ییحی  ن ومیس، فعیک، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن  ے 

وگتش الای ایگ وج ربریہ وک دصہق ںیم دای ایگ اھت، آپ ےن رفامای، فہ اس ےئلیک دصہق ےہ افر امہر  ےئل دہہی ےہ۔ افر اوبداؤد ےن ایبؿ 

  یلص اہلل ہیلع فملس  ے انسایک ہک ںیمہ ہبعش ےن وباہطس اتقدہ، اسن ربخ دی ہک اوہنں ےن یبن

 ییحی  ن ومیس، فعیک، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امدلارفں  ے دصہق ےنیل اک ایبؿ افر رقفاء وک دای اجےئ اہجں یھب وہں ۔



 

 

 ؿزوکۃ اک ایب :   ابب

 امدلارفں  ے دصہق ےنیل اک ایبؿ افر رقفاء وک دای اجےئ اہجں یھب وہں ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1407    حس

٣ٌبس :  راوی  ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساهَّلل ، زْکیا ب٩ اسحاٚ، یحٌی ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ػیفي، ابو

 َ ب ات١ٕٔ أَِخ َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث بَ َحسَّ ٌِ َبٔي ٣َ ٩ِ أ ًَ ٓٔيٕ  َػِیف ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبسٔ  ًَ ٌَی ب٩ِٔ  َیِح  ٩ِ ًَ  َٚ ا ِٔسَح اُئ ب٩ُِ إ یَّ َا َزَْکٔ بََر٧ ِبُس اهَّللٔ أَِخ ًَ ٧َا  ٕس َر

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ  لَي  ِو َثطُ ٣َ ٌَ ٔیَن َب َب١ٕ ح ٔ ب٩ِٔ َج ذ ا ٌَ ٥َ ٤ُٟٔ

طَ  َٟ ٔ َضُسوا أَِ٪ َِل إ َي أَِ٪ َيِظ ٔل ُض٥ِ إ اِزًُ َٓ ُض٥ِ  َِت َٔذا ٔجئ إ َٓ إب  َٔت ِو٣ّا أَص١َِ ٛ َٗ ٔي  ِت َتأ َس ََّک  ٧ٔ ٩ٔ٤َ إ َی ِٟ ا َي  ٔل إِٔ٪  إ َٓ ٢ُ اهَّللٔ  َرُسو ّسا  َّ٤ ُ َوأَ٪َّ ٣َُح اهَّلل إِٔلَّ 

 َ أ َٓ َک بَٔذَٟٔک  َٟ ا  َاًُو ٔ ص٥ُِ أَك َک بَٔذٟ َٟ وا  َاًُ إِٔ٪ ص٥ُِ أَك َٓ ِی٠َٕة  َٟ ٕ َو َِو٦ ک١ُِّ ی إت فٔي  َػ٠ََو ٤َِص  ض٥ِٔ َخ ٠َِی ًَ َق  ِس ََفَ َٗ  َ اهَّلل َک ِخبٔرِص٥ُِ أَ٪َّ 

 ٔ إ َٓ ائٔض٥ِٔ  َْقَ ُٓ َي  ل ًَ ز   ََُر َٓ ٔض٥ِٔ  ائ ٨َِٔی ّة تُِؤَخُذ ٩ِ٣ٔ أَُ َٗ َػَس ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ َق  ََفَ ِس  َٗ اهَّلَل  بٔرِص٥ُِ أَ٪َّ  أَِخ َٓ ٪ِ  ََ ا ٔیَّ إ َٓ َٔک  َک بَٔذٟ َٟ ا  ُو َاً ص٥ُِ أَك

اْب  اهَّللٔ حَٔح َیَِن  ٨َطُ َوب َص بَِي ِی َٟ َُّط  إ٧ٔ َٓ  ٔ ُو٦ ِو٠ ٤َ ِٟ ا َوَة  ًِ َز  ٔٙ اتَّ ٔض٥ِٔ َو اٟ َو ائ٥َٔ أ٣َِ َْکَ  َو

اتی رکےت ںیہ دمحم  ن اقم ل، دبعاہلل ، زرکای  ن ااحسؼ، ییحی  ن دبعاہلل  ن یفیص، اوبدبعم )ا ن سابس ےک الغؾ( ا ن سابس  ے رف

اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اعمذ  ن لبج  ے  ب اںیہن نمی یک رطػ ےنجیھب ےگل اؿ  ے رفامای ہک مت ایسی 

وقؾ ےک اپس  ےل اجےت وہ، وج الہ اتکب ںیہ  ب اؿ ےک اپس وچنہپ وت اںیہن دوعت دف ہک اس ابت یک اہشدت دںی ہک اہلل ےک وساء 

ےہ وبعمد ںیہن، افر ہی ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فملس اہلل ےک روسؽ ںیہ، ارگ فہ امؿ ںیل وت اںیہن ہی اتبؤ ہک اہلل ےن اؿ رپ زوکۃ رفض یک وکیئ 

وج اؿ ےک امدلارفں  ے یل اجےی یگ افر فہ اؿ ےک رقفاء ںیم میسقت یک اجےی یگ ارگ فہ اس وک یھب وظنمر رکںیل وت اؿ ےک اےھچ امؽ ےنیل 

  افر ولظمومں یک دب داع  ے وچب اس ےیل ہک ولظمؾ یک دبداع افر اہلل ےک درایمؿ وکیئ اجحب ںیہن ےہ۔ ے وچب

 دمحم  ن اقم ل، دبعاہلل ، زرکای  ن ااحسؼ، ییحی  ن دبعاہلل  ن یفیص، اوبدبعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ... اامؾ اک دصہق دےنی فاےل ےک ےئل داعےئ ریخفربتک رکےن اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ہ انبفف افر اؿ وک اپزیکاامؾ اک دصہق دےنی فاےل ےک ےئل داعےئ ریخفربتک رکےن اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک اؿ ےک امولں ںیم  ے زٰوکۃ ےل رک اؿ وک اپک رک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1408    حس

، طٌبہ، ٤ًزوب٩ ٣زہ، ًبساهَّلل ب٩ ابي اوفي :  راوی  حٔؽ ب٩ ٤ًز

ٔيی   ا٨َّٟ َاَ٪  ا٢َ ک َٗ َي  َبٔي أَِوف ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ًَ  ٩ِ ًَ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ُط ا  ث٨ََ َز َحسَّ ُؽ ب٩ُِ ٤ًَُ ِٔ ٨ََا َح ث ِو٦ْ َػ َحسَّ َٗ اُظ  َٔذا أََت ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ل

ٔي ٢ٔ أَب َي آ ل ًَ َػ١ِّ  ُض٥َّ  ا٠َّٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ٔط ت َٗ َبٔي بَٔؼَس ُظ أ أََتا َٓ ًَلٕ٪  ُٓ آ٢ٔ  َي  ل ًَ َػ١ِّ  ُض٥َّ  ا٠َّٟ  ٢َ ا َٗ ٔض٥ِٔ  ت َٗ  أَِوفَي بَٔؼَس

اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک  صفح  ن رمع، ہبعش، رمعف ن رمہ، دبعاہلل  ن ایب افیف  ے رفاتی رکےت ںیہ۔

اپس  ب وکیئ امجتع دصہق ےل رک آیت وت آپ رفامےت، ا  اہلل! آؽ الفں رپ اینپ رتمح انزؽ رفام،انچہچن ےری  فادل دصہق ےل 

 رک آےئ وت آپ ےن رفامای۔ ا  اہلل! آؽ ایب افیف رپ رتمح انزؽ رفام۔

 ف ن رمہ، دبعاہلل  ن ایب افیفصفح  ن رمع، ہبعش، رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... راکز ںیم اپوچناں ہصح ےہ امکل افر ا ن ادرسی ےن اہک ہک راکز اجتیلہ اک دہنیف ےہ مک

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

فملس ےن ر ا ن ادرسی ےن اہک ہک راکز اجتیلہ اک دہنیف ےہ مک وہ ای زایدہ اس ںیم اپوچناں ہصح ےہ، افر دعمؿ راکز ںیہن افر یبن یلص اہلل ہیلع راکز ںیم اپوچناں ہصح ےہ امکل اف

دعمؿ ںیم رہدف وس درمہ ںیم  ے اپچن دعمؿ ےک قلعتم رفامای ہک اںیمس رگ رک رماجےن فاال اتفاؿ اک قحتسم ںیہن افر راکز ںیم اپوچناں ہصح ےہ ۔ افر رمع  ن دبعا زعلسی ےن 

ا ب ےہ ۔ افر ارگ دنمش ےک کلم درمہ )اچ سی ہصح( ےئل افر ب ن ےن اہک ہک فہ راکز وج دارا برب ںیم وہ اس اک اپوچناں ہصح ےہ افر داراالالسؾ ںیم وہ وت اس ںیم زٰوکۃف

وہ وت اںیمس اپوچناں ہصح ےہ افر ولوگں ےن اہک ہک دعمؿ اجتیلہ ےک دہنیف یک رطح راکز ےہ اس ںیم وکیئ زیچ ڑپی وہیئ اپےئ، وت اس اک االعؿ رک ، افر ارگ دنمش اک امؽ 

دہ عفن احلص وہ ای لھپ زایدہ آےئ وت ےئل ہک ارزک ادعملوبنےتل ںیہ ۔  ب اس ںیم  ے وکیئ زیچ ےلکن وت اس اک وجاب ےہ ہک ارگ یسک صخش وک وکیئ زیچ دی اجےئ ای اس وک تہب زای



 

 

  ںیہ ارزکت رھپ اوہنں ےن وخد یہ اس ےک الخػ ایک افر اہک ہک دعمؿ ےک اپھچےن ںیم وکیئ رحج ںیہن افر اپوچناں ہصح ادا ہن رک  ۔اس فتق وبےتل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1409    حس

اٟ :  راوی یب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبس ٣ش ک، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩  ٣اٟ  ،ٕ ہًبس اهَّلل ب٩ یوس  زح٩٤، ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ً

َس٠َ  َبٔي  ٩ِ أ ًَ ٔب َو ٤َُشیَّ ِٟ ا یسٔ ب٩ِٔ  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ َضإب  اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُس ُو ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ  ٩ٔ٤َ اٟزَِّح ِبسٔ  ًَ ٤ََة ب٩ِٔ 

َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  ُس ُط أَ٪َّ َر ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َِزَة  ی َُز ٔي ص َب َازٔ أ ک زِّ اٟ ٔي  ْر َوف ا سُٔ٪ ُجَب ٌِ ٤َ ِٟ ا ْر َو ا ُ ُجَب ٔئِز ب ِٟ ا ْر َو َبا ُئ ُج ا ِح٤َ ٌَ ِٟ ا  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ 

٤ُُص  ُد ِٟ  ا

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم، اوبہملس  ن دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای وچاپےئ اک رفدنان اعمػ ےہ افر ونکںی ںیم رگ رک رماجان یھب اعمػ ےہ، ینعی اوہنں ےن اہک ہک روسؽ اہلل

 اتفاؿ اک قحتسم ںیہن افر راکز ںیم اپوچناں ےہ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم، اوبہملس  ن دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتیل اک وقؽ فااعلنیلم ےلعاھ افر دصہق فوصؽ رکےن رکےن فاےل  ے اامؾ اک احمہبس

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اک احمہبس اک ایبؿ ۔اہلل اعتیل اک وقؽ فااعلنیلم ےلعاھ افر دصہق فوصؽ رکےن رکےن فاےل  ے اامؾ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1410    حس

ی :  راوی ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، ابوح٤یس ساًس ہ،  اسا٣ سی، ابو ٕ ب٩ ٣و  یوس

 ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ا٦ُ ب٩ُِ رُعِ بََر٧َا صَٔظ ا٣ََة أَِخ ا أَبُو أَُس ٨ََ ث وَسی َحسَّ ُٕ ب٩ُِ ٣ُ ُس یُو ٨ََا  ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ َرضَٔی اهَّللُ  أًٔسیِّ  اٟشَّ ٤َِیٕس  ٩ِ أَبٔي حُ



 

 

یُِس  ُس٠َِی٥ٕ  َىٔی  أت ب َٗ َػَس لَي  ًَ َِسٔس  اِْل ًّل ٩ِ٣ٔ  َرُج  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو ١َ٤َ َر ٌِ ِسَت ٢َ ا ا ا َٗ َّ٤ ٠َ َٓ ٔة  تِبٔیَّ ا٠ٟ  اب٩َِ  َي  ع

َبطُ  َس َئ َحا ا  َج

ؾ  ن رعفہ، رعفہ، اوبدیمح اسدعی  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ویفس  ن ومیس، اوبااسہم، اشہ

 ی ۃ اہک اجات اھت، ینب میلس یک زوکۃ رپ رقمر ایک،  ب فہ فاسپ آای، وت آپ ےن ا
ی

 

لی
س ہیلع فملس ےن ہلیبق ادس ںیم  ے اکی صخش وک ےسج ا ن 

  ے اسحب ایل۔

 ااسہم، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، اوبدیمح اسدعیویفس  ن ومیس، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دصہق ےک افٹن افر اس ےک دفدھ  ے اسمرففں ےک اکؾ ےنیل اک ایبؿ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اکؾ ےنیل اک ایبؿ۔دصہق ےک افٹن افر اس ےک دفدھ  ے اسمرففں ےک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1411    حس

، ا٧ص رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہ، ٗتازہ ز، یحٌی، طٌب  ٣شس

ّسا ٩ِ٣ٔ  ٧َا ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َٕص  ٩ِ أ٧َ ًَ  ُ َزة َتا َٗ ا  ث٨ََ َبَة َحسَّ ٌِ ٩ِ ُط ًَ َیِحٌَی  ا  ٨ََ ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٨ََة َحسَّ ٤َٔسی ِٟ ا َوِوا  َت اِج َة  ٨َِ ی  رُعَ

ا َب ِٟ َ ُوا ٩ِ٣ٔ أ ب رِشَ َی َٓ ٔة  َٗ َس اٟؼَّ ُوا إٔب١َٔ  َیأِت ٥َ أَِ٪  ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل  ٢ُ َرُسو ُض٥ِ  َٟ َؽ  خَّ اعَٔي ََفَ اٟزَّ ُوا  َت٠ َ٘ َٓ أَٟضا  َٔضا َوأَبَِو ٧

َػ  اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َر َس١َ  أَِر َٓ َز  ِو اٟذَّ ا  و ُٗ ا ِسَت ا ُض٥ِ َو َٛ َز ي٨َُُض٥ِ َوَت ًِ َ ٤ََز أ َس ُض٥ِ َو َِرُج٠َ َُض٥ِ َوأ َیِٔسی ٍَ أ لَّ َ٘ َٓ ٔض٥ِٔ  َٔي ب ُت أ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ل

٧ََٕص  ٩ِ أ ًَ ٤َُِیْس  ََة َوح ًَٔلب ُو ٗ ُط أَب ٌَ اَب َرَة َت ا حَٔح ِٟ ا وَ٪  ـ  ٌَ ٔ َي ة رَِحَّ ِٟ ٔا  ب

تی رکےت ںیہ ہک رعہنی ےک ھچک ولگ دمہنی آےئ وت اہیں یک آب ف وہا اؿ ولوگں دسمد، ییحی، ہبعش، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع  ے رفا

وک راس ہن آیئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ولوگں وک ااجزت دی ہک دصہق ےک افوٹنں ںیم اج رک اؿ اک دفدھ افر اشیپب 



 

 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےک ےھچیپ آدیم ےجیھب،انچہچن  ںیئپ، اؿ ولوگں ےن رچفاےہ وک امر ڈاال افر افٹن ےل رک اھبگ ےئگ، روسؽ

 افر اؿ یک آوھکنں ںیم رگؾ السایں رھپفادںی افر رھتپ یل زنیم ںیم اںیہن 

ئ

فہ ولگ الےئ ےئگ، آپ ےن اؿ ےک تا ھ اپفں وٹکا دی 

 عب دحثی رفاتی یک ےہ۔ڈولا دای فہ ولگ رھتپ ابچےت ےھت اوبالقہب افر اثتب افر دیمح ےن یھب اسن  ے اس ےک اتم

 دسمد، ییحی، ہبعش، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دصہق ےک افوٹنں اک اامؾ اک اےنپ تاوھتں  ے اشنؿ اگلےن اک ایبؿ ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وٹنں اک اامؾ اک اےنپ تاوھتں  ے اشنؿ اگلےن اک ایبؿ ۔دصہق ےک اف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1412    حس

٣اٟک رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ص ب٩  ہ، ا٧ بي ك٠ح ر، وٟیس، ابو٤ًزو اوزاعي، اسحاٚ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ا اہی٥ ب٩ ٨٣ذ  ابز

 ٔ ٨ِٔذر ٤ُ ِٟ ا اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ٨ََا إٔب ث َة حَ  َحسَّ ٔي ك٠ََِح اهَّللٔ ب٩ِٔ أَب ِبٔس  ًَ ُٚ ب٩ُِ  ِٔسَحا َىٔی إ ث عٔي  َحسَّ ِْلَِوَزا ا زٕو  ٤ِ ًَ ث٨ََا أَبُو  َؤٟیُس َحسَّ ِٟ ا ٨ََا  ث َىٔی َحسَّ ث سَّ

بِ  ٌَ ٔ ٥َ ب ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َي َر ٔل ٢َ ََُسِوُت إ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٕٔک  اٟ َُص ب٩ُِ ٣َ ٧َ طُ أ َٜ ِّ٨ َة ُٟٔیَح ٔي ك٠ََِح اهَّللٔ ب٩ِٔ أَب ٔس 

ةٔ  َٗ َس اٟؼَّ ٤ٔیَش٥ُ َئش٥ُ إٔب١َٔ  ِٟ ا  ٔ ظ یَسٔ ٔي  ُط ف ُت ِي َٓ ا َو َٓ 

اربامیہ  ن ذنمر، فدیل، اوبرمعف افزایع، ااحسؼ  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں 

وور ابچ رک ہنم ںیم ڈاانل( ےن ایبؿ ایک ںیم روسؽ اہلل یلص
 ھ
ح
ک

 اہلل ہیلع فملس ےک اپس دبعاہلل  ن ہحلط وک ےل رک ایگ اتہک اس یک  کینح )

ے اک آہل اھت سج  ے آپ زوکۃ ےک افوٹنں وک داغ رےہ ےھت۔

 

ی

 

ع
 رکدںی وت ںیم ےن آپ وک اس احؽ ںیم اپای ہک آپ ےک تا ھ ںیم دا

 ، ااحسؼ  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنعاربامیہ  ن ذنمر، فدیل، اوبرمعف افزایع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...دصہق رطف ےک رفض وہےن اک ایبؿ ۔ اوبااعلہیل، اطعئ، افر ا ن ریسنی ےن دصہق رطف وک رف

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رطف ےک رفض وہےن اک ایبؿ ۔ اوبااعلہیل، اطعئ، افر ا ن ریسنی ےن دصہق رطف وک رفض اھجمس۔ دصہق

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1413    حس

ٍ، اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی  یحٌی ب٩ ٣ح٤س ب٩ س٩ٜ، ٣ح٤س ب٩ جہـ٥، اس٤ٌی١ ب٩ جٌَف، ٤ًز ب٩ ٧آ

َیحِ  ا  ٨ََ ث َ َحسَّ ٧ َز ب٩ِٔ  ٤َُ ً ٩ِ ًَ ََفٕ  ٌِ أًی١ُ ب٩ُِ َج ِٔس٤َ ٨ََا إ ث ٥ٕ َحسَّ ـَ ِض ُس ب٩ُِ َج َّ٤ ا ٣َُح ث٨ََ ٩َٜٔ َحسَّ اٟشَّ ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٌَی ب٩ُِ ٣َُح ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٍٕ ٔ آ

َا ٥َ َزک َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َق  ََفَ  ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٤ََز  َي اب٩ِٔ ًُ ل ًَ  ٕ یر ٌٔ َط ا ٩ِ٣ٔ  ًّ ا ٕ أَِو َػ ز ا ٩ِ٣ٔ َت٤ِ ًّ ا َػ ِْطٔ  ٔٔ ِٟ ا َة 

بِ  َٗ ی  ا أَِ٪ تَُؤزَّ َز بَٔض ٔیَن َوأ٣ََ ٤ُِش٤ٔ٠ ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ ٔ ٔیر ب َٜ اِل ٔ َو ٔیر ِ اٟؼَّ ِثَی َو اِْل٧ُ َْکٔ َو اٟذَّ رُِحِّ َو ِٟ ا ِبسٔ َو ٌَ ِٟ ٔ ا ًَلة اٟؼَّ َي  ٔل ٔض إ ا ا٨َّٟ ؤد   ١َ ُْخُ

ے

 ہ 
ح

م، اامسلیع  ن رفعج، رمع  ن انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ییحی  ن دمحم  ن نکس، دمحم  ن 

 

ص

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دصہق رطف اکی اصع وجھکر ای اکی اصع وج، الغؾ افر آزاد، رمد افر وعرت، وھچےٹ افر ڑب  

 ہک امنز  ے ےنلکن  ے ےلہپ ا ے ادا رکدای اجےئ۔)رغہکیض رہ( املسمؿ رپ رفض ایک ےہ افر مکح دای ےہ 

م، الیعمس  ن رفعج، رمع  ن انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 ہ ص
ح

 ییحی  ن دمحم  ن نکس، دمحم  ن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؾ املسمونں رپ فا ب وہےن اک ایبؿ ۔دصہق رطف ےک آزاد افر الغؾ امت

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق رطف ےک آزاد افر الغؾ امتؾ املسمونں رپ فا ب وہےن اک ایبؿ ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1414    حس

ٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ک، ٧آ ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 َ٨َ ث ٢َ اهَّللَٔحسَّ َرُسو ُض٤َا أَ٪َّ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٤ََز  اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ َٕ أَِخ ُوُس ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ًَ ٥َ ا  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

 ًَ ٕ أَِو  ک١ُِّ ُِحٓ لَي  ًَ  ٕ یر ٌٔ ا ٩ِ٣ٔ َط ًّ ا ٕ أَِو َػ ز ٤ِ ا ٩ِ٣ٔ َت ًّ ا ِْطٔ َػ ٔٔ ِٟ ا َاَة  ک َق َز ٔیَن ََفَ ٤ٔ ٤ُِش٠ ِٟ ا ِثَی ٩ِ٣ٔ  ٧ُ ٕ أَِو أ َذَْک  ِبٕس 

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف، رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

  رفض ایک۔فملس ےن اکی اصع وجھکر، ای اکی اصع وج، رہ آزاد الغؾ رہ رمد وعرت افر رہ وھچےٹ ای ڑب  رپ دصہق رطف

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دصہق رطف ںیم وج اکی اصع د  ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق رطف ںیم وج اکی اصع د  ۔

یث                               ٠س او٢ج  :  ج٠س      1415    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ری  ، زیس ب٩ اس٥٠، ًیاق ب٩ ًبساهَّلل ابوسٌیس خس ہ، سٔیا٪ یؼہ ب٩ ً٘ب  ٗب

 ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ٩ِ ًَٔیأق ب٩ِٔ  ًَ َِس٥َ٠َ  یِسٔ ب٩ِٔ أ ٩ِ َز ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث َبَة َحسَّ ِ٘ ُ بٔیَؼُة ب٩ُِ ً َٗ ٨ََا  ث ا َحسَّ َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  یٕس َر ٌٔ َس ٩ِ أَبٔي 

 ٕ یر ٌٔ ا ٩ِ٣ٔ َط ًّ ا َة َػ َٗ َس اٟؼَّ  ٥ُ ٌٔ ُِل ٧ 

ہصیبق  ن ةقع،  نایؿ، زدی  ن املس، ایعض  ن دبعاہلل اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک 

 ۔مہ دصہق ںیم اکی اصع وج اھکےن ےک ےئل دای رکےت ےھت



 

 

 ہصیبق  ن ةقع،  نایؿ، زدی  ن املس، ایعض  ن دبعاہلل اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دصہق رطف ںیم اکی اصع اھکان د ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ان د ۔دصہق رطف ںیم اکی اصع اھک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1416    حس

ری رضی  :  راوی ابي َح ًا٣زی، ابوسٌیس خس ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، زیس ب٩ اس٥٠، ًیاق ب٩ ًبساهَّلل ب٩ سٌس ب٩ 

 اهَّلل ٨ًہ

 ِ یِسٔ ب ٩ِ َز ًَ ْٔک  اٟ ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُس یُو ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َّطُ َحسَّ ٧َ زٔیِّ أ ا٣ٔ ٌَ ِٟ ا ٕح  ِ ََ َبٔي  سٔ ب٩ِٔ أ ٌِ َس ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ٩ِ ًَٔیأق ب٩ِٔ  ًَ َِس٥َ٠َ  ٩ٔ أ

ٕ أَِو َػ  ا٦ ٌَ َ ا ٩ِ٣ٔ ك ًّ ا ِْطٔ َػ ٔٔ ِٟ ا َاَة  ُد َزک ا ٧ُِْخٔ َّ٨ ُٛ  ٢ُ و ُ٘ ُط َي ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ٔیَّ  ُدِسر ِٟ ا یٕس  ٌٔ َا َس ٍَ أَب ٔ ٤ ٩ِ َس ا ٣ٔ ًّ ا َػ ٕ أَِو  یر ٌٔ َط ا ٩ِ٣ٔ  ًّ  ا

ا ٩ِ٣ٔ َزبٔیٕب  ًّ ا ٩ِ٣ٔ إَٔٗٔم أَِو َػا ًّ ا َػ ٕ أَِو  ز ٤ِ  َت

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، زدی  ن املس، ایعض  ن دبعاہلل  ن دعس  ن ایب ےرح اعرمی، اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع  ے رفاتی 

ع وج، ای اکی اصع وجھکر، ای اکی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اوبدیعس ادری وک ےتہک وہےئ انس ہک مہ دصہق رطف اکی اصع اھکان، ای اکی اص

 اصع رینپ، ای اکی اصع کشخ اوگنر )یقنم(  ے اکنےتل ےھت۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، زدی  ن املس، ایعض  ن دبعاہلل  ن دعس  ن ایب ےرح اعرمی، اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

وور د  ۔
 ھ
ح
ک

 ...دصہق رطف ںیم اکی اصع 



 

 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

وور د  ۔
 ھ
ح
ک

 دصہق رطف ںیم اکی اصع 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1417    حس

ث، ٧آٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٩ً :  راوی ص، ٟی  اح٤س ب٩ یو٧

ا أَحِ  ٨ََ ث اَٟحسَّ َز  ٢َ أ٣ََ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َز َر ٤َُ اهَّللٔ ب٩َِ ً ِبَس  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث َُص َحسَّ ُو٧ طٔ ٤َُس ب٩ُِ ی ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨

ضٔ  ٔ َر اهَّلل ِبُس  ًَ  ٢َ ا َٗ  ٕ یر ٌٔ ا ٩ِ٣ٔ َط ًّ ا ٕ أَِو َػ ز ٤ِ ا ٩ِ٣ٔ َت ًّ ا ِْطٔ َػ ٔٔ ِٟ ا  ٔ َکَاة ٔز ٥َ ب َس٠َّ َلةٕ َو ٨ِٔ ی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ ح طُ ٣ُسَّ َٟ ُض ًِٔس ا َّ٨ اٟ  ١َ ٌَ َح َٓ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ   َی 

ادمح  ن ویسن، ثیل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی اصع وجھکر، ای اکی 

 دم وہیگں اس یک ہگج رقمر رک ایل۔8ےاصع وج، دصہق رطف ںیم دےنی اک مکح دای۔ دبعاہلل ےن اہک ہک ولوگں ےن

 ادمح  ن ویسن، ثیل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل نع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یقنم اکی اصع دےنی اک ایبؿ ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ۔یقنم اکی اصع دےنی اک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1418    حس

ح، ابوسٌیس  :  راوی ابي َ ٌس ب٩  ني، سٔیا٪، زیس ب٩ اس٥٠، ًیاق ب٩ ًبساهَّلل ب٩ س ابي حٜی٥ ًس ر، یذیس ب٩  ًبس اهَّلل ب٩ ٨٣ی

ری رضی اهَّلل ٨ًہ  خس

 ِ ٔیَس ب َز ٍَ ی ٔ ٤ ٕ َس ٔیر ٨ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣ُ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث بِسٔ َحسَّ ًَ َىٔی ًَٔیاُق ب٩ُِ  ث ا٢َ َحسَّ َٗ َِس٥َ٠َ  یِسٔ ب٩ِٔ أ ٩ِ َز ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٔيَّ َحسَّ َسن ٌَ ِٟ ا ی٥ٕ  ٜٔ َبٔي َح ٩َ أ



 

 

ٔيیِّ  ا٨َّٟ أ٪  ٔي َز٣َ َضا ف ٔلی ٌِ ُ ن ا  َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر یِّ  رٔ ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ ٔي َس ٩ِ أَب ًَ ٕح  ِ ََ ٔي  اهَّللُ اهَّللٔ ب٩ِٔ أَب َّي  َػل ا ٩ِ٣ٔ   ًّ ا ٥َ َػ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ

 ِ٤ اٟشَّ ائَِت  َُة َوَج اؤی ٌَ اَئ ٣ُ ا َج َّ٤ ٠َ َٓ ٕب  ا ٩ِ٣ٔ َزبٔی ًّ ا َػ ٕ أَِو  یر ٌٔ ا ٩ِ٣ٔ َط ًّ ا َػ ٕ أَِو  ز ٤ِ ا ٩ِ٣ٔ َت ًّ ا ٕ أَِو َػ ا٦ ٌَ َ ا ٩ِ٣ٔ ك ی ٣ُسًّ ٢َ أَُر ا َٗ ُئ  َزا

ی٩ِٔ  ٢ُ ٣ُسَّ ٔس ٌِ ا َي  َصَذ

ؿ، زدی  ن املس، ایعض  ن دبعاہلل  ن دعس  ن ایب ےرح، اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع دبعاہلل  ن رینم، ذیدی  ن ایب میکح دعین،  نای

 ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم دصہق رطف اکی اصع اھکان، ای اکی اصع 

 ریض اہلل ہنع اک زامہن آای افر وہیگں آےن اگل وت اوہنں ےن اہک ہک وجھکر، ای اکی اصع وج، ای اکی اصع یقنم دےتی ےھت،  ب اےری اعمفہی

 ےری  ایخؽ ںیم اس اک اکی دم دفےری زیچفں ےک دف دم ےک ربارب ےہ۔

دبع اہلل  ن رینم، ذیدی  ن ایب میکح دعین،  نایؿ، زدی  ن املس، ایعض  ن دبعاہلل  ن دعس  ن ایب ےرح، اوبدیعس ادری ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیع یک امنز  ے ےلہپ دصہق دےنی اک ایبؿ ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دیع یک امنز  ے ےلہپ دصہق دےنی اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1419    حس

٩ً :  راوی اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ، ٍ ، ٧آ ً٘بہ سٰی ب٩  ٣و  ، ٣یْسہ ٔؽ ب٩  ز٦، ح  آ

ضَٔی اهَّللُ َر َز  ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ َبَة  ِ٘ وَسی ب٩ُِ ًُ ا ٣ُ ث٨ََ َة َحسَّ َْسَ ُؽ ب٩ُِ ٣َِی ِٔ ٨ََا َح ث َز٦ُ َحسَّ ٨ََا آ ث َّي اهَّللُ َحسَّ ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ ٤َا أَ٪َّ  ٨ُِض ًَ  

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔلَي  أض إ ا٨َّٟ ٔد  و ِب١َ ُْخُ َٗ ِْطٔ  ٔٔ ِٟ ا َاةٔ  ٔزَک َز ب  أ٣ََ

آدؾ، صفح  ن رسیمہ، ومٰیس  ن ةقع، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع 



 

 

 ۔فملس ےن امنز ےک ےئل ولوگں ےک ےنلکن  ے ےلہپ دصہق رطف دےنی اک مکح دای

 آدؾ، صفح  ن رسیمہ، ومٰیس  ن ةقع، انعف، ا ن رمع ریض اہلل نع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دیع یک امنز  ے ےلہپ دصہق دےنی اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1420    حس

رضی اهَّلل  :  راوی ری  خس ٌس، ابوسٌیس  اهَّلل ب٩ س ب٩ ًبس ہ، ابو٤ًز حٔؽ ب٩ ٣یْسہ، زیس ب٩ اس٥٠، ًیاق  ـاٟ ٣ٌاذ ب٩ ٓ

ہ ٨ً 

 ِ أق ب ٩ِ ًَٔی ًَ َِس٥َ٠َ  یِسٔ ب٩ِٔ أ ٩ِ َز ًَ َة  َْسَ ُؽ ب٩ُِ ٣َِی ِٔ ٤ََز َح ا أَبُو ًُ ٨ََ ث َة َحسَّ َٟ ا ـَ َٓ ُ ب٩ُِ  ذ ا ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث ٔي َحسَّ ٩ِ أَب ًَ ٕس  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ٔ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل َرُسو٢ٔ  ِضٔس  ًَ ُد فٔي  ٧ُِْخٔ ا  َّ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر رٔیِّ  ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ ا٦ٕ  َس ٌَ َ ا ٩ِ٣ٔ ك ًّ ا ِْطٔ َػ ٔٔ ِٟ ا ِو٦َ  َی

 ُ یر ٌٔ اٟظَّ ا  ٨َ ا٣َ ٌَ َ َاَ٪ ك یٕس َوک ٌٔ ُو َس ٢َ أَب ا َٗ ُ َو ٤ِز تَّ اٟ ُٔم َو ِْلَٗ ا َّبٔیُب َو ز اٟ  َو

اعمذ  ن اضفہل، اوبرمع صفح  ن رسیمہ، زدی  ن املس، ایعض  ن دبعاہلل  ن دعس، اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ 

اکنال رکےت ےھت، افر اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامےن ںیم دیعارطفل ےک دؿ اکی اصع اھکان دصہق ںیم 

 اوبدیعس ےن ایبؿ ایک ہک اس زامہن ںیم امہرا اھکان وج، رینپ افر وجھکر اھت۔

 اعمذ  ن اضفہل، اوبرمع صفح  ن رسیمہ، زدی  ن املس، ایعض  ن دبعاہلل  ن دعس، اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آزاد افر الغؾ رپ دصہق رطف فا ب وہےن اک ایبؿ، افر زرہی ےن اہک، اجترت ےک الغومں  ے



 

 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

  یھب دای اجےئ ۔آزاد افر الغؾ رپ دصہق رطف فا ب وہےن اک ایبؿ، افر زرہی ےن اہک، اجترت ےک الغومں  ے زٰوکۃ دی اجےئ افر اؿ یک رطػ  ے دصہق رطف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1421    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز  ا٤ٌ٨ٟا٪  ابو

 َ٤ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ وُب  َی  ا أ ث٨ََ یِٕس َحسَّ زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ ا َح ث٨ََ أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ ا٨ٟ  ُو  ا أَب ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َق  ٢َ ََفَ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َز 

ا ٩ِ٣ٔ  ًّ ا َٔ َػ ٠٤ُِو ٤َ ِٟ ا رُِحِّ َو ِٟ ا ِثَی َو ٧ُ اِْل َْکٔ َو اٟذَّ َي  ل ًَ اَ٪  ـَ َر٣َ ا٢َ  َٗ ِْطٔ أَِو  ٔٔ ِٟ ا َة  َٗ َػَس  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ٕ یر ٌٔ َط ا ٩ِ٣ٔ  ًّ ا ٕ أَِو َػ ٤ِز َت

َٕ َػ  نِٔؼ  ٔ اُض بٔط ا٨َّٟ  ٢َ َس ٌَ َٓ ٔ ٤ِز تَّ اٟ ٨َةٔ ٩ِ٣ٔ  ی ٤َٔس ِٟ ا َوَز أَص١ُِ  ًِ َ أ َٓ ٤َِز  اٟتَّ ٔلی  ٌِ ٤َا يُ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٤ََز َر اب٩ُِ ًُ َاَ٪  ک َٓ  ٕ ُزٓ َٕ ٩ِ٣ٔ ب َلی ا ًِ َ أ َٓ

اب٩ُِ  َاَ٪  ک َىٔیَّ َو ٩ِ ب ًَ ٔلی  ٌِ َاَ٪ ٟٔیُ ک َّی إِٔ٪  ٔ َحً ٔیر ب َٜ اِل ٔ َو ٔیر ِ اٟؼَّ  ٩ِ ًَ ٔلی  ٌِ َز ُي اب٩ُِ ٤ًَُ َاَ٪  ک َٓ یّرا  ٌٔ ٔلیَضا  َط ٌِ ا يُ ٤َ ٨ُِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َز َر ٤َُ ً

اهَّلل بس وً اب  ٢ ا یِٔن ٗ َِو٣َ ٕ أَِو ی ِو٦ ِْطٔ بَٔی ٔٔ ِٟ ا ِب١َ  َٗ وَ٪  ُل ٌِ ا ُي ٧ُو کَا ا َو ٧ََض َب٠ُو ِ٘ ی٩َ َي ٔذ َّٟ لو٪  ا وا يٌ ا٢ کا٧ ٌىی بىی ٧آٍ ٗ بىی ي

ٍ ِل٠ْٟٔقائ  ٟیح٤

 رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اوباامعنلؿ، امحد  ن زدی، اویب، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے

دصہق رطف ای دصہق راضمؿ، رمد، وعرت، آزاد، الغؾ، رہ اکی رپ اکی اصع وجھکر ای اکی اصع وج رفض ایک۔ وت ولوگں ےن فصن اصع 

ابر الہ دمہنی رپ وجھکر اک طحق وہا وت وج دےیئ، افر  وہیگں اس ےک ربارب ھجمس ایل، رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع وجھکر دےتی ےھت وت اکی

رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع وھچےٹ افر ڑب  یک رطػ  ے دےتی ےھت، اہیں کت ہک ےری  وٹیبں یک رطػ  ے د  دےتی ےھت، 

)اامؾ اخبری( ےن اہک ہک ینب افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع اؿ وک دےتی وج وبقؽ رکےت افر دیعارطفل ےک اکی ای دف دؿ ےلہپ دےتی۔ اوبدبعاہلل 

  ے رماد ینب انعف ےہ افر اہک ہک فہ ولگ عمج رکےن ےک ےئل دےتی ےھت ہن رقفاء وک دےتی ےھت۔

 اوباامعنلؿ، امحد  ن زدی، اویب، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...رہ وھچےٹ ڑب  رپ دصہق رطف فا ب وہےن اک ایبؿ، اوبرمعف ےن اہک، رمع ریض اہلل ہنع، لع

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ، اطفہشئ ریض اہلل ہنعرہ وھچےٹ ڑب  رپ دصہق رطف فا ب وہےن اک ایبؿ، اوبرمعف ےن اہک، رمع ریض اہلل ہنع،  یل ا ن رمع ریض اہلل ہنع، اجرب ریض اہلل ہنع، اع

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1422    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ز، یحٌی، ًبیس اهَّلل ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز   ٣شس

طُ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َُ اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َآ َىٔی ٧ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ اهَّلل ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ یَِحٌَی  ا  ث٨ََ ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث َّي  َحسَّ َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو َق  ََفَ  ٢َ ا َٗ

 ِٟ ا ٔ َو ٔیر ب َٜ اِل ٔ َو ٔیر ِ اٟؼَّ َي  ل ًَ  ٕ ز ا ٩ِ٣ٔ َت٤ِ ًّ ا ٕ أَِو َػ یر ٌٔ َط ا ٩ِ٣ٔ  ًّ ا ِْطٔ َػ ٔٔ ِٟ ا َة  َٗ َػَس  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َٔ اهَّللُ  ُو ٠٤ِ ٤َ ِٟ ا  رُِحِّ َو

ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی  دسمد، ییحی، دیبعاہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں

 اصع وج، ای اکی اصع وجھکر، وھچےٹ افر ڑب  آزاد افر الغؾ رپ دصہق رطف رفض ایک ےہ۔

 دسمد، ییحی، دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ : ابب

 ...جح ےک فا ب وہےن افر اس یک تلیضف اک ایبؿ، افر اہلل اعتیل اک وقؽ افر اہلل ےک ےئل ؽ

 جح اک ایبؿ :   ابب

، ںیہنج فتاں اجےن یک دقرت وہ افر سج ےن جح ےک فا ب وہےن افر اس یک تلیضف اک ایبؿ، افر اہلل اعتیل اک وقؽ افر اہلل ےک ےئل ولوگں رپ اخہن ہبعک اک جح رکان رفض ےہ

 ااکنر ایک وت اہلل اعتیل اسری داین  ے ےب اینز ےہ ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1423    حس

ر، ًبساهَّلل ب٩ ًباض :  راوی ، س٠امی٪ ب٩ يشا ک، اب٩ طہاب ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ إر  َ٪ ب٩ِٔ َيَش ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ أْٟک  بََر٧َا ٣َ َٕ أَِخ ُوُس  ی

 َٓ  ٥َ ٌَ َزأَْة ٩ِ٣ٔ َخِظ ا٣ِ َحائَِت  َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس  َٕ ٔی َرز  ١ُ ـِ َٔ ِٟ ا َاَ٪  ک ا٢َ  َٗ ُض٤َا  ٨ِ َضا حَ ًَ ِی َٟ ٔ ُ إ ز ُو ١ُ ی٨َِ ـِ َٔ ِٟ ا  ١َ ٌَ

 َٓ اِْلَْخٔ   ِّٙ اٟظِّ َي  ٔل ١ٔ إ ـِ َٔ ِٟ ا َط  ُٖ َوِج ٥َ َيَِّصٔ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ  ١َ ٌَ ٔ َوَج ِیط َٟ ٔ ُ إ ز ُو ٨ِ اهَّللٔ َوَت َة  ـَ ي ََفٔ ٔ إٔ٪َّ  اهَّلل  ٢َ ُسو یَا َر ِت  َٟ ا َ٘

 ٔ ِت أَب َٛ َر َحخِّ أَِز ِٟ ا ٔي  ٔ ف زٔظ َٔبا َي ً ل ًَ َٔ َزا َو ِٟ ا ٔة  ٔي َححَّ َٔک ف َذٟ ٥ِ َو ٌَ ٢َ َن ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ أَحُخ   َٓ َ ٔة أ اح٠َٔ زَّ اٟ َي  ل ًَ بُُت  یَِث ٔیّرا َِل  ب َٛ ا  َطِیّد  ي 

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، امیلسؿ  ن اسیر، دبعاہلل  ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک لضف، 

ےھچیپ وسار ےھت۔ ہلیبق معثخ یک اکی وعرت آیئ وت لضف اس وعرت یک رطػ دےنھکی ےگل، افر فہ وعرت  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک

لضف یک رطػ دھکی ریہ یھت افر یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس لضف یک اگنہ دفےری رطػ ریھپ رےہ ےھت، اس وعرت ےن رعض ایک، ای 

 رفض ایک ےہ، نکیل ےریا ابپ تہب وبڑاھ وہایگ ےہ فہ وساری رپ رہھٹ ںیہن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ادا ےن اےنپ دنبفں رپ جح

 اتکس۔ وت ایک ںیم اس یک رطػ  ے جح رکفں ؟ آپ ےن رفامای۔ تاں افر ہی ۃجح اولداع اک فاہعق ےہ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، امیلسؿ  ن اسیر، دبعاہلل  ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس دیپؽ افر افٹن رپ تہب دفر د

 جح اک ایبؿ :   ابب

ں  ے آںیئ ےگ اتہک فہ اےنپ انمعف احلص رکںی ۔جاجاج  ے رماد فعیس اہلل اعتیل اک وقؽ ہک ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس دیپؽ افر افٹن رپ تہب دفر دراز راوتس

 راںیہ ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1424    حس



 

 

٨ًہ :  راوی اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ہ ٨ً رضی اهَّلل  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس ٥ٟ ب٩  ، سا اب٩ طہاب  ، ص ب، یو٧ ہ اب٩ و سٰی،  ًی  اح٤س ب٩ 

٤َُ َحسَّ  ٔ ب٩ِٔ ً اهَّلل ِبسٔ  ًَ ا٥َٟٔ ب٩َِ  إب أَ٪َّ َس ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ُو٧َُص  ٩ِ ی ًَ ِٕب  اب٩ُِ َوص ٨ََا  ث َسی َحسَّ ٤َُس ب٩ُِ ًٔی ٨ََا أَِح ٤َزَ ث اب٩َِ ًُ ُظ أَ٪َّ  بََر َز أَِخ

ُب  َٛ زِ َی  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو َر ُِت  َی َرأ  ٢َ ا َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٤َّٔة  َر ائ َٗ َٔی  َتِشَتو َّی  ُض١ٔ  َحً ٔة ث٥َُّ ی َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ُط بٔٔذی  َت اح٠َٔ  َر

ادمح  ن ٰیسیع، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت 

اہلل ہیلع فملس وک ذی اہفیلحل ںیم داھکی ہک اینپ وساری رپ وسار وہےئ،  ںیہ۔ ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص

 وت رھپ  ب فہ دیسیھ ڑھکی وہاجیت وت کیبل ےتہک۔

 ادمح  ن ٰیسیع، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس دیپؽ افر افٹن رپ تہب دفر د

 جح اک ایبؿ :   ابب

آںیئ ےگ اتہک فہ اےنپ انمعف احلص رکںی ۔جاجاج ے رماد فعیس اہلل اعتیل اک وقؽ ہک ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس دیپؽ افر افٹن رپ تہب دفر دراز راوتسں  ے 

 راںیہ ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1425    حس

ؼاری :  راوی ، جابز ب٩ ًبساهَّلل ان اوزاعي، ًلاء سی، وٟیس،  اہی٥ ب٩ ٣و  ابز

َؤٟیُس  ِٟ ا ٧َا  بََر وَسی أَِخ اصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُ ا إٔبَِز ٨ََ ث ا أَ٪َّ  َحسَّ ُض٤َ ٨ِ ًَ َرضَٔی اهَّللُ   ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب ٩ِ َج ًَ ُث  یَُحسِّ اّئ  َل ًَ  ٍَ ٔ َس٤ عٔي   ِْلَِوَزا ا ا ث٨ََ َحسَّ

 َ ُظ أ ا َرَو ُط  ُت اح٠َٔ ٔ َر ٔط َوِت ب ِسَت ٔیَن ا ٔة ح َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ٔی  ذ  ٥َ ٩ِ٣ٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ و َرُس  ٢َ ًَل اب٩ُِ إٔصِ َْص َو اهَّللُ  ٧ ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ

وسی اصی٥ ب٩ ٣ ابز ث  ىی حسی ٌ ُض٥ِ ي ٨ِ ًَ 

اربامیہ  ن ومیس، فدیل، افزایع، اطعء، اجرب  ن دبعاہلل ااصنری  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 



 

 

افینٹن دیسیھ ڑھکی وہاجیت، اسن افر ا ن سابس ےن یھب فملس اک کیبل انہک ذی اہفیلحل  ے اس فتق وہات  ب آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک 

 اس دحثی وک ینعی اربامیہ  ن ومٰیس یک دحثی وک رفاتی ایک ےہ۔

 اربامیہ  ن ومیس، فدیل، افزایع، اطعء، اجرب  ن دبعاہلل ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اپالؿ رپ وسار وہ رک جح رکےن اک ایبؿ، افر اابؿ ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے ا ن دانیر ےن

 جح اک ایبؿ :   ابب

یلص اہلل ہیلع فملس ےن فاتی ایک ےہ ہک یبن اپالؿ رپ وسار وہ رک جح رکےن اک ایبؿ، افر اابؿ ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے ا ن دانیر ےن وباہطس اقمس  ن دمحم، اعہشئ ریض اہلل ہنع  ے ر

۔ رضحت رمع ےن رفامای ہک جح ںیم اپالؿ وک رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےک اس ھ اؿ ےک اھبیئ دبعارلنمح وک اجیھب وت اؿ وک اقمؾ میعنت  ے رمعہ رکاای افر اؿ وک اجکفہ رپ وسار ایک 

ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے سیدی  ن زرعی ےن وباہطس رعفہ  ن اثتب، امثہم  ن دبعاہلل  ن اسن ریض ابدنوھ، اس ےئل ہک ہی یھب اکی اہجد ےہ افر دمحم ن ایب رکب ریض اہلل ہنع 

 فملس ےن اپالؿ رپ جح ایک افر اس رپ آپ اہلل ہنع  ے رفاتی ایک ہک رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےن اکی اپالؿ رپ جح ایک ۔ احالہکن فہ لیخب ہن ےھت افر ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع

 اہلل ہیلع فآہل فملس اک اابسب یھب اھت۔ یلص

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1426    حس

ہ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ا٧ص :  راوی ، ًزرہ ب٩ ثابت ،ث٤ا٣ یٍ بي بَک، یزیس ب٩ زً  ٣ح٤سب٩ ا

 َ ث ٍٕ َحسَّ ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز ز َی ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ أَبٔي بََِک َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٧ََْص َحسَّ خَّ أ ا٢َ َح َٗ ٧ََٕص  ٔ ب٩ِٔ أ اهَّلل ِبٔس  ًَ ا٣ََة ب٩ِٔ  ٤َُ ٩ِ ث ًَ َابٕٔت  َِرةُ ب٩ُِ ث ز ًَ ا  ٨َ

 َ ک َرِح١ٕ َو لَى  ًَ ٥َ َحخَّ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّى اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو َث أَ٪َّ َر َطٔحیّحا َوَحسَّ  ٩َُِٜ ٥ِ ی َٟ َى َرِح١ٕ َو ل َتطُ ًَ ا٠َ٣ٔ ٧َِت َز  ا

ہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے سیدی  ن زرعی ےن وباہطس رعفہ  ن اثتب، امثہم  ن دبعاہلل  ن اسن ریض اہلل ہنع دمحم ن ایب رکب ریض ا

ےن  ے رفاتی ایک ہک رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےن اکی اپالؿ رپ جح ایک ۔ احالہکن فہ لیخب ہن ےھت افر ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اابسب یھب اھت۔اپالؿ رپ جح ایک افر اس رپ

 دمحم ن ایب رکب، سیدی  ن زرعی، زعرہ  ن اثتب ،امثہم  ن دبعاہلل  ن اسن :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہیلع فملس ےن ےن اک ایبؿ، افر اابؿ ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے ا ن دانیر ےن وباہطس اقمس  ن دمحم، اعہشئ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی ایک ےہ ہک یبن یلص اہللاپالؿ رپ وسار وہ رک جح رک

وسار ایک ۔ رضحت رمع ےن رفامای ہک جح ںیم اپالؿ وک  رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےک اس ھ اؿ ےک اھبیئ دبعارلنمح وک اجیھب وت اؿ وک اقمؾ میعنت  ے رمعہ رکاای افر اؿ وک اجکفہ رپ

، امثہم  ن دبعاہلل  ن اسن ریض ابدنوھ، اس ےئل ہک ہی یھب اکی اہجد ےہ افر دمحم ن ایب رکب ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے سیدی  ن زرعی ےن وباہطس رعفہ  ن اثتب

اکی اپالؿ رپ جح ایک ۔ احالہکن فہ لیخب ہن ےھت افر ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اپالؿ رپ جح ایک افر اس رپ آپ اہلل ہنع  ے رفاتی ایک ہک رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےن 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اابسب یھب اھت۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1427    حس

، ی٩٤ ب٩  :  راوی ا٤ًز ب٩ ًلي ابوًاػ٥ ، حرضت ًائظہ رضی اهَّلل ٨ًہ  ٧اب١، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س

ا٢ ٔػ٥ٕ ٗ ا ًَ ُو  ا أَب ٨ََ ث ٢ َحسَّ ٓٔيٕ ٗا ل ًَ زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ  َحسَّ ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٕس  َّ٤ ٔس٥ُ ب٩ُِ ٣َُح ا َ٘ ِٟ ا ا  ث٨ََ َاب١ٕٔ َحسَّ ٧ ٩ُ٤َِ ب٩ُِ  َی ٨ََا أ ث َحسَّ

ا ُسو٢َ اهَّللٔ  یَا َر ِت  َٟ ا َٗ ا  ََّض ٧َ َضا أ ٨ِ ضَ ًَ َب َ٘ ًِ َ أ َٓ ی٥ٔ  ٌٔ ٨َِّ اٟت ا ٩ِ٣ٔ  ٔزَِص ٤ ًِ َ أ َٓ تَٔک  اذَِصِب بٔأُِخ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبَس  ًَ ٢َ یَا  ا َ٘ َٓ ٔزِ  ٤ َت ًِ َ ٥ِ أ َٟ زِت٥ُِ َو ٤َ َت ا ًِ

زَِت  ٤َ َت ًِ ا َٓ ٕة  َٗ َا ٧ َي  ل ًَ 

ہشئ ریض اہلل اہنع رمع  ن  یل اوباعمص، انمی  ن انلب، اقمس  ن دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اع

ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس آپ ےن رمعہ ایک نکیل ںیم ےن ںیہن ایک۔ آپ ےن رفامای، ا  دبعارلنمح اینپ نہب وک ےل 

 اجؤ افر اؿ وک اؿ اقمؾ میعنت  ے رمعہ رکاؤانچہچن اؿ وک افینٹن رپ ےھچیپ اھٹب ایل وت اوہنں ےن رمعہ ایک۔

  اوباعمص، نمی  ن انلب، اقمس  ن دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعرمع  ن  یل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جح وبقمؽ یک تلیضف اک ایبؿ ۔



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح وبقمؽ یک تلیضف اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1428    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی اٌٟزیذ ب٩ ًبساهَّلل ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ   ًبس

 ِٟ ا یٔس ب٩ِٔ  ٌٔ ٩ِ َس ًَ ز صِزٔیِّ  اٟ  ٩ِ ًَ ٕس  ٌِ َس َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ٨ََا إٔب ث اهَّللٔ َحسَّ ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َِزَة َر ی َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ ٔب  ٤َُشیَّ

 ٔ ٗ ٔ ٔط َرُسوٟ ٔ َو ٔاهَّلل اْ٪ ب ٔی٤َ ا٢َ إ َٗ  ١ُ ـَ ِٓ َ ا٢ٔ أ ٤َ ًِ َ ِْل ٥َ أَی  ا ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ئ١َٔ  ا٢َ ُس َسبٔی١ٔ َٗ َضاْز فٔي  ا٢َ ٔج َٗ اذَا  ی١َ ث٥َُّ ٣َ

٢َ حَ  ا َٗ ا  اَذ ْر اهَّللٔ ٗٔی١َ ث٥َُّ ٣َ بِرُو  خٌّ ٣َ

دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، اربامیہ  ن دعس، زرہی، دیعس  ن بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن 

ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے درایتف ایک ایگ ہک وکؿ اس لمع الضف ےہ ؟ آپ ےن رفامای اہلل افر اس ےک روسؽ رپ اامیؿ الان۔ 

 اھچ ایگ اس ےک دعب وکؿ اس ؟ آپ ےن رفامای، اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکان، وپاھچ ایگ رھپ وکؿ اس ؟ آپ ےن رفامای ہک جح وبقمؽ۔وپ

 دبعازعلذی  ن دبعاہلل ، اربامیہ  ن دعس، زرہی، دیعس  ن بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح وبقمؽ یک تلیضف اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1429    حس

ابي ٤ًزہ، ًائظہ ب٨ت ك٠حہ، ا٦ ا٤ٟو٨٣ین حرضت ًائظہ رضی اهَّلل  :  راوی ٟزح٩٤ ب٩ ٣بارَ، خاٟس، حبیب ب٩  لٰي ًبسا تٌا

ا   ٨ًہ



 

 

 ِ٨ٔ َة ب ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ َزَة  ٤ِ ًَ ٔي  ٧َا َحبٔیُب ب٩ُِ أَب بََر أْٟس أَِخ ا َخ ث٨ََ َٔ َحسَّ َر ا ٤َُب ِٟ ا ٩ٔ٤َ ب٩ُِ  زَِّح اٟ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َة أ٦ُِّ َحسَّ ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٔت ك٠ََِحَة 

 ِٟ ا ی  ٧ََز ٢َ اهَّللٔ  ُسو َا َر ِت ی َٟ ا َٗ ا  ََّض ٧َ َضا أ ٨ِ ًَ َرضَٔی اهَّللُ  ٔیَن  ٤ُِؤ٨٣ٔ ِٟ ٔ ا ز َٔضا ح ِٟ ا  ١َ ـَ ِٓ َ ٩َّ أ ٜٔ ا٢َ َِل َل َٗ اصُٔس  ٧َُح ًَل  َٓ َ ١ٔ٤َ أ ٌَ ِٟ ا  ١َ ـَ ِٓ َ َز أ َٔضا ح

بِرُوْر  خٌّ ٣َ  َح

یتہک ںیہ ہک ای روسؽ  ےدبعارلنمح  ن ابمرک، اخدل، بیبح  ن ایب رمعہ، اعہشئ تنب ہحلط، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

اہجد وک بس  ے رتہبلمع یتھ ںیہ وت ایک مہ یھب اہجد ہن رکںی ؟ آپ ےن رفامای ہک )اہمتر  ےئل( بس اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ 

  ے الضف اہجد جح وبقمؽ ےہ۔

  دبعارلنمح  ن ابمرک، اخدل، بیبح  ن ایب رمعہ، اعہشئ تنب ہحلط، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح وبقمؽ یک تلیضف اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1430    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی اٟح٥ٜ، ابوحاز٦، حرضت ابوہزیزہ  ہ، سیار ابو  آز٦، طٌب

ا ٨ََ ث َر  َحسَّ َِزَة  ی َُز َا ص ُت أَب ٌِ ٔ ٤ َس  ٢َ ا َٗ  ٕ از٦ٔ َا َح ُت أَب ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ  ٥ٔ َٜ َح ِٟ ا ُو  ْر أَب ا َسیَّ ا  ٨ََ ث ُة َحسَّ َب ٌِ ُط ٨ََا  ث َز٦ُ َحسَّ ا٢َ آ َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی 

 ٥ِ َٟ ِث َو ُٓ زِ َی  ٥ِ٠َ َٓ خَّ ِهَّلِل  و٢ُ ٩ِ٣َ َح ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ ُت  ٌِ ٔ ٤ طُ َس ُط أ٣ُ  َسِت َٟ ٔ َو ِو٦ َی َٛ  ٍَ ِٙ َرَج ُش ِٔ  َي

آدؾ، ہبعش، ایسر اوبامکحل، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل 

ہ اک رمبکت وہا وت اس دؿ یک رطح ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک سج ےن اہلل ےک ےئل جح ایک افر اس ےن ہن شحف ابت یک افر ہن انگ

 )انگہ  ے اپک فاصػ( وہاگ سج دؿ  ے اس یک امں ےن انج اھت۔

 آدؾ، ہبعش، ایسر اوبامکحل، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہ یک اقیموتں اک ایبؿ ۔جح افر رمع

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ یک اقیموتں اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1431    حس

ہ وہ ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٩ً :  راوی ہیر، زیس ب٩ جبیر ےن بیا٪ ٛیا ٛ  ٣اٟک ب٩ اس٤ٌی١، ز

ُٔک ب٩ُِ إِٔس  اٟ ا ٣َ ٨ََ ث ًَ َحسَّ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َُ اهَّللٔ ب٩َِ ً ِبَس  ًَ َي  َُّط أَت ٧َ ٕ أ یِر یُِس ب٩ُِ ُجَب ثَىٔی َز ٢َ َحسَّ ا َٗ یِْر  ا ُزَص ٨ََ ث أًی١َ َحسَّ ٔطٔ ٤َ زٟٔ ٨ِ ٔي ٣َ ٤َا ف ُض ٨ِ

 ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو ا َر َض َؿ ََفَ  ٢َ ا َٗ ٤َٔز  َت ًِ َ وُز أَِ٪ أ یَحُ َی٩َِ  ُط ٩ِ٣ٔ أ ُت ِٟ َ َشأ َٓ  ْٚ ٔ ز ا َ َُ ْن َو ا َل ِش ُٓ ُط  َٟ ٧ّا  َو َْقِ ٥َ ْٔلَص١ِٔ ٧َِحٕس  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل

ةَ  َٔ ُحِح ِٟ ا أ٦ِٔ  اٟظَّ ْٔلَص١ِٔ  ةٔ َو َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ا  َذ ٔة  ی٨َ ٤َٔس ِٟ ا ْٔلَص١ِٔ   َو

ےگل  امکل  ن اامسلیع، زریہ، زدی  ن ریبج ےن ایبؿ ایک ہک فہ دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع ےک اپس اؿ یک ایقؾ اگہ رپ آےئ۔ اؿ ےک ےمیخ

ےھت افر انقںیت ڑھکی ںیھت۔ ںیم ےن اؿ  ے وپاھچ ہک ےری  ےئل اہکں  ے رمعہ اک ارحاؾ ابدنانھ اجزئ ےہ ؟ وت اوہنں ےن وجاب دای 

  وک رقمر ایک ےہ۔

 

حفۃ
ح 

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن الہ دجن ےک ےئل آرؿ، الہ دمہنی ےک ےئل ذفاہفیلحل افر اشؾ ےک ےئل 

 الیعمس، زریہ، زدی  ن ریبج ےن ایبؿ ایک ہک فہ دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل نع امکل  ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک مت زادراہ اس ھ ےل رک اجف

 جح اک ایبؿ :   ابب

 راہ اس ھ ےل رک اجفاہلل اعتیل اک وقؽ ہک مت زاد



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1432    حس

ہ :  راوی ہ، اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ً ر، ًَک٣ ء، ٤ًزو ب٩ زی٨ا ، ورٗا ہ ، طباب  یحٌی ب٩ برش

 ًَ ٕر  ٨َا زٔی زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ اَئ  َٗ ِر ٩ِ َو ًَ ابَُة  َب ٨ََا َط ث رِٔشٕ َحسَّ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ

ُو َسأَٟ َة  َّٜ ٔس٣ُوا ٣َ َٗ َٔذا  إ َٓ وَ٪  ُ٠ِّ ک َو ٤َُت ِٟ ا ٧َِح٩ُ  ُوَ٪  وٟ ُ٘ زُوَ٪ َوَي زَوَّ َت َی وَ٪ َوَِل  َیُحح   ٩ٔ٤َ َی ِٟ ا َاَ٪ أَص١ُِ  الَي ک ٌَ ُ َت اهَّلل ِز٢ََ  ٧َ أ َٓ َض  ا َّ٨ اٟ ا 

 ِ ی إٔ٪َّ َخ َٓ ا  زُو زَوَّ زَِسًّل َوَت ٣ََة ٣ُ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ َة  اب٩ُِ ًَُيِي٨َ ُظ  َرَوا ی  َو ِ٘ تَّ اٟ  ٔ َّاز اٟز  َر 

ییحی  ن رشب، ابشہب، فراقء، رمعف  ن دانیر، رکعہم، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک الہ نمی جح رکےت ےھت، نکیل زاد 

ادا رپ رھبفہس رکےن فاےل ںیہ  ب فہ ہکم ںیم آےت وت ولوگں  ے کیھب امےتگن،  راہ اس ھ ےل رک ںیہن اجےت ےھت افر ےتہک ےھت ہک مہ

اس ےئل اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ یک ہک راےتس اک رخچ اس ھ رکیل اجای رکف۔ رتہبنی وتہش وقتٰی رپزیہ اگری ےہ۔ ا ن ہینیع ےن وباہطس 

 رمعف، رکعہم اس وک رمالس رفاتی ایک۔

 ہب، فراقء، رمعف  ن دانیر، رکعہم، ا ن سابس ریض اہلل ہنعییحی  ن رشب، ابش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جح افر رمعہ ےک ےئل الہ ہکم ےک ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج اک ایبؿ ۔ جح افر رمعہ ےک ےئل الہ ہکم ےک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1433    حس

سی ب٩ اس٤اًی١، وہیب، اب٩ كاوض اپ٨ے واٟس سے، وہ اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی  ٣و

 ًَ ٕض  َاُو اب٩ُِ ك ا  ث٨ََ ْب َحسَّ ا ُوَصِی ٨ََ ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ ا ٣ُوَسی ب٩ُِ إ ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیَّ َػل ا٨َّٟ ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی

 ٔ از ٨َ٤َ ِٟ ا  ٪َ َْقِ ٧َِحٕس  ْٔلَص١ِٔ  َة َو َٔ ُحِح ِٟ ٔ ا أ٦ِ اٟظَّ ْٔلَص١ِٔ  ةٔ َو َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ا  َذ ٨َةٔ  ٤َٔسی ِٟ ا ْٔلَص١ِٔ  َت  َّٗ ٥َ َو َس٠َّ ُض٩َّ َو َٟ ٥َ٠َ٤ِ ص٩َُّ  َی٠َ  ٩ٔ٤َ َی ِٟ ا ْٔلَص١ِٔ  ٢ٔ َو



 

 

َنِ َو  ُث أ ٩ِٔ٤ َحِی َٓ َٔک  ذَٟ زُوَ٪  َاَ٪  ک َزَة َو٩ِ٣َ  ٤ِ ٌُ ِٟ ا َحخَّ َو ِٟ ا اَز  ٩ِ أََر َّ٤ یِرٔص٩َّٔ ٣ٔ َُ ض٩َّٔ ٩ِ٣ٔ  ٠َِی ًَ ٩ِ٤َٔ أَتَي  ةَ ٟ َّٜ َة ٩ِ٣ٔ ٣َ َّٜ َّی أَص١ُِ ٣َ ً َ َح  َظأ

وہنں ےن ایبؿ ایک ہک ومیس  ن اامسلیع، فبیہ، ا ن اطؤس اےنپ فادل  ے، فہ ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ ا

حفۃ، الہ دجن ےک ےئل آرآؿ انمزؽ افر الہ نمی ےک 
ح 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن الہ دمہنی ےک ےئل ذفاہفیلحل، الہ اشؾ ےک ےئل 

ؿ ےئل ململی وک رقمر ایک۔ اہیں ےک ےئل اقیمت ےہ افر اؿ ےک ےئل وج دفےر  اقمامت  ے جح افر رمعہ ےک ارادہ  ے آںیئ افر وج ا

 اقیموتں ےک ادنر رےنہ فاال ےہ فہ فںیہ  ے ارحاؾ ابدنےھ، اہجں  ے الچ ےہ اہیں کت ہک الہ ہکم، ہکم یہ  ے ارحاؾ ابدنھ ںیل۔

 ومیس  ن اامسلیع، فبیہ، ا ن اطفس اےنپ فادل  ے، فہ ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... الہ دمہنی یک اقیمت اک ایبؿ افر ہی ولگ ذفاہفیلحل ےنچنہپ  ے ےلہپ ارحاؾ ہن ابدنںیھ

 جح اک ایبؿ :   ابب

 الہ دمہنی یک اقیمت اک ایبؿ افر ہی ولگ ذفاہفیلحل ےنچنہپ  ے ےلہپ ارحاؾ ہن ابدنںیھ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1434    حس

ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ک، ٧آ ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ضُ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َز  ٤َُ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ًَ َحسَّ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢َ ُسو َر ا أَ٪َّ  ٠َِیطٔ ٤َ

٧َِحسٕ  ٔة َوأَص١ُِ  َٔ ُحِح ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ ٔ أ٦ِ اٟظَّ ٔة َویُض١ٔ  أَص١ُِ  َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ٔی  ذ ٔة ٩ِ٣ٔ  ٨َ ی ٤َٔس ِٟ ا ُض١ٔ  أَص١ُِ  ی ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ اهَّللٔ َو ِبُس  ًَ  ٢َ ا َٗ  ٪ٕ َْقِ  ٩ِ٣ٔ 

٢َ َویُض١ٔ  أَص١ُِ  ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ىٔی أَ٪َّ َر َِ ٥َ٠َ٤ِ  َوب٠ََ ی٠ََ  ٩ٔ٤َ ٩ِ٣ٔ َی ِٟ  ا

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

حفۃ  ے افر الہ دجن آرآؿ  ے ارحاؾ ابدنںیھ۔ رضحت دبعاہلل ےن 
ح 

ایبؿ ایک ہک فملس ےن رفامای۔ الہ دمہنی ذفاہفیلحل  ے، الہ اشؾ 

 ےھجم ولعمؾ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای۔ الہ نمی ململی  ے ارحاؾ ابدنںیھ۔



 

 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الہ اشؾ ےک ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 الہ اشؾ ےک ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1435    حس

، كاوض، اب٩ ًباض :  راوی ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار ز، ح٤از  ٣شس

ث٨ََا َح٤َّ  ْز َحسَّ ٨ََا ٣َُشسَّ ث َّيَحسَّ َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َت َر َّٗ ا٢َ َو َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  إض َر بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َاُوٕض  ٩ِ ك ًَ إر  ٔی٨َ زٔو ب٩ِٔ ز ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ ْز   ا

 ٪َ ٧َِحٕس َْقِ ْٔلَص١ِٔ  َة َو َٔ ُحِح ِٟ ا  ٔ أ٦ِ اٟظَّ ْٔلَص١ِٔ  ٔة َو َٔ ُح٠َِی ِٟ ا َذا  ٔة  ٨َ ی ٤َسٔ ِٟ ا ْٔلَص١ِٔ   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٤َ اهَّللُ  ِٟ ُض٩َّ ا َٓ  ٥َ٠َ٤ِ ی٠ََ  ٩ٔ٤َ َی ِٟ ا ٢ٔٔ َؤْلَص١ِٔ  از ٨َ

٧َُض٩َّ  زُو َاَ٪  ک  ٩ِ٤َ َٓ َزَة  ٤ِ ٌُ ِٟ ا خَّ َو َح ِٟ ا ٔیُس  ُز َاَ٪ ی ٩ِ٤َٔ ک ٔض٩َّٔ ٟ ٔ أَص٠ِ یِر َُ ض٩َّٔ ٩ِ٣ٔ  ٠َِی ًَ َي  ٩ِ٤َٔ أَت ُض٩َّ َوٟ َّی أَص١ُِ َٟ ً ََ َح ا َذ َٛ ٔ َو طُ ٩ِ٣ٔ أَص٠ِٔط َض٠  ٤ُ َٓ  

َضا وَ٪ ٨ِ٣ٔ ُض٠ٔ  َة ی َّٜ ٣َ 

، امحد، رمعف  ن دانیر، اطؤس ، ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن الہ دمہنی ےک ےئل ذفاہفیلحل، دسمد

حفۃ افر الہ دجن ےک ےئل آرآؿ انمزؽ افر الہ نمی ےک ےئل ململی وک ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج رقمر رفامای۔ ہی ںیہگج اؿ 
ح 

الہ اشؾ ےک ےئل 

ںیہ، افر اؿ ولوگں ےک ےئل یھب وج اؿ ےک العفہ دفےری وہگجں  ے جح افر رمعہ ےک اراد   ے آںیئ، وج اؿ  ےک ےئل اقیمت

اقیموتں ےک ادنر رےنہ فاےل ںیہ اےکن ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج اؿ ےک رھگ  ے رشفع وہیت ےہ اہیں کت ہک الہ ہکم رھگ یہ  ے ارحاؾ 

 ابدنںیھ۔

 اطفس، ا ن سابس دسمد، امحد، رمعف  ن دانیر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...الہ دجن ےک ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 الہ دجن ےک ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1436    حس

ب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٦ ب٩ ًبساهَّلل  :  راوی اح٤س اب٩ وہ ہ،  رضی اهَّلل ٨ً ہزی، سا٥ٟ، اب٩ ٤ًز  ًلي )ب٩ ٣سیىی( سٔیا٪، ز

ہ  ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ً

 َّٗ ٔ َو ط ٩ِ أَبٔی ًَ ا٥ٕٟٔ  ٩ِ َس ًَ زٔیِّ  ز صِ اٟ اُظ ٩ِ٣ٔ  ِو٨َ ٔٔ اُ٪ َح َی ِٔ ُس ث٨ََا  لٔيٌّ َحسَّ ًَ ٨ََا  ث ٤َُس ب٩ُِ َحسَّ ٨ََا أَِح ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َت 

ضٔ  َر  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ُُص  ٧ یُو ٔي  بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ ِٕب  اب٩ُِ َوص ا  ث٨ََ َسی َحسَّ ُت ًٔی ٌِ ٔ َس٤ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َی 

َّي اهَّللُ َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  حُ َر ِٟ ا ُة َوهَٔي  ٌَ ِضَی ٣َ ٔ أ٦ِ اٟظَّ َض١  أَص١ِٔ  ٔة َو٣ُ َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ذُو  ٨َةٔ  ی ٤َٔس ِٟ ا َض١  أَص١ِٔ  و٢ُ ٣ُ ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ُة َوأَص١ِٔ   َٔ ِح

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ا أَ٪َّ  ٤ُو ًَ ا َز ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َز َرضَٔی  اب٩ُِ ٤ًَُ  ٢َ ا َٗ  ٪ْ َْقِ َی٥٠َ٤ِ٠َُ ٧َِحٕس   ٩ٔ٤َ َی ِٟ َض١  أَص١ِٔ ا ُط َو٣ُ ٌِ َِس٤َ ٥ِ أ َٟ ٢َ َو ا َٗ  ٥َ 

 یل ) ن دمینی(  نایؿ، زرہی، اسمل، ا ن رمع ریض اہلل ہنع، ادمح ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، اسؾ  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن رمع ریض 

 اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک الہ دمہنی ےک اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص

حفۃ ےہ افر الہ دجن ےک ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج 
ح 

 ی عۃ ینعی 
ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج ذفاہفیلحل ےہ افر الہ اشؾ ےک ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج مہ

رفامای ہک الہ نمی ےک ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج ململی آرآؿ ےہ۔ ا ن رمع ےن اہک ہک ولگ ہی ےتہک ےھت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی یھب 

 ےہ )نکیل( ںیم ےن اس وک ںیہن انس۔

 یل ) ن دمینی(  نایؿ، زرہی، اسمل، ا ن رمع ریض اہلل ہنع، ادمح ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، اسؾ  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن  :  رافی

 رمع ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اقیموتں  ے ادرھ ادرھ رےنہ فاولں ےک ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اقیموتں  ے ادرھ ادرھ رےنہ فاولں ےک ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج اک ایبؿ ۔

     1437    ثحسی                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ، ٤ًزو، كاوض، اب٩ ًباض  تیہ، ح٤از ٗ 

ئ  َّ٨ اٟ ٤َا أَ٪َّ  ٨ُِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َاُوٕض  ٩ِ ك ًَ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ اْز  ث٨ََا َح٤َّ َبُة َحسَّ تَِي ُٗ ٨ََا  ث َت َحسَّ َّٗ ٥َ َو ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل یَّ 

٤َسٔ  ِٟ ا َٟ ْٔلَص١ِٔ  ُض٩َّ  َٓ ّا  ٧ َْقِ ٥َ٠َ٤ِ َؤْلَص١ِٔ ٧َِحٕس  ی٠ََ  ٩ٔ٤َ َی ِٟ ا َة َؤْلَص١ِٔ  َٔ ُحِح ِٟ ا  ٔ أ٦ِ اٟظَّ ْٔلَص١ِٔ  ةٔ َو َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ا  ٨َةٔ َذ ض٩َّٔ ی ٠َِی ًَ َي  ٩ِ٤َٔ أَت ُض٩َّ َوٟ

 ٩ِٔ٤ َٓ َُض٩َّ  ٧ زُو َاَ٪  ٩ِ٤َ ک َٓ َزَة  ٤ِ ٌُ ِٟ ا َحخَّ َو ِٟ ا ٔیُس  یُز َاَ٪  ک  ٩ِ َّ٤ ٔض٩َّٔ ٣ٔ ٔ أَص٠ِ یِر َُ ٨َِضا ٩ِ٣ٔ  وَ٪ ٣ٔ ُض٠ٔ  ی َة  َّٜ َّی إٔ٪َّ أَص١َِ ٣َ ً ٔطٔ َح  أَص٠ِ

ی ۃ، امحد، رمعف، اطؤس ، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن الہ دمہنی ےک ےئل ذفاہفیلحل، الہ

 

 قی

حفۃ، الہ نمی ےک ےئل ململی افر الہ دجن ےک ےئل آرآؿ وک رقمر ایک
ح 

، اہیں ےک ےئل اقیمت ےہ افر اؿ ےک ےئل یھب وج اشؾ ےک ےئل 

اؿ ےک العفہ دفےر  اقمامت  ے جح افر رمعہ ےک اراد   ے آںیئ۔ وج اؿ اقیموتں ےک ادرھ ادرھ رےنہ فاال ےہ فہ اےنپ رھگ یہ 

  ے ارحاؾ ابدنےھ، اہیں کت ہک ہکم فاےل ہکم یہ  ے ارحاؾ ابدنںیھ۔

ی ۃ، امحد، رمعف، اطفس، ا ن  :  رافی

 

 سابس ریض اہلل ہنعقی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الہ نمی ےک ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 الہ نمی ےک ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج اک ایبؿ ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1438    حس

، كاوض، اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ب، ًبساهَّلل ب٩ كاوض  ٣ٌلي ب٩ اسس، وہی

ضَٔی  ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٕض  َاُو ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ك ًَ  ٩ِ ًَ ْب  ا ُوَصِی ٨ََ ث ََسٕس َحسَّ َّي ب٩ُِ أ ل ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث َّ َحسَّ َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ ي اهَّلل

ْٔلَص١ِٔ ٧َِحسٕ  َة َو َٔ ُحِح ِٟ ا  ٔ أ٦ِ اٟظَّ ْٔلَص١ِٔ  ةٔ َو َٔ ُح٠َِی ِٟ ا َذا  ی٨َةٔ  ٤َٔس ِٟ ا ْٔلَص١ِٔ  َت  َّٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ٥َ٠َ٤ِ  اهَّللُ  ی٠ََ  ٩ٔ٤َ َی ِٟ ا ْٔلَص١ِٔ  از٢ٔٔ َو ٨َ ٤َ ِٟ ا  ٪َ َْقِ

 ٩ِ َّ٤ یِرٔص٥ِٔ ٣ٔ َُ ض٩َّٔ ٩ِ٣ٔ  ٠َِی ًَ َي  إٓت أَت ٔک١ُِّ  ٔض٩َّٔ َوٟ ْٔلَص٠ِ َّی أَص١ُِ  ص٩َُّ  ً َ َح َِنَظأ ُث أ ٩ِٔ٤ َحِی َٓ َٔک  َذٟ زُوَ٪  َاَ٪  ک  ٩ِ٤َ َٓ َزَة  ٤ِ ٌُ ِٟ ا خَّ َو َح ِٟ ا َز  ا أََر

ةَ  َّٜ َة ٩ِ٣ٔ ٣َ َّٜ ٣َ 

ئ  ن ادس، فبیہ، دبعاہلل  ن اطؤس ، اطؤس ، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن الہ 

معل

حفۃ، الہ دجن ےک ےئل آرآؿ انمزؽ افر الہ نمی ےک ےئل ململی وک رقمر رفامای، ہی اہیں ےک رےنہ  دمہنی ےک ےئل ذفاہفیلحل،
ح 

الہ اشؾ ےئلیک 

فاولں ےک ےئل اقیمت ںیہ افر اؿ ےک ےئل یھب وج اؿ رپ دفےری وہگجں  ے جح افر رمع  ےک اراد   ے آںیئ افر وج اؿ اقیمت 

 اؾ ابدنھ ںیل اہیں کت ہک الہ ہکم ہکم یہ  ے ارحاؾ ابدنںیھ۔ےک ادنر رےنہ فاےل ںیہ فہ اہجں  ے ںیلکن ارح

ئ  ن ادس، فبیہ، دبعاہلل  ن اطفس، اطفس، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

معل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الہ رعاؼ ےک ےئل اقیمت ذات رعؼ ےہ۔

 جح اک ایبؿ :   باب

 الہ رعاؼ ےک ےئل اقیمت ذات رعؼ ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1439    حس

ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی رر، ًبیس اهَّلل ، ٧آ ، ًبساهَّلل ب٩ ٤٧ی ٣ش٥٠  ًلي ب٩ 

 ِ ی ٤َُ ٔ ب٩ُِ ٧ اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث لٔي  ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ًَ َىٔی  ث َٔح َحسَّ ت ُٓ ا  َّ٤ َٟ  ٢َ ا َٗ ا  ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ا ًُبَِیُس اهَّللٔ  ث٨ََ ٕ َحسَّ ر



 

 

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  ُس ٔیَن إٔ٪َّ َر ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا یَر  یَا أ٣َٔ وا  اُٟ َ٘ َٓ َز  ٤َُ ا ً أ٪ أََتِو ٤َِّٔصَ ِٟ ا أ٪  ٧َحِ َصَذ ْٔلَص١ِٔ  ٩ِ ٥َ َحسَّ  ًَ ْر  ِو َُو َج ّا َوص ٧ َْقِ ٕس 

اَت  َذ ُض٥ِ  َٟ َحسَّ  َٓ  ٥ُِٜٔ ي٘ ََطٔ ا ٩ِ٣ٔ  ا َحِذَوَص زُو ُِو ٧ ا َٓ  ٢َ ا َٗ ٨َا  ٠َِي ًَ  َّٙ َط ٧ّا  ٧َا َْقِ ََرِز َّا إِٔ٪ أ ٧ٔ ٨َٔا َوإ ي٘ ٕٚ ََطٔ  رٔعِ

کلم حتف وہےئ وت ولگ رضحت   یل  ن ملسم، دبعاہلل  ن ریمن، دیبعاہلل ، انعف، دبعاہلل  ن رمع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک  ب ہی دفونں

رمع ریض اہلل ہنع ےک اپس آےئ افر اہک ہک ا  اےریاوملنینم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن الہ دجن ےک ےئل آرآؿ وک رقمر رفامای 

 ہنع ےن ےہ افر فہ امہر  راےتس  ے اٹہ وہا ےہ، ارگمہ آرآؿ اک ارادہ رکںی وت امہر  ےئل فیلکت دہ وہات ےہ۔ رضحت رمع ریض اہلل

 رفامای اےنپ راےتس ںیم اس ےک اسےنم وکیئ ہگج دوت و، افر اؿ ےک ےئل ذات رعؼ وک رقمر رفامای۔

  یل  ن ملسم، دبعاہلل  ن ریمنر، دیبع اہلل ، انعف، دبعاہلل  ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ذفاہفیلحل ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ذفاہفیلحل ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1440    حس

ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ک، ٧آ ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 ُ اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َّي َحسَّ اهَّللٔ َػل  ٢َ ُسو َر ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َز  ٤َُ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ٠َِیطٔ وُس ًَ اهَّللُ 

اهَّللُ ضَٔی  َز َر ٔ ب٩ُِ ٤ًَُ اهَّلل ِبُس  ًَ َاَ٪  ک َٔضا َو َّي ب َؼل َٓ ةٔ  َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ی  ٔئ بٔٔذ ا ِلَح َب ِٟ ٔا َاَر ب ٥َ أ٧َ َس٠َّ َذَٟٔک َو  ١ُ ٌَ ِٔ ا َي ُض٤َ ٨ِ ًَ   

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

  ایس رطح رکےت ےھت۔فملس ےن ذی اہفیلحل یک رھتپ یل زنیم ںیم اینپ افینٹن اھٹبیئ افر فتاں امنز ڑپیھ۔ دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع



 

 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک رجشہ ےک راےتس  ے اجےن اک ایبؿ۔

 ؿجح اک ایب :   ابب

 یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک رجشہ ےک راےتس  ے اجےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1441    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز  ص ب٩ ًیاق، ًبیس اهَّلل ، ٧آ ر، ا٧ اہی٥ ب٩ ٨٣ذ  ابز

ٔ َحسَّ  ٨ِٔذر ٤ُ ِٟ ا اصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔبَِز ٨ََ ث ا أَ٪َّ َحسَّ ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َز  ٤َُ ٔ ب٩ِٔ ً اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ  ٔ اهَّلل ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ إق  َُص ب٩ُِ ًَٔی ا أ٧َ ٨ََ ث

ٔض  زَّ ٌَ ٤ُ ِٟ ا  ٔٙ ی ََطٔ یَِسُخ١ُ ٩ِ٣ٔ  ٔ َو َزة َح اٟظَّ  ٔٙ ی ََطٔ ُد ٩ِ٣ٔ  َیِْخُ َاَ٪  ٥َ ک َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو َ َر اهَّللُ  َوأ َّي  َػل اهَّللٔ  ُسو٢َ  ٪َّ َر

ةٔ  َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ی  َّي بٔٔذ َػل  ٍَ َرَج ا  ٔ َوإَٔذ َزة َح اٟظَّ يي فٔي ٣ِشحٔٔس  َة ُيَؼل َّٜ َي ٣َ ٔل َد إ َٔذا َْخَ َاَ٪ إ ک  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َّی ًَ ً َاَت َح ٔی َوب از َو ِٟ ا ِل٩ٔ  َٔب  ب

بَٔح   ُيِؼ

اہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رجشہ اربامیہ  ن ذنمر، اسن  ن ایعض، دیبعاہلل ، انعف، دبع

ے ےھت افر رعمس ےک راےتس  ے دالخ وہےت ےھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ب ہکم یک رطػ اجےت وت دجسم 

 

کلی

 

ن
ےک راےتس  ے 

ڑپےتھ، وج فادی ےک چیب ںیم ےہ افر فںیہ رات سگارےت، اہیں رجشہ ںیم امنز ڑپےتھ ےھت افر  ب فاسپ وہےت وت ذی اہفیلحل ںیم امنز 

 کت ہک حبص وہاجیت۔

 اربامیہ  ن ذنمر، اسن  ن ایعض، دیبع اہلل ، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ... ہیلع فملس اک رفامان ہک قیقع اکی ابمرک فادی ےہ ۔یبن یلص اہلل

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک قیقع اکی ابمرک فادی ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1442    حس

ًَک٣ہ :  راوی سی، اوزاعي، یحٌی،  ٟیس و برش ب٩ بَک ت٨ی ، و  اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ًہ ح٤یسی

٢َ حَ  ا َٗ ٔي   اع ِْلَِوَز ا ٨ََا  ث اَِل َحسَّ َٗ یٔسی   ِّ٨ اٟتِّ  ٕ ََِک رِٔشُ ب٩ُِ ب َؤٟیُس َوب ِٟ ا ا  ث٨ََ ٤َِیٔسی  َحسَّ ُح ِٟ ا ا  ٨ََ ث ٣َُة َحسَّ َِٔکٔ َىٔی ً ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٌَی  َیِح َىٔی  ث سَّ

 ُ٢ و ُ٘ ا َي ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩َِ   ٍَ ٔ ٤ َُّط َس ٧َ ٥َ  أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  ٌِ ٔ ٤ َس  ٢ُ و ُ٘ ُط َي ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َز َر ٤َ ًُ ٍَ ٔ ٤ َُّط َس إ٧ٔ

٤ِزَ  ًُ ١ِ ُٗ َٔ َو َباَر ٤ُ ِٟ ا ٔی  از َو ِٟ ا َػ١ِّ فٔي َصَذا   ٢َ ا َ٘ َٓ يي  ب إٓت ٩ِ٣ٔ َر َة  ِی٠َ ا٠َّٟ نٔي  و٢ُ أََتا ُ٘ ٙٔ َي ٘ٔی ٌَ ِٟ ا ٔی  از َٔو ةٕ ب  ّة فٔي َححَّ

ئ، افزایع، ییحی، رکعہم ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن رضحت رمع ریض دیمحی، فدیل

ی س

 

ی

 

ی

 ف رشب  ن رکب 

اہلل ہنع وک رفامےت وہےئ انس ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک فادی قیقع ںیم رفامےت وہےئ انس ےہ ہک ےری  اپس ےری  رب یک 

  ہک اس ابمرک فادی ںیم امنز ڑپھ ول افر وہک ہک ںیم ےن رمعہ وک جح ںیم رشکی رکایل۔رطػ  ے اکی آےن فاال آای افر اہک

ئ، افزایع، ییحی، رکعہم ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

ی س

 

ی

 

ی

 دیمحی، فدیل ف رشب  ن رکب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک قیقع اکی ابمرک فادی ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1443    حس

اهَّلل :  راوی ًبس  ٥ٟ ب٩  ، سا ہ ً٘ب سٰی ب٩  ٣و  ، ، ٓـ١ ب٩ س٠امی٪ بي بَک ا  ٣ح٤س ب٩ 



 

 

 َ ث ٕ َحسَّ َبٔي بََِک ُس ب٩ُِ أ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث طٔ َحسَّ ٩ِ أَبٔی ًَ ِبسٔ اهَّللٔ  ًَ ا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َس َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َبَة  ِ٘ وَسی ب٩ُِ ًُ ٨ََا ٣ُ ث َ٪ َحسَّ ُس٠َامِیَ ِی١ُ ب٩ُِ  ـَ ُٓ ٨َا 

 َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ٕض بٔٔذی  زَّ ٌَ َُو فٔي ٣ُ ُرئَٔي َوص َُّط  ٧َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ِل٩ٔ َر َٔب َئ  ةٔ ب ِلَحا َٔب ََّک ب ُط إ٧ٔ َٟ ٔی ٗٔی١َ  ز َوا ِٟ ا

َر  َض  زَّ ٌَ ی ٣ُ یََترَِحَّ ٨ُٔیُذ  ٔ ی اهَّلل ِبُس  ًَ کَاَ٪  ٔذی  َّٟ ا أر  ٨َ٤ُ ِٟ ٔا َّي ب َوخ ََت ا٥ْٟٔ ی َس ٨َٔا  َاَر ب ِس أ٧َ َٗ ٕة َو َٛ َر ا َب ٥َ ٣ُ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ُسو٢ٔ اهَّلل 

 ٔ ی ب ٔذ َّٟ ا ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا  ١ُ ٩ِ٣ٔ َٔ َِس َُو أ َٔک َوص ذَٟ َسْم ٩ِ٣ٔ  ٙٔ َو ی ٔ اْٟطَّ َیَِن  ُض٥ِ َوب ٔی بَِي٨َ ز َوا ِٟ ا ِل٩ٔ   َب

دمحم  ن ایب رکب، لضف  ن امیلسؿ، ومٰیس  ن ةقع، اسمل  ن دبعاہلل اےنپ فادل  ے، فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک 

 وک وخاب داھکای ایگ ہک آپ ابمرک رھتپ یل زنیم ںیم ںیہ افر آپ رعمس ذی اہفیلحل فطس فادی ںیم ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

امہر  اس ھ اسمل ےن یھب التش رکےک افٹن وک ایس ہگج اھٹبای، اہجں دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

دی ےک فطس ںیم ےہ افر ارتےن فاولں افر راہتس ےک ارتےن یک ہگج رپ اےنپ افٹن وک اھٹبےئ وہےئ ےھت۔ فہ اس دجسم  ے ےچین ےہ وج فا

 ےک فطس ںیم ےہ۔

 دمحم  ن ایب رکب، لضف  ن امیلسؿ، ومٰیس  ن ةقع، اسمل  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...۔ڑپک   ے ولخؼ وک نیت ابردوھےن اک ایبؿ 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ڑپک   ے ولخؼ وک نیت ابردوھےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1444    حس

ےن ًلاء :  راوی ، ًلاء، ػٔوا٪ ب٩ يٌلي   ٣ح٤س، ابوًاػ٥ ٧بی١، اب٩ جزیخ

زَ  اب٩ُِ ُج ٧َا  ا٢َ أَِخبََر َٗ ٨بی١  اٟ ػ٥  وًا اب ٤س ٗا٢ حسث٨ا  ٨ا ٣ح بَرَُظ أَ٪َّ حسث لَي أَِخ ٌِ اَ٪ ب٩َِ َي َو ِٔ َػ اْئ أَ٪َّ  َل ًَ بََرنٔي  ا٢ أَِخ یِٕخ ٗ

 ٢َ ا َٗ  ٔ ط ِی َٟ ٔ ي إ ُوَو ٔیَن ی ٥َ ح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٔنٔي  ُط أَر ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َ ٌُ ٔ ا٢َ ٟ َٗ لَي  ٌِ ٥َ  َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا  ٤َ٨َ بَِي َٓ 



 

 

 ٦َ َرُج١ٕ أَِِحَ ٔي  ی ف َٕ َتَز ِی َٛ  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  یَا َر  ٢َ ا َ٘ َٓ َرُج١ْ  ائَطُ  ٔ َج ابٔط َِػَح َنََفْ ٩ِ٣ٔ أ طُ  ٌَ ٧َةٔ َو٣َ َزا ٌِ ٔ ح ِٟ ٔا ْذ  ب ِّ٤ ـَ َت ٕ َوصَُو ٣ُ َزة ٤ِ ٌُ ٔ ب

َر  ا أََط َٓ ُي  َووِ ِٟ ا َُط  َحائ َٓ ّة  ًَ ا َس  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َت  َٜ َش َٓ ٕب  ٔٔلی َي  ب ل ًَ َي َو ل ٌِ َئ َي ا َح َٓ َي  ل ٌِ ٔلَي َي ٨ِطُ إ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر  ُ ز ٤َُ ً

َّي َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس إٔذَا  َٓ َِسطُ  َرأ َِزَخ١َ  أ َٓ  ٔ ِس أُه١َّٔ بٔط َٗ َِوْب  ٥َ ث َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ٔ  َوِجطٔ  َر ِٟ ا ٤َز   ٥َ ٣ُِح َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل

َُو َئِم   َ  َوص ٔذی بَٔک ث َّٟ ا یَب  لِّ اٟ أُِش١ِ  ا٢َ  َ٘ َٓ َٔزُج١ٕ  ُتَٔي ب أ َٓ  ٔ َزة ٤ِ ٌُ ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ٢ََ َسأ ٔذی  َّٟ ا َی٩َِ  ٢َ أ ا َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ َی  ِّ َُ َِ ث٥َُّ  ٔ ِز ٧ إت َوا ًَلَث ٣َزَّ

ٔنِ  اِْل اَز  إئ أََر َل ٌَ ٔ ُت ٟ ٠ِ ُٗ تَٔک  ٍُ فٔي َححَّ ٨َ َتِؼ ٤َا  َٛ َٔک  ٤ِزَت ٍِ فٔي ًُ ٨َ ِػ َة َوا بَّ ُح ِٟ ا َک  ٨ِ إت ًَ زَّ ًََلَث ٣َ ٔش١َ ث ِِ َزُظ أَِ٪ َي ٔیَن أ٣ََ َئ ح ا َ٘

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َ٘ ٓ 

وک دمحم، اوباعمص لیبن، ا ن رججی، اطعء، وفصاؿ  ن یلعی ےن اطعء  ے ایبؿ ایک ہک یلعی ےن رضحت رمع  ے اہک ےھجم یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 ہنع ےن رفامای ہک اس دفراؿ ںیم ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اس احتل ںیم داھکےیئ ہک آپ رپ فیح ارت ریہ وہ وت رضحت رمع ریض اہلل

رعجاہن ںیم ےھت افر آپ ےک اس ھ آپ ےک احصہب یھب ےھت۔ وت اکی صخش آپ ےک اپس آای افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل آپ اس 

ےئ ںیہ ؟ وت یبن یلص اہلل ہیلع صخش ےک قلعتم ایک رفامےت ںیہ سج ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ افر اس ےک ڑپک  وخوبش  ے ڑھتل  وہ

فملس وھتڑی دری اخومش رےہ آپ رپ فیح آےن یگل۔ رمع ےن یلعی وک ااشرہ ایک وت یلعی آےئ اس احؽ ںیم ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

 یلص اہلل ہیلع فملس اک رپ اکی ڑپکا انت وہا اھت سج  ے اسہی ےئک وہےئ ےھت۔ یلعی ےن اانپ ےر ڑپک  ےک ادنر ڈاال وت داھکی ہک روسؽ اہلل

رہچہ ےرخ ےہ افر رخاےٹ ےل رےہ ںیہ، رھپ ہی تیفیک دفر وہیئگ وت آپ ےن رفامای فہ صخش اہکں ےہ ؟ سج ےن رمعہ ےک قلعتم وپاھچ۔ 

ںیم یھب فیہ رک  فہ صخش الای ایگ وت آپ ےن رفامای ہک اس وخوبش وک نیت ابر دوھ ڈاول وج ریت  اس ھ ےہ افر اانپ ہبج ااتر د  افر اےنپ رمعہ

وج وت جح ںیم رکات ےہ۔ ا ن رججی اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اطعء  ے وپاھچ ہک آپ ےن وج نیت ابر دوھےن اک مکح دای، وت اس  ے آپ یک 

 رماد افصیئ یھت وت اوہنں ےن وجاب دای ہک تاں۔

 دمحم، اوباعمص لیبن، ا ن رججی، اطعء، وفصاؿ  ن یلعی ےن اطعء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارحاؾ ےک فتق وخوبش اگلےن اک ایبؿ افر  ب ارحاؾ ابدنےنھ اک ارادہ رک  وت ایک ےنہپ ا

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 افر یھگنک افر لیت ڈاےل، افر ا ن سابس ےن رفامای ۔ رحمؾ وخوبش وسھگن اتکس ےہ افر آہ ارحاؾ ےک فتق وخوبش اگلےن اک ایبؿ افر  ب ارحاؾ ابدنےنھ اک ارادہ رک  وت ایک ےنہپ

ر ایمہین ابدنےھ افر ا ن رمع ےن احتل دھکی اتکس ےہ افر اھکےن یک زیچںی رفنغ زوتیں افر یھگ وک دفا ںیم اامعتسؽ رکاتکس ےہ افر اطعء ےن اہک ہک اجزئ ےہ ہک اوگنیھٹ ےنہپ اف

اھجمس۔ اوبدبع اہلل )اخبری(  وطاػ ایک اس رطح ہک اےنپ ٹیپ رپ ڑپکا ابدنےھ وہےئ ےھت، اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن اج) ای )الس وہا ڑپکا( ےننہپ ںیم وکیئ اضمہقئ ہن ارحاؾ ںیم

 ےن اہک ہک اعہشئ ریض اہلل ہنع یک اس  ے رماد فہ ولگ ںیہ وج افٹن رپ وہدج ےتسک ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1445    حس

٨٣ؼور، سٌیس ب٩ جبیر :  راوی ٕ، سٔیا٪،   ٣ح٤س ب٩ یوس

ضٔ  َر َز  ٤َُ اب٩ُِ ً َاَ٪  ٢َ ک ا َٗ  ٕ یِر َب یٔس ب٩ِٔ ُج ٌٔ َس  ٩ِ ًَ وٕر  ٨ُِؼ ٩ِ ٣َ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث َٕ َحسَّ ُس ُو ُس ب٩ُِ ی َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ص٩ُٔ َحسَّ یَسَّ ا  ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  َی 

ِٔت  َّی ز ٔاٟ ِت  ب َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  َة َرضَٔی  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ زُ  َو ِْلَِس َىٔی ا ث ٔ َحسَّ ِؤٟط َ٘ ٔ ٍُ ب ٨َ َتِؼ ا  ٢َ ٣َ ا َٗ اصٔی٥َ  َِز ْٔلٔب تُطُ  َْکِ َذ ٔؽ َٓ َي َوبٔی ٔل ُ إ ٧َُِوز يي أ َن أ َٛ  

 ٦ْ َُو ٣ُرِِحٔ ٥َ َوص ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢ٔ اهَّللٔ  َرُس  ٔٚ رٔ ا َٔ ٔي ٣َ ٔب ف ی لِّ  اٟ

 ویفس،  نایؿ، وصنمر، دیعس  ن ریبج رفاتی رکےت ںیہ ہک ا ن رمع زوتیؿ اک لیت اگلےت ےھت۔ ںیم ےن اربامیہ یعخن  ے ایبؿ دمحم  ن

ایک وت اوہنں ےن اہک مت اؿ یک ابت وک ایک رکف ےگ، ھجم  ے اوسد ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک قلعتم ایبؿ ایک ہک اوہنں ےن اہک ہک 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےک اموگنں ںیم احتل ارحاؾ ںیم وخوبش یک کمچ دھکی ریہ وہں۔ وگای ںیم روسؽ اہلل

 دمحم  ن ویفس،  نایؿ، وصنمر، دیعس  ن ریبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےہ افر آہ  اک ایبؿ افر  ب ارحاؾ ابدنےنھ اک ارادہ رک  وت ایک ےنہپ افر یھگنک افر لیت ڈاےل، افر ا ن سابس ےن رفامای ۔ رحمؾ وخوبش وسھگن اتکسارحاؾ ےک فتق وخوبش اگلےن

 ےنہپ افر ایمہین ابدنےھ افر ا ن رمع ےن احتل دھکی اتکس ےہ افر اھکےن یک زیچںی رفنغ زوتیں افر یھگ وک دفا ںیم اامعتسؽ رکاتکس ےہ افر اطعء ےن اہک ہک اجزئ ےہ ہک اوگنیھٹ

ہقئ ہن اھجمس۔ اوبدبع اہلل )اخبری( ارحاؾ ںیم وطاػ ایک اس رطح ہک اےنپ ٹیپ رپ ڑپکا ابدنےھ وہےئ ےھت، اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن اج) ای )الس وہا ڑپکا( ےننہپ ںیم وکیئ اضم

  وج افٹن رپ وہدج ےتسک ںیہ ۔ےن اہک ہک اعہشئ ریض اہلل ہنع یک اس  ے رماد فہ ولگ ںیہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1446    حس



 

 

اٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥ :  راوی ٟک، ًبس ٕ، ٣ا  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  اٟزَِّح ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُوُس ی ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٔيیِّ َحسَّ َّ٨ اٟ ٔد  َضا َزِو ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ائَٔظَة َر ًَ  ٩ِ

 ٔ ٔ ح ط ا٣ٔ ْٔلِِٔحَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ و َرُس ُب  ُت أُكَیِّ ٨ِ ُٛ ِت  َٟ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َٖ َػل ُلو َی ِب١َ أَِ٪  َٗ  ٔ ط ٦ُ َؤٟٔح٠ِّ یَن یرُِِحٔ

ٔت  بَِی ِٟ ٔا  ب

، دبعارلنمح  ن اقمس اےنپ فادل  ے فہ اعہشئ ریض اہلل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکیت دبعاہلل  ن ویفس، امکل

ںیہ۔ اوہنں ےن رفامای ہک ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس وک  ب آپ ارحاؾ ابدنےتھ وت ارحاؾ ابدنےتھ ےک فتق افر ارحاؾ وھکےنل ےک 

 یت یھت۔فتق اخہن ہبعک ےک وطاػ  ے ےلہپ وخوبش اگل

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، دبعارلنمح  ن اقمس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ی دذ رکےک ارحاؾ ابدنےنھ اک ایبؿ۔
لی

 

ت
... 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ی دذ رکےک ارحاؾ ابدنےنھ اک ایبؿ۔
لی

 

 ت
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ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ :  راوی ہب، یو٧  اػبّ، اب٩ و

٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٔ َر ٩ِ أَبٔیط ًَ ا٥ٕٟٔ  ٩ِ َس ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ َُص  ُو٧ ٩ِ ی ًَ ٕب  اب٩ُِ َوصِ ٧َا  بََر ُّ أَِخ َِػَب ا أ ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ و٢َ  ُس ُت َر ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ

 ُ اهَّلل َّي  ّساَػل بِّ ُض١ٔ  ٠َ٣ُ ی  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ   

اغبص، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، اسمل اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ی دذ اکی  سی دار  مس یک زیچ ےہ سج اک اامعتسؽ رکےک
لی

 

ت
 ی دذ یک احتل ںیم کیبل ےتہک وہےئ انس۔ )

لی

 

ت
آپ ےن ابولں وک عمج رکایل  فملس وک 



 

 

 (اھت اتہک احتل ارحاؾ ںیم فہ رپاندنہ ہن وہےن اپںیئ

 اغبص، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ذی اہفیلحل ےک زندکی کیبل ک ےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ذی اہفیلحل ےک زندکی کیبل ک ےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1448    حس

،  :  راوی ش٤٠ہ ٣ اهَّلل ب٩  ًبس  ، ، ح ٨ًہ اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩  رضت  ، ح اهَّلل  ًبس ٥ٟ ب٩  ہ، سا ً٘ب سٰی ب٩  ٣و  ، ٔیا٪ ، س اهَّلل  ًبس ًلي ب٩ 

، سا٥ٟ ہ ً٘ب سٰی ب٩  ٣و ک،  ٟ  ب٩ ًبساهَّلل ، ٣ا

 ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ا٥َٟٔ ب٩َِ  ُت َس ٌِ ٔ ٤ َبَة َس ِ٘ وَسی ب٩ُِ ًُ ا ٣ُ ث٨ََ اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث ضَٔی َحسَّ َر َز  ٤َ اب٩َِ ًُ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ  

 ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ ٤ََة  اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٠َ ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٤َا ح و َحسَّ ٨ُِض ًَ ٢ُ اهَّللُ  و ُ٘ ُظ َي َا ٍَ أَب ٔ ٤ َّطُ َس ٧َ اهَّللٔ أ ِبٔس  ًَ ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ِ َس ًَ َبَة  ِ٘ وَسی ب٩ِٔ ًُ ٩ِ ٣ُ

 َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ذٔی  ىٔی ٣َِشحَٔس  ٌِ ٤َِشحٔٔس َي ِٟ ا ٨ِٔٔس  ٥َ إِٔلَّ ٩ِ٣ٔ ً َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ا أََص١َّ   ةٔ ٣َ

اسمل  ن دبعاہلل ، رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع، ح، دبعاہلل  ن ہملسم، امکل، ومٰیس  ن ةقع،  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، ومٰیس  ن ةقع، 

 اہک۔اسمل  ن دبعاہلل ، اےنپ فادل وک ےتہک وہےئ انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دجسم، ینعی دجسم ذی اہفیلحل ےک اپس  ے یہ کیبل 

 ةقع، اسمل  ن دبعاہلل ، رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع، ح، دبعاہلل  ن ہملسم، امکل، ومٰیس  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، ومٰیس  ن :  رافی

  ن ةقع، اسمل  ن دبعاہلل ،

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...رحمؾ وکؿ اس ڑپکا ےنہپ ؟

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ڑپکا ےنہپ ؟ رحمؾ وکؿ
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ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ک، ٧آ ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ضَٔی  َر ٤ََُز  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث اهَّللٔ ٣َا َحسَّ  ٢َ َرُسو یَا   ٢َ ا َٗ َرُجًّل  ُض٤َا أَ٪َّ  ٨ِ ًَ اهَّللُ 

 ِٟ ا ٤َُؽ َوَِل  ُ٘ ِٟ ا َبُص  ی٠َِ ٥َ َِل  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس  ٢َ ا َٗ َیأب  اٟثِّ  ٦ُ ٩ِ٣ٔ ٤ُرِِحٔ ِٟ ا َبُص  ًَلٔت َوَِل َی٠ِ ٔی او َ اْٟسَّ ائ٥َٔ َوَِل  ٤َ ٌَ

 َٖ ا َٔ ٔ د ِٟ ا َٔص َوَِل  ا٧ بََر ِٟ ا ٩ِ٣ٔ ا و َبُش یِٔن َوَِل َت٠ِ َب ٌِ َٜ اِل  ١َ ٩ِ٣ٔ َٔ َِس ا أ ٤َ ُض ٌِ َل ِ٘ َی ِٟ یِٔن َو َّٔ ِص ُخ َب ٠َِی٠ِ َٓ یِٔن  ٠َ ٌِ َیحُٔس َن أب إِٔلَّ أََحْس َِل  َی اٟثِّ  

 ١٤ ٩٣ ٘ اٟ ي  ق ی٠ ظ و ک جشس یح َرج١ وِل ط وی س را ٤رِح٦  اٟ بس اهَّلل يِش١  و ً اب  ٢ ا ْض ٗ ِر اُ٪ أَِو َو ََفَ ًِ َّ ز اٟ طُ  ا ٣َشَّ ّئ َطِی

 شسظ في اِلرقراسط وج

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش ےن رعض ایک 

افر  ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رحمؾ وکؿ  ے ڑپک  ےنہپ ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای۔ صیمق، امعہم، اپحئہم، افر وٹیپ

ومز  ہن ےنہپ، رگم فہ صخش ےسج وجات ہن ےلم وت فہ ومز  نہپ ےل افر دفونں ومزفں وک ےنخٹ ےک ےچین  ے اکٹ ڈاےل افر ہن یہ وکیئ 

فر ااسی ڑپکا ےنہپ سج ںیم زرفعاؿ ای فرس یگل وہیئ وہ۔ اوبدبعاہلل )اخبری( ےن اہک ہک رحمؾ اانپ ےر دوھ اتکس ےہ نکیل ہن وت یھگنک رک  ا

  دبؿ ئالجھےئ افر وجںیئ اےنپ ےر افر دبؿ  ے اکنؽ رک زنیم رپ ڈاؽ د ۔ہن اانپ

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اھٹبےن اک ایبؿ ۔جح ںیم وسار وہےن افر یسک وک ےھچیپ 



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ںیم وسار وہےن افر یسک وک ےھچیپ اھٹبےن اک ایبؿ ۔
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رضی اهَّلل  :  راوی ہزی، ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ، اب٩ ًباض  ، ز ، جزیز، یو٧ص ایلي ہب ب٩ جزیز  ٨ًہًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، و

ز   اٟ  ٩ِ ًَ ٔيِّ  َیِل ِْل ٧َُص ا یُو  ٩ِ ًَ ٔي  ٨ََا أَب ث ٕ َحسَّ ز ٔی ٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجز ث ٕس َحسَّ َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ًَ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ٔیِّ  صِز

 ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َة  ا٣َ ٤َا أَ٪َّ أَُس ُض ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ةٔ ًَ َٔ ٔ َِزٟ ٤ُز ِٟ ا َي  ٔل َة إ َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ رَعَ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  َٖ َاَ٪ رِٔز ُط ک ٨ِ

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٢َِ ز َی  ٥ِ َٟ ا٢َ  َٗ ا  ًَٔلص٤َُ ک َٓ  ٢َ ا َٗ ىّی  َي ٣ٔ ٔل ٔة إ َٔ ٔ َِزٟ ٤ز ِٟ ا  ١َ ٩ِ٣ٔ ـِ َٔ ِٟ ا  َٖ َز َِر َر ث٥َُّ أ َّی  ً ی َح يِّ ی٠َُ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو َزَة ط ٤ِ َي َج م

َبةٔ  َ٘ ٌَ ِٟ  ا

دبعاہلل  ن دمحم، فبہ  ن رجری، رجری، ویسن ا یل، زرہی، دیبعاہلل  ن دبعاہلل ، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں 

ینم کت آپ  ےن ایبؿ ایک ہک ااسہم ریض اہلل ہنع رعہف  ے زمدہفل کت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےھچیپ ےھت۔ افر لضف وک زمدہفل  ے

 ےن اےنپ ےھچیپ اھٹبای۔ دفونں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ربارب کیبل ےتہک رےہ اہیں کت ہک رمجہ ةقع رپ رکنکایں امرںی۔

 دبع اہلل  ن دمحم، فبہ  ن رجری، رجری، ویسن ا یل، زرہی، دیبع اہلل  ن دبعاہلل ، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... رحمؾ ڑپک ، اچدر افر ہہت دنب ںیم  ے ایک ےنہپ؟ اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن مسک ںیم راگن

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وہا ڑپکا انہپ احتل ارحاؾ ںیم، افر اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک وعرںیت احتل ارحاؾ رحمؾ ڑپک ، اچدر افر ہہت دنب ںیم  ے ایک ےنہپ؟ اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن مسک ںیم راگن

ںیم مسک ںیم رےگن وہےئ ڑپک  وک وخوبش  ںیم اقنب ہن ڈاںیل، ربہعق ہن ںینہپ افر ہن ااسی ڑپکا ںینہپ وج فرس  ے راگن وہا وہ افر ہن زرفعاؿ  ے راگن وہا افر اجربےن رفامای ہک

میہ ےن اہک، اس ںیم وکیئ رحج ، افر اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن زویر، ایسہ افر الگیب ڑپکفں افر وعرت ےک ےئل ومزفں ےک ےننہپ ںیم وکیئ اضمہقئ ںیہن اھجمس افر ارباںیہن اتھجمس

 ںیہن، ارگ وکیئ رحمؾ ڑپک  دبےل۔
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ًباض٣ :  راوی اهَّلل ب٩  ًبس  ، ب ْکی ہ  ً٘ب سٰی ب٩  ٣و  ، ، ٓـی١ ب٩ س٠امی٪ ٣٘سمي بي بَک  ا  ح٤س ب٩ 

 ِ٘ وَسی ب٩ُِ ًُ ثَىٔی ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ُس٠َامِیَ ِی١ُ ب٩ُِ  ـَ ُٓ ا  ث٨ََ مٔي  َحسَّ سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ ٕ ا َبٔي بََِک ُس ب٩ُِ أ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ِبسٔ َحسَّ ًَ  ٩ِ ًَ ِْب  ی ُْکَ نٔي  بََر ا٢َ أَِخ َٗ َبَة 

َس ٣َا تَ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٨َةٔ َب ی ٤َٔس ِٟ ا  ٥َ ٩ِ٣ٔ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل ا٨َّٟ  َٙ َِل٠َ ا٧  ٢َ ا َٗ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  إض َر بَّ َٔص ًَ ب َٟ َص٩َ َو ازَّ ١َ َو َزجَّ

ًٔ ت٠ُِ  ِْلُُز ٔیَةٔ َوا ز َِر َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ اِْل  ٩ِ ًَ ٨َِط  َی  ٥ِ٠َ َٓ ابُطُ  َِػَح ائَطُ صَُو َوأ َٔز َرُظ َور ا َح إَٔز َِػَب أ َٓ ح٠ِٔٔس  ِٟ ا لَي  ًَ  َُ َِز ًٔی َتز َّٟ ا َة  ََفَ ًِ َ ٤ُز ِٟ ا َبُص إِٔلَّ 

ذَ  ََتطُ َو َس بََس٧ َّ٠ َٗ ابُطُ َو َِػَح أئ أَص١ََّ صَُو َوأ بَِیَس ِٟ ا لَي  ًَ َتَوی  اِس َّی  َتطُ َحً َراح٠َٔ َرَٛٔب  ٔة  َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ی  ذٔی بٔٔذ ٤ِٕص َب٘ٔیَن ٩ِ٣ٔ  َٔک َٟٔد ٟ

ةَ  َّٜ ٔس٦َ ٣َ َ٘ َٓ  ٔ َسة ٌِ َ٘ ِٟ َیح١َّٔ ٩ِ٣ٔ  ا  ٥ِ َٟ ٔ َو زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َسَعي بَیَِن  بَِیٔت َو ِٟ ٔا َٖ ب ا َل َٓ ٔة  َححَّ ِٟ ا ذٔی  ِوَ٪ ٩ِ٣ٔ  ا٢ٕ َخ٠َ َی َٟ  ٍٔ َ َِرب أَِج١ٔ  ْٔل

ِب  ٥ِ َيِْقَ َٟ خِّ َو َح ِٟ ٔا ض١ٌّٔ ب ؤ٪ َوصَُو ٣ُ َحُح ِٟ ا ٨َِٔس  َة ً َّٜ َي ٣َ ل ًِ َ ٢ََ بٔأ ٧َز ا ث٥َُّ  َسَص َّ٠ َٗ َّطُ  ٧َ ْٔل  ٔ ٔط ٧ ٍَ ٩ِ٣ٔ بُِس َرَج َّی  ً َٔضا َح ٔ ب ٔط آ َس كََو ٌِ َة َب َب ٌِ َٜ اِل

ض٥ِٔ  ُؤٔس ُر ا ٩ِ٣ٔ  و ُ َّصِّ َ٘ ٔ ث٥َُّ يُ زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  بَِیٔت َوب ِٟ ٔا ا ب و ُٓ وَّ یَلَّ َُط أَِ٪  اب َِػَح َز أ َة َوأ٣ََ َٓ طُ رَعَ ٌَ ٩ُِٜ ٣َ َی  ٥ِ َٟ  ٩ِ٤َٔ َذَٟٔک ٟ وا َو َیٔح٠   ث٥َُّ 

ا َو٣َ  َسَص َّ٠ َٗ َْة  ٧ اُب بََس َی اٟثِّ ُب َو ی لِّ ًَل٢ْ َواٟ طُ َح َٟ َٔي  َ َٓ ُُط  َزأَت ا٣ِ ُط  ٌَ َِت ٣َ َا٧  ٩ِ ک

دمحم  ن ایب رکب دقمیم، لیضف  ن امیلسؿ، ومٰیس  ن ةقع رکبی، دبعاہلل  ن سابس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر 

ر ےننہپ ےک دعب رفاہن وہےئ۔ آپ ےن اچدر افر ہہت دنب ےک ےننہپ آپ ےک احصہب دمےنی  ے یھگنک رکےن افر لیت اگلےن، ہہت دنب افر اچد

 ے ابلکل عنم ہن رفامای رگم زرفعاؿ ںیم راگن وہا ڑپکا سج  ے دبؿ رپ زرفعاؿ ڑھج ، رھپ حبص ےک فتق ذی اہفیلحل ںیم اینپ وساری رپ 

، افر اےنپ اجونرفں یک رگدؿ ںیم القدہ ڈاال، ہی وسار وہاجےئ اہیں کت ہک اقمؾ دیباء ںیم ےچنہپ وت آپ افر آپ ےک احصہب ےن کیبل اہک

اس دؿ وہا ہک ایھب ذدعقیہ ےک اپچن دؿ ابیق ےھت، ہکم آےئ وت ذی اہجحل ےک اچر دؿ سگر ےکچ ےھت، اخہن ہبعک اک وطاػ ایک افر افص افر 

س یک رگدؿ ںیم القدہ ڈاؽ دای اھت، رھپ رمفہ ےک درایمؿ وطاػ ایک افر آرابین ےک اجونرفں یک فہج  ے ارحاؾ ںیہن وھکال۔ اس ےئل ہک ا

وجحؿ ےک اپس ہکم ےک ابالیئ ہصح ںیم ارت ، اس احؽ ںیم ہک جح اک ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ےھت۔ افر وطاػ رکےن ےک دعب آپ ہبعک 

 رمفہ ےک ےک آربی ںیہن ےئگ، اہیں کت ہک رعہف  ے فاسپ وہےئ افر اےنپ اسویھتں وک مکح دای ہک اخہن ہبعک اک وطاػ رکںی افر افص

درایمؿ وطاػ رکںی، رھپ اےنپ ےر ےک ابؽ رتکفاںیل رھپ ارحاؾ وھکؽ ڈاںیل افر ہی اس صخش ےک ےئل ےہ سج ےک اپس آرابین اک اجونر 

وہ۔ القدہ ڈاال وہا ہن وہ افر سج صخش ےک اس ھ اس یک ویبی ےہ، فہ اس ےک ےئل الحؽ ےہ افر وخوبش اگلان افر ڑپک   اننہ درتس 

 ےہ۔



 

 

   ن ایب رکب دقمیم، لیضف  ن امیلسؿ، ومٰیس  ن ةقع رکبی، دبعاہلل  ن سابسدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج حبص کت ذی اہفیلحل ںیم رہھٹ  ۔ اس وک ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن بن

  اک ایبؿجح :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج حبص کت ذی اہفیلحل ںیم رہھٹ  ۔ اس وک ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1452    حس

ص ب٩ ٣ :  راوی ر، ا٧  اٟکًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، اب٩ جزیخ، اب٩ ٨٣ذ

ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ِٕخ َحسَّ ی َز اب٩ُِ ُج َا  ٧ بََر َٕ أَِخ ُس ُو ا٦ُ ب٩ُِ ی ا صَٔظ ٨ََ ث ٕس َحسَّ َّ٤ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح ِبُس  ًَ ٔا  ٨َ ث أٟٕک  َحسَّ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ رٔ  ٔس َٜ ٨ِ ٤ُ ِٟ ا

 َ٤ ِٟ ٔا ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َّي  َػل ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َح َر َب َّی أَِػ ً َاَت َح یِٔن ث٥َُّ ب َت ٌَ ِٛ َر ٔة  َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ا َوبٔٔذی  ٌّ َِرَب ی٨َةٔ أ ٔس

ٔ أَص١ََّ  َوِت بٔط َت اِس ُط َو َت اح٠َٔ َر َرَٛٔب  ا  َّ٤ ٠َ َٓ ةٔ  َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ی   بٔٔذ

فملس ےن دمہنی ںیم دبعاہلل  ن دمحم، اشہؾ  ن ویفس، ا ن رججی، ا ن ذنمر، اسن  ن امکل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

اچر رتعک افر ذی اہفیلحل ںیم دف رتعک امنز ڑپیھ۔ رھپ رات سگاری اہیں کت ہک ذی اہفیلحل ںیم حبص وہیئگ۔ وت رھپ  ب آپ اینپ 

 وساری رپ وسار وہےئ افر فہ دیسیھ ڑھکی وہیئ وت آپ ےن کیبل اہک۔

 سن  ن امکلدبع اہلل  ن دمحم، اشہؾ  ن ویفس، ا ن رججی، ا ن ذنمر، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج حبص کت ذی اہفیلحل ںیم رہھٹ  ۔ اس وک ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1453    حس

ک :  راوی ص ب٩ ٣اٟ ہ، ا٧ ابي ًٗلب اٟوہاب، ایوب،   ٗتيبہ، ًبس

ضَٔی  َر ٕٔک  اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٧َ ٩ِ أ ًَ ََة  ًَٔلب ٔي ٗ ٩ِ أَب ًَ وُب  َی  ٨ََا أ ث أب َحسَّ َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ُة َحسَّ َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث َّ َحسَّ َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ ي اهَّللُ اهَّللُ 

٢َ َوأَحِ  ا َٗ یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر ةٔ  َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ی  َِّصَ بٔٔذ ٌَ ِٟ ا َّي  َػل ا َو ٌّ َِرَب ٨َةٔ أ ی ٤َٔس ِٟ ٔا َز ب ِض و  اٟ َّي  َػل  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َبَح ًَ َِػ َّی أ ً ا َح َاَت بَٔض ُُط ب ب  ٔش

 فملس ےن دمہنی ںیم رہظ یک امنز اچر رتعک ہبیتق، دبعاولتاب، اویب، ایب القہب، اسن  ن امکل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

افر ذی اہفیلحل ںیم رصع یک دف رتعک امنز ڑپیھ، افر القہب اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ایخؽ رکات وہں آپ رات وک حبص کت ذفاہفیلحل ںیم یہ 

 رےہ۔

 ہبیتق، دبعاولتاب، اویب، ایب القہب، اسن  ن امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دنلب آفاز  ے کیبل ک ےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دنلب آفاز  ے کیبل ک ےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1454    حس

ہس٠امی٪ ب٩ ِحب، ح٤از ب٩ زیس، ابوایوب، ابوًٗل :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ک  ص ب٩ ٣اٟ ہ، ا٧  ب

اهَّللُ ضَٔی  َر َٕص  ٧َ ٩ِ أ ًَ ََة  ًَٔلب ٔي ٗ َب ٩ِ أ ًَ ٩ِ أَی وَب  ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا ا َح٤َّ ٨ََ ث ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث َّي َحسَّ ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َّي  َػل  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ  

 ٌّ َِرَب َز أ ِض و  ٨َةٔ اٟ ٤َٔسی ِٟ ٔا ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ااهَّللُ  ٌّ ٤ٔی ٤َٔا َج وَ٪ بٔض ُخ َِّصُ ُتُض٥ِ َي ٌِ ٔ َس٤ یِٔن َو َت ٌَ ِٛ َر ٔة  َٔ ُح٠َِی ِٟ ی ا َِّصَ بٔٔذ ٌَ ِٟ ا  ا َو

امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، اوباویب، اوبالقہب، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 



 

 

 رصع یک دف رںیتعک ڑپںیھ افر ںیم ےن ولوگں وک، دفونں زیچفں اک ہیبلت ڑپےتھ وہےئ دمہنی ںیم رہظ یک اچر رںیتعک افر ذی اہفیلحل ںیم

 انس۔

 امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، اوباویب، اوبالقہب، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ک ےن اک ایبؿ۔ کیبل

 جح اک ایبؿ :   ابب

 کیبل ک ےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1455    حس

ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ک، ٧آ ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُس ُو ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث اهَّللُ  َحسَّ َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو ُض٤َا أَ٪َّ َت٠ِبَٔیَة َر ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٤ََُز  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ًَ  ٩ِ ًَ

ا َک َو َٟ ٤ََة  ٌِ ا٨ِّٟ ٤َِس َو َح ِٟ ا َک إٔ٪َّ  َِّی ب َٟ َک  َٟ َک  ی َْشٔ َک َِل  َِّی ب َٟ َک  َِّی ب َٟ ُض٥َّ  ا٠َّٟ َک  َِّی ب َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َک ًَ َٟ یَک  َْشٔ ٠ِ٤َُک َِل  ِٟ 

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 
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  فملس ہیبلت اس رطح رکےت ےھت۔ 

َ
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َ

َ
 َل

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 کیبل ک ےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1456    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ  ، ًائظ ہ ، ٤ًارہ، ابوًلی ا٤ًع ٕ، سٔیا٪،   ٣ح٤س ب٩ یوس

َة َر  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ َة  ٔلیَّ ًَ ٔي  َب ٩ِ أ ًَ اَرَة  ٤َُ ً ٩ِ ًَ ٔع  ٤َ ًِ َ ِْل ا  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث َٕ َحسَّ ُس ُو ُس ب٩ُِ ی َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث يي َحسَّ ٔن ِت إ َٟ ا َٗ ا  َض ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی 

 َٕ ِی َٛ  ٥ُ٠َ ًِ َ َّیِ َْل ب َٟ َک  َٟ َک  ی َِّیَک َِل َْشٔ ب َٟ َِّیَک  ب َٟ ُض٥َّ  ا٠َّٟ َک  َِّی ب َٟ ی  يِّ ی٠َُ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  َک ک َٟ ٤ََة  ٌِ ِّ٨ اٟ ٤َِس َو َح ِٟ ا َک إٔ٪َّ 

ُت  ٌِ ٔ ٤ ُ٪ َس ٧َا ُس٠َامِیَ بََر َبُة أَِخ ٌِ ا٢َ ُط َٗ ٔع َو ٤َ ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ ٔیََة  او ٌَ ُو ٣ُ ُط أَب ٌَ اَب َضا َت ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  َة  ائَٔظ ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ َة َس ٔلیَّ ًَ ٔي  ٩ِ أَب ًَ َة   َخِیَث٤َ

دمحم  ن ویفس،  نایؿ، اشمع، امعرہ، اوبہیطع، اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن اہک ہک ںیم زایدہ اجیتن وہں ہک 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس سک رطح کیبل ےتہک ےھت۔ آپ رفامےت
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 اوباعمفہی ےن اشمع  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ افر ہبعش ےن اہک ہک ھجم  ے امیلسؿ ےن وباہطس 
َ

َ
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َ
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َ
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َ
مُْلک
لْ

ا
َ
ف

 ریض اہلل اہنع  ے انس۔ ہمثیخ، اوبہیطع  ے رفاتی ایک ےہ ہک ںیم ےن اعہشئ

 دمحم  ن ویفس،  نایؿ، اشمع، امعرہ، اوبہیطع، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ایبؿ۔کیبل ک ےن  ے ےلہپ اجونر رپ وسار وہےن ےک فتق دیمحت، حیبست افر ریبکت ک ےن اک

 جح اک ایبؿ :   ابب

 کیبل ک ےن  ے ےلہپ اجونر رپ وسار وہےن ےک فتق دیمحت، حیبست افر ریبکت ک ےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1457    حس

ہ، حرضت ا٧ص :  راوی ، وہیب، ایوب، ابوًٗلب سی ب٩ اس٤اًی١  ٣و



 

 

ِٔس  وَسی ب٩ُِ إ ٨ََا ٣ُ ث و٢ُ َحسَّ َرُس َّي  َػل  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َٕص  ٩ِ أ٧َ ًَ ًَٔلبََة  ٔي ٗ ٩ِ أَب ًَ وُب  ٨ََا أَی  ث ٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ث أًی١َ َحسَّ اهَّللٔ ٤َ

 ٌَ ِٛ َر ةٔ  َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ی  َِّصَ بٔٔذ ٌَ ِٟ ا ا َو ٌّ َز أَِرَب ِض اٟو  ٔة  ٨َ ی ٤َسٔ ِٟ ٔا ُط ب ٌَ ٧َِح٩ُ ٣َ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َبَح ث٥َُّ َػل َِػ َّی أ ً ا َح َٔض َاَت ب یِٔن ث٥َُّ ب َت

ٕ َوأََص١َّ  ٤َُِزة ٓخٕ َوً ََّر ث٥َُّ أََص١َّ بَٔح ب َٛ َح َو َسبَّ َ َو اهَّلل ٤َٔس  أئ َح بَِیَس ِٟ ا َي  ل ًَ  ٔ َوِت بٔط ِسَت ا َّی  َٔب َحً ا أ٣ََزَ  َرٛ ٨َ ٔس٣ِ َٗ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ا  ٔض٤َٔ اُض ب َّ٨ اٟ

یَِو٦ُ  َاَ٪  َّی ک ً ا َح و َح٠  َٓ َض  ا َّ٨ ا َو اٟ ا٣ّ ٔ َٗٔی ظ َإت بَٔیٔس ٥َ بََس٧ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ٧رََِحَ  ٢َ َو ا َٗ خِّ  َح ِٟ ٔا ا ب و ٔة أََص٠  َٔی َّرِو َ َذبََح اٟ

 ٌِ ٢َ َب ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبس  ًَ ٢َ أَبُو  ا َٗ یِٔن  یِٔن أ٠َ٣ََِح ِبَظ َٛ ٨َةٔ  ی ٤َٔس ِٟ ٔا ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َرُج١ٕ َر  ٩ِ ًَ وَب  ٩ِ أَی  ًَ ُض٥ِ َصَذا  ـُ

٧ََٕص  ٩ِ أ ًَ 

ومیس  ن اامسلیع، فبیہ، اویب، اوبالقہب، رضحت اسن  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن آپ ےک اس ھ ولوگں 

 رےہ اہیں کت ہک حبص وہیئگ، رھپ ےن یھب دمہنی ںیم رہظ یک اچر رںیتعک افر رصع یک ذفاہفیلحل ںیم دف رںیتعک ڑپںیھ، رھپ فتاں رات رھب

یہک وسار وہےئ اہیں کت ہک وساری دیبا ںیم یچنہپ۔ وت آپ ےن اہلل یک دمح ایبؿ یک افر حیبست ڑپیھ افر ریبکت یہک رھپ جح افر رمعہ یک کیبل 

ؾ وھکؽ دںی اہیں کت ہک رتفہی اک افر ولوگں ےن یھب جح افر رمعہ یک کیبل یہک۔  ب مہ ہکم ںیم ےچنہپ وت آپ ےن ولوگں وک مکح دای ہک ارحا

 فملس دؿ آای وت ولوگں ےن جح اک ارحاؾ ابدناھ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دنچ افوٹنں وک ڑھکا رکےک ذحب ایک افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ب  ے اوہنں ےن اکی ےن دمہنی ںیم دف وگنیسں فاےل ڈنیمےھ ذحب ےئک۔ اوبدبعاہلل )اخبری( ےن اہک ہک ضعب ےن اس وک اوباوی

 صخش  ے افر اس صخش ےن اسن  ے رفاتی ایک۔

 ومیس  ن اامسلیع، فبیہ، اویب، اوبالقہب، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یھ ڑھکی وہاجےئ۔اس صخش اک ایبؿ وج اس فتق کیبل ےہک  ب ہک اس یک وساری دیس

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج اس فتق کیبل ےہک  ب ہک اس یک وساری دیسیھ ڑھکی وہاجےئ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1458    حس



 

 

ٟح ب٩ ٛیشا٪، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، ػا  ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ

 ُ ا أَب ٨ََ ث ًَ َحسَّ اهَّللُ  ضَٔی  َر َز  ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ اَ٪  ِیَش َٛ ُٔح ب٩ُِ  اٟ ٔي َػ بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ ِٕخ  ی َز اب٩ُِ ُج َا  بََر٧ ٔػ٥ٕ أَِخ ا ًَ ٢َ أَص١ََّ و  ا َٗ ا  ٨ُِض٤َ

٤َّٔة  ائ َٗ ُط  ُت اح٠َٔ ٔ َر ٔط َوِت ب َت اِس ٔیَن  ٥َ ح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨  اٟ

اصحل  ن شیکؿ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اوباعمص، ا ن رججی، 

 ےن اس فتق کیبل یہک، ہک  ب آپ یک وساری دیسیھ ڑھکی وہیئگ۔

 اوباعمص، ا ن رججی، اصحل  ن شیکؿ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہلبق رف وہ رک ارحاؾ ابدنےنھ اک ایبؿ ۔ اوبرمعم ےن اہک ہک مہ  ے دبعاولارث ےن وباطس

 جح اک ایبؿ :   ابب

عف  ے رفاتی ایک ہک ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ب حبص یک امنز ذی اہفیلحل ںیم ہلبق رف وہ رک ارحاؾ ابدنےنھ اک ایبؿ ۔ اوبرمعم ےن اہک ہک مہ  ے دبعاولارث ےن وباہطس اویب، ان

ػ ڑھک  ڑھک  ہنم رکےتیل، ڑپھ ےتیل وت اینپ وساری ایتر رکےن اک مکح دےتی ۔  ب وساری ایتر وہاجیت وت اس رپ وسار وہاجےت  ب فہ دیسیھ ڑھکی وہاجیت وت ہلبق یک رط

سگارےت، اہیں کت ہک حبص وہاجیت،  ب رجف یک امنز ڑپھ ےتیل وت لسغ رکےت افر ےتہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھب ایکےہ،  ب اقمؾ وطٰی ںیم ےتچنہپ وت فتاں رات 

 الیعمس ےن اویب  ے لسغ ےک قلعتم اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1459    حس

ٍ، ٠ٓیح، ٧آٍس :  راوی  ٠امی٪ ب٩ زاؤز ابواٟزبی

اهَّللُ َرضَٔی  َز  ٤َ اب٩ُِ ًُ َاَ٪  ک ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ْح  ٠َِی ُٓ ا  ٨ََ ث ٍٔ َحسَّ بٔی زَّ اٟ ُو  َز أَب اُو ُ٪ ب٩ُِ َز ا ُس٠َامِیَ ٨ََ ث َة  َحسَّ َّٜ َي ٣َ ٔل َد إ و ُْخُ ِٟ ا اَز  ََر ا أ َٔذ ا إ ٤َ ٨ُِض ًَ

ْة كَيِّ  ائَٔح ُط َر َٟ َص  ِی َٟ َص٩َ بُٔسص٩ِٕ  زَّ ٦َ ا ٤َّٔة أَِِحَ ائ َٗ ُتطُ  اح٠َٔ ٔ َر ٔط َوِت ب َت اِس ا  َٔذ ُب َوإ َٛ َزِ يي ث٥َُّ ی ُیَؼل َٓ ٔة  َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ٔی  ِتٔي ٣َِشحَٔس ذ َیأ ْة ث٥َُّ   َب

 ُ١ ٌَ ِٔ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ َیُِت  ا َرأ ََٜذ ا٢َ َص َٗ  ث٥َُّ 



 

 

ح، انعف  ے رفاتی رک

فلی 

ےت ںیہ ہک رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ب ہکم اجےن اک ارادہ رکےت وت ااسی لیت امیلسؿ  ن داؤد اوبارلعیب، 

اگلےت سج ںیم وخوبش ہن وہ۔ رھپ ذی اہفیلحل یک دجسم ںیم آےت افر امنز ڑپےتھ، رھپ وسار وہاجےت،  ب افینٹن دیسیھ ڑھکی وہاجیت وت 

 ایس رطح رکےت داھکی ےہ۔ارحاؾ ابدنےتھ، رھپ ےتہک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک 

ح، انعف :  رافی

فلی 

 امیلسؿ  ن داؤد اوبارلعیب، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فادی ںیم ارتےت فتق کیبل ک ےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 فادی ںیم ارتےت فتق کیبل ک ےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1460    حس

ی، اب٩ ًو٪، ٣حاہس :  راوی ٣ثىی، اب٩ ًس  ٣ح٤س ب٩ 

 ِ٨ٔ ا ً َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ اصٕٔس  ٩ِ ٣َُح ًَ ِوٕ٪  ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٔسٓیٕ  ًَ ٔي  اب٩ُِ أَب َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َّی  ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ضٔ َحسَّ َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ  اهَّللُ َس  َی 

ُط َولَ  ٌِ ٤َ َِس ٥ِ أ َٟ إض  بَّ ًَ اب٩ُِ   ٢َ ا َ٘ َٓ َأَفْ  ک  ٔ ٨َِیط ِي ًَ َیَِن  وْب ب ٢َ ٣َُِٜت ا َٗ َُّط  ا٢َ أ٧َ جَّ اٟسَّ وا  َْکُ َذ َٓ ا  ُض٤َ ٨ِ ُِوزُ ًَ يي أ٧َ َن أ َٛ وَسی  ا ٣ُ ٢َ أ٣ََّ ا َٗ طُ  َّ٨ ٜٔ

ی ی٠َُيِّ زٔی  َوا ِٟ ا ٧َِحَسَر فٔي  ا ٔذِ  ٔ إ ط ِی َٟ ٔ  إ

 وعؿ، اجمدہ  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اجمدہ ےن اہک ہک مہ ولگ ا ن سابس ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت وت ولوگں دمحم  ن ینثم، ا ن دعی، ا ن

ےن داجؽ اک ذرک اتڑی دای ہک آپ ےن رفامای یک داجؽ یک دفونں آوھکنں ےک درایمؿ اکرف اھکل وہاگ۔ ا ن سابس ےن اہک ںیم ےن ںیہن انس 

 ہک ںیم وگای رضحت ومٰیس وک دھکی رتا وہں  ب فہ فادی ںیم ارتےت ںیہ وت کیبل ہہک رےہ ےہ نکیل ںیم ےن آپ وک ہی ےتہک وہےئ انس ےہ

 ںیہ۔

 دمحم  ن ینثم، ا ن دعی، ا ن وعؿ، اجمدہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دنےھ۔ الہ ملکت ہب )ینعی وگتفگ یک( ےک ینعم ںیمضیح فافنس فایل وعرت سک رطح ارحاؾ اب

 جح اک ایبؿ :   ابب
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يِسی

 رور ےک ینعم ںیم وبےتل ںیہ ۔ ضیح فافنس فایل وعرت سک رطح ارحاؾ ابدنےھ۔ الہ ملکت ہب )ینعی وگتفگ یک( ےک ینعم ںیم وبےتل ںیہ افر ا
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ھل ؽ ایبصل  ے اموخذ ےہ فالھتس ا

 

يِسی

 الکن افر ام الھ ریغل اہلل ہب ںیم الھ ا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1461    حس

ہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ، ًائظ ب٩ زبیر ک، اب٩ طہاب رعوہ  ٣ش٤٠ہ، ٣اٟ  ًبس اهَّلل ب٩ 

ا  ٨ََ ث َة َحسَّ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٔيیِّ َحسَّ ا٨َّٟ ٔد  ا َزِو ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ َوَة ب٩ِٔ  ٩ِ رُعِ ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ ٣َ

 َٔ ا َوَز ِٟ ا ٔة  ٔي َححَّ ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ٨َا ٣َ ِج ِت َْخَ َٟ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٌُ َػل ٔ ٨َا ب أَص٠ِ٠َِ َّي َٓ َػل ٔيی   َّ٨ ٢َ اٟ ا َٗ ٕ ث٥َُّ  َزة ٤ِ

َّی یَٔح١َّ  ً َیٔح١َّ َح ٔ ث٥َُّ َِل  َزة ٤ِ ٌُ ِٟ ا  ٍَ خِّ ٣َ َح ِٟ ٔا ض١َّٔ ب ٠ُِی َٓ ْی  ُط صَِس ٌَ َاَ٪ ٣َ ٥َ ٩ِ٣َ ک َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َة َوأ٧ََا اهَّللُ  َّٜ ُت ٣َ س٣ِٔ َ٘ َٓ ا  ٌّ ٤ٔی ا َج ُض٤َ ٨ِ ٣ٔ

َیَِن  بَِیٔت َوَِل ب ِٟ ٔا ِٕ ب ُ ٥ِ أَك َٟ ائْٔف َو َِسٔک َح َرأ ٔضی  ُ٘ اِن  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ ٔلَي  َذَٟٔک إ ِوُت  َٜ َظ َٓ  ٔ زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ

ا َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ىٔی  َس٠َ َحخَّ أَِر ِٟ ا ا  ِي٨َ ـَ َٗ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ٠ُِت  ٌَ َٔ َٓ َزَة  ٤ِ ٌُ ِٟ ا ٔي  َزع َحخِّ َو ِٟ ٔا يي ب ٔلی َوأَصٔل َتٔظ ا٣ِ ٠َیِ َو ًَ  ُ ِبسٔ هَّلل ًَ  ٍَ ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط

 َ ی٩َ ک ٔذ َّٟ ا  َٖ َلا َٓ ِت  َٟ ا َٗ َزتٔٔک  ٤ِ َاَ٪ ًُ ک ٣َ ٔ ٢َ َصٔذظ ا َ٘ َٓ زُِت  ٤َ َت ًِ ا َٓ ی٥ٔ  ٌٔ ٨َِّ اٟت ٔلَي  ٕ إ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔي بََِک ِح زَّ ٔت اٟ بَِی ِٟ ٔا ٔ ب َزة ٤ِ ٌُ ِٟ ٔا وا ب ُوا أََص٠  ا٧

وا كَوَ  ُٓ َا ا ث٥َُّ ك و ٔ ث٥َُّ َح٠  زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  ٤ََّا َوب إ٧ٔ َٓ َزَة  ٤ِ ٌُ ِٟ ا َحخَّ َو ِٟ ا وا  ٌُ ٤َ ی٩َ َج ٔذ َّٟ ا ا  ىّی َوأ٣ََّ وا ٩ِ٣ٔ ٣ٔ ٌُ َرَج َس أَِ٪  ٌِ ا آَْخَ َب ّٓ ا

ا َواحّٔسا ّٓ ا ََو وا ك ُٓ َا  ك

دبعاہلل  ن ہملسم، امکل، ا ن اہشب رعفہ  ن زریب، اعہشئ ریض اہلل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ۃجح 

ع ےک ومعق ںیم مہ ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ ےلکن۔ مہ ےن رمع  اک ارحاؾ ابدناھ، رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اولدا

ہک سج ےک اپس آرابین اک اجونر وہ، فہ جح افر رمع  دفونں  ے اس اک ارحاؾ ابدنےھ، رھپ ارحاؾ ہن وھکےل، اہیں کت ہک اؿ دفونں 

ےئ۔ ںیم ہکم یچنہپ اس احؽ ںیم ہک ںیم احہضئ یھت ںیم ےن اخہن ہبعک اک وطاػ ہن ایک افر ہن افص رمفہ ےک درایمؿ  ے افرغ ہن وہاج



 

 

افر وطاػ ایک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایکس اکشتی یک، وت آپ ےن رفامای ےر وھکؽ ڈاول افر یھگنک رکف افر جح اک ارحاؾ ابدنوھ 

ااسی یہ ایک،  ب مہ جح  ے افرغ وہےئ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم دبعارلنمح  ن ایب رکب ریض اہلل ہنع  رمعہ وک وھچڑ دف۔ ںیم ےن

ےک اس ھ اقمؾ میعنت یک رطػ اجیھب، وت ںیم ےن رمعہ ایک۔ آپ ےن رفامای ہک ہی اہمتر  رمع  ےک دبےل ےہ۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل 

اک ارحاؾ ابدناھ اھت، اخہن ہبعک اک افر افص ف رمفہ ےک درایمؿ وطاػ ایک افر رھپ ارحاؾ وھکؽ دای، رھپ  اہنع ےن ایبؿ ایک ہک نج ولوگں ےن رمعہ

ٰینم  ے ولےنٹ ےک دعب اکی دفےرا وطاػ ایک افر نج ولوگں ےن جح افر رمع  دفونں اک ارحاؾ ابدناھ اھت اؿ ولوگں ےن رصػ اکی 

 وطاػ ایک۔

  اہشب رعفہ  ن زریب، اعہشئ ریض اہلل اہنعدبع اہلل  ن ہملسم، امکل، ا ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اس صخش اک ایبؿ سج ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامےن ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس

 جح اک ایبؿ :   ابب

ملس  ے رفاتی  یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامےن ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس  اسی ارحاؾ ابدناھ۔ ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فاس صخش اک ایبؿ سج ےن یبن

ےن  اسی ارحاؾ ابدناھ ےہ ںیم یھب  ایکےہ۔ )اامؾ اخبری اس ابت یک ااحدثی  ے ہی ابت اثتب رکان اچےتہ ںیہ ہک ارگ وکیئ صخش مہبم وطر رپ ارحاؾ ابدنےھ ہک الفں صخش

رمعہ رشفع رکےن  ے ےلہپ ارحاؾ یک نیعت  فاسی یہ ارحاؾ ابدناتھ وہں وت ااسی رکان اجزئ ےہ ۔ ہیفنح ےک زندکی یھب ااسی ارحاؾ ابدنےھ وت ارحاؾ حیحص وہاجات ےہ رگم ااعفؽ جح ای

 (رضفری ےہ ۔

ثحس                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1462    ی

ہ :  راوی ، جابز رضی اهَّلل ٨ً ، ًلاء ابزاہی٥، اب٩ جزیخ  ٣کي ب٩ 

ئ  َّ٨ اٟ َز  ٨ِطُ أ٣ََ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ابْٔز  ٢َ َج ا َٗ ْئ  َلا ًَ ا٢َ  َٗ ِٕخ  ی َز اب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز يي  ب٩ُِ إٔب ٤َک ِٟ ا ا  ٨ََ ث َرضَٔی َحسَّ ا  ٠ٔیًّ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ی  

َٟ اهَّللُ  ٢َ ا َٗ یِٕخ  َز اب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ  ٕ ُس ب٩ُِ بََِک َّ٤ َز ٣َُح َة َوَزا َٗ ا َ َُ ِو٢َ  َٗ ٔ َوذََْکَ  ط ا٣ٔ لَي إِِٔحَ ًَ ٘ٔی٥َ  ٨ِطُ أَِ٪ يُ ًَ ٠َِیطٔ   ًَ َّي اهَّللُ  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ طُ 

 ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٔطٔ  ا أََص١َّ ب ٢َ ب٤َٔ ا َٗ لٔي   ًَ یَا  َت  ا أَص٠ِ٠َِ ٥َ ب٤َٔ َس٠َّ ٧ََِت َو ا أ ٤َ َٛ ا٣ّا  ُِٜث َِحَ ا٣ِ أَصِٔس َو َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط  ٠َِی

یکم  ن اربامیہ، ا ن رججی، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع  ے ایبؿ رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت  یل ریض اہلل ہنع وک مکح 



 

 

 ن رکب وباہطس رججی اانت افر زایدہ ایبؿ، ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن  دای ہک فہ اےنپ ارحاؾ رپ اقمئ رےہ افر ےراہق اک وقؽ ایبؿ ایک افر دمحم

ابدناھ؟ رضحت  یل ےن وجاب دای سج زیچ اک ارحاؾ یبن یلص اہلل ہیلع  اؿ  ے وپاھچ ہک ا   یل ریض اہلل ہنع مت ےن سک زیچ اک ارحاؾ

 وہ،  اسی ہک مت اس فتق وہ۔فملس ےن ابدناھ ےہ آپ ےن رفامای وت آرابین دف، افر ارحاؾ ںیم رہھٹ  ر

 یکم  ن اربامیہ، ا ن رججی، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

اہلل ہیلع فملس  اسی ارحاؾ ابدناھ۔ ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی  اس صخش اک ایبؿ سج ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامےن ںیم یبن یلص

 ارحاؾ ابدناھ ےہ ںیم یھب ایکےہ۔ )اامؾ اخبری اس ابت یک ااحدثی  ے ہی ابت اثتب رکان اچےتہ ںیہ ہک ارگ وکیئ صخش مہبم وطر رپ ارحاؾ ابدنےھ ہک الفں صخش ےن  اسی

فع رکےن  ے ےلہپ ارحاؾ یک نیعت ارحاؾ ابدناتھ وہں وت ااسی رکان اجزئ ےہ ۔ ہیفنح ےک زندکی یھب ااسی ارحاؾ ابدنےھ وت ارحاؾ حیحص وہاجات ےہ رگم ااعفؽ جح ای رمعہ رشفاسی یہ 

 (رضفری ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1463    حس

٣اٟکحش٩ ب٩ ًلي خًل٢ ٫ذ :  راوی ، س٠ی٥ ب٩ حیا٪، ٣زوا٪ اػٔز ا٧ص رضی اهَّلل ٨ًہ ب٩  ؼ٤س ، ًبساٟ  لي

ا٢َ  َٗ اَ٪  َس٠ٔی٥ُ ب٩ُِ َحیَّ ٨ََا  ث ٤َٔس َحسَّ اٟؼَّ ِبُس  ًَ ٨ََا  ث لٔي  َحسَّ ُضَذ ِٟ ا  ٢ُ ًلَّ َد ِٟ ا ٓٔيٕ  ل ًَ َحَش٩ُ ب٩ُِ  ِٟ ا ٨ََا  ث ٩ِ  َحسَّ ًَ َِػََفَ  ِْل اَ٪ ا زَِو ُت ٣َ ٌِ ٔ ٤ َس

 ُ اهَّلل ضَٔی  ٕٔک َر اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٧َ ا٢َ أ َ٘ َٓ  ٩ٔ٤َ َی ِٟ ا  ٥َ ٩ِ٣ٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َي  ل ًَ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ٔيٌّ  ل ًَ ٔس٦َ  َٗ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ ا   ٤َٔ  ب

 َ َضِسَی َْل ِٟ ا ٔي  ِوَِل أَ٪َّ ٣َع َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل ا٨َّٟ ٔطٔ  ا أَص١ََّ ب ا٢َ ب٤َٔ َٗ َت   ِح٠ِ٠َُت أَص٠ِ٠َِ

  اسن ریض اہلل ہنع  ن امکل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت  یل 

 
 

ذیل، دبعادمصل، میلس  ن ایحؿ، رمفاؿ اص

 

ب ن  ن  یل الخؽ ھد

ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس نمی  ے آےئ، وت آپ ےن وپاھچ ہک مت ےن سک زیچ  ے ارحاؾ ابدناھ ےہ؟ اوہنں ےن 

اکیبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ابدناھ ےہ ۔ آپ ےن رفامای ارگ ےری  اپس آرابین اک اجونر ہن وہات وت ںیم ارحاؾ وھکؽ  وجاب دای ہک سج زیچ

 داتی۔



 

 

  اسن ریض اہلل ہنع  ن امکل :  رافی

 
 

ذیل، دبعادمصل، میلس  ن ایحؿ، رمفاؿ اص

 

 ب ن  ن  یل الخؽ ھد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی  اس صخش اک ایبؿ سج ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامےن ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس  اسی ارحاؾ ابدناھ۔ ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن اس

ہی ابت اثتب رکان اچےتہ ںیہ ہک ارگ وکیئ صخش مہبم وطر رپ ارحاؾ ابدنےھ ہک الفں صخش ےن  اسی ارحاؾ ابدناھ ےہ ںیم یھب  ایکےہ۔ )اامؾ اخبری اس ابت یک ااحدثی  ے

ےلہپ ارحاؾ یک نیعت  رمعہ رشفع رکےن  ے فاسی یہ ارحاؾ ابدناتھ وہں وت ااسی رکان اجزئ ےہ ۔ ہیفنح ےک زندکی یھب ااسی ارحاؾ ابدنےھ وت ارحاؾ حیحص وہاجات ےہ رگم ااعفؽ جح ای

 (رضفری ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1464    حس

سی :  راوی ، كارٚ ب٩ طہاب، ابو٣و ٣ش٥٠ ٕ، سٔیا٪، ٗیص ب٩   ٣ح٤س ب٩ یوس

ٚٔ ب٩ِٔ  رٔ َا ٩ِ ك ًَ ٔص ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ِی َٗ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث َٕ َحسَّ ُوُس ی ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٢َ  َحسَّ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  وَسی َر ٔي ٣ُ َب ٩ِ أ ًَ ٔطَضإب 

٤َٔا  ٢َ ب ا َ٘ َٓ ٔئ  ِلَحا َب ِٟ ٔا ُت َوصَُو ب ٔئِ ح َٓ  ٩ٔ٤َ َی ِٟ ٔا ٕ ب ِو٦ َٗ ٔلَي  ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ىٔی  َث ٌَ ًَِل٢ٔ َب إٔص َٛ ُت  ٠ُِت أَص٠ِ٠َِ ُٗ أَص٠ِ٠ََِت 

 ٔ ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٔ  اٟ َزن ٔ ث٥َُّ أ٣ََ ٤َزَِوة ِٟ ا ا َو َٔ ٔاٟؼَّ بَِیٔت َوب ِٟ ٔا ُت ب ِٔ ُل َٓ ٔي  َزن أ٣ََ َٓ ُت َِل  ٠ِ ُٗ ٕی  َک ٩ِ٣ٔ صَِس ٌَ ا٢َ َص١ِ ٣َ َٗ  ٥َ ي َوَس٠َّ

 َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی   ُ ٤َُز ٔس٦َ ً َ٘ َٓ َرأِٔسی  ِت  ََُش٠َ ىٔی أَِو  َلِت ٤ََظ َٓ ٔي  ِوم َٗ َزأَّة ٩ِ٣ٔ  ا٣ِ ُت  أََتِی َٓ ُت  أَِح٠ِ٠َ َٓ ٢َ َّطُ  ا إ٧ٔ َٓ  ٔ اهَّلل أب  َت ٜٔ ٔ ٧َأُِخِذ ب إِٔ٪ 

َّي َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ ٔة  ٧َأُِخِذ بُٔش٨َّ َزَة ِهَّلِل َوإِٔ٪  ٤ِ ٌُ ِٟ ا خَّ َو َح ِٟ ا وا   ٤ٔ ُ َوأَت اهَّلل  ٢َ ا َٗ  ٔ ا٦ ٤َ تَّ ٔاٟ ٧َُا ب ز َّی ٧رََِحَ  َیأ٣ُِ ً یَح١َّٔ َح  ٥ِ َٟ َّطُ  ٧ٔ إ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ 

َضِسَی  ِٟ  ا

 نایؿ، سیق  ن ملسم، اطرؼ  ن اہشب، اوبومیس  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع  دمحم  ن ویفس،

فملس ےن ےریی وقؾ ےک اپس ےھجم نمی اجیھب،انچہچن ںیم اس احؽ ںیم آای ہک آپ احطب ںیم ےھت آپ ےن رفامای ہک مت ےن سک زیچ اک ارحاؾ 

 ہیلع فملس ےک ارحاؾ ابدنےنھ یک رطح ارحاؾ ابدناھ ےہ۔ آپ ےن وپاھچ ہک ایک اہمتر  اپس ابدناھ ےہ؟ ںیم ےن اہک۔ یبن یلص اہلل

دھی اک اجونر ےہ؟ ںیم ےن وجاب دای ںیہن۔ آپ ےن ےھجم مکح دای ہک ںیم اخہن ہبعک اک وطاػ رکفں،انچہچن ںیم ےن اخہن ہبعک افر افص ف 

، ںیم ےن ارحاؾ وھکؽ دای، ںیم اینپ وقؾ یک اکی وعرت ےک اپس آای، اس ےن ےری  رمفہ اک وطاػ ایک، رھپ ےھجم ارحاؾ وھکےنل اک مکح دای



 

 

ںیہ وت فہ ابولں ںیم یھگنک یک ای ےریا ےر دوھای، رھپ رمع ریض اہلل ہنع یک الختف اک فتق آای، وت اوہنں ےن اہک، ارگ مہ اہلل یک اتکب وک ڑکپےت 

ارگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک تنس وک ڑکپےت ںیہ وت آپ ےن ارحاؾ ںیہن وھکال، اہیں  ںیمہ جح افر رمعہ ےک وپرا رکےن اک مکح داتی ےہ افر

 کت ہک آرابین یک۔

 دمحم  ن ویفس،  نایؿ، سیق  ن ملسم، اطرؼ  ن اہشب، اوبومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یل اک وقؽ ہک جح ےک دنچ ےنیہم رقمر ںیہ سج ےن اؿ ونیہمں ںیم جح اک ارادہ یکاہلل اعت

 جح اک ایبؿ :   ابب

ہن ڑگھجا رک ، ولگ آپ  ے اچدن  ے اہلل اعتیل اک وقؽ ہک جح ےک دنچ ےنیہم رقمر ںیہ سج ےن اؿ ونیہمں ںیم جح اک ارادہ ایک، وت ہن امجع رک  افر ہن انگہ اک اکؾ رک  افر 

 جح ےک ےنیہم وشاؽ، ذی دعقہ،  وپےتھچ ںیہ آپ ہہک دںی، ہی ولوگں ےک ےئل افر جح ےک ےئل فتق ولعمؾ رکےن اک اکی ذرہعی ےہ، افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہکقلعتم

افر امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن رخااسؿ ای رکامؿ  ے ارحاؾ ابدنھ  افر ذی اہجحل ےک دس دؿ ںیہ افر ا ن سابس ےن رفامای ہک تنس ہی ےہ ہک جح ےک ےنیہم یہ ںیم جح اک ارحاؾ ابدنےھ

 (رفامای رک ےنلچ وک رکمفہ اھجمس ےہ )دفر دراز  ے ارحاؾ ابدنےنھ یک وصرت ںیم ارحاؾ یک اپدنبویں ےک وٹےنٹ اک ادنہشی ےہ اس ےئل ا ے دنسپ ںیہن
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ظہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  اویر ، ًائ ا٠ٓح ب٩ ح٤یس، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س  ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوبَک ح٨في، 

 َ٘ ِٟ ا ُت  ٌِ ٔ ٤ َس ٤َِیٕس  ٠َُح ب٩ُِ حُ ِٓ َ ٨ََا أ ث ٔي  َحسَّ َح٨َف ِٟ ا  ٕ ََِک َىٔی أَبُو ب ث ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث َة َحسَّ ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٕس  َّ٤ ٔس٥َ ب٩َِ ٣َُح ا

 ُ اهَّلل ضَٔی  َحخِّ َر ِٟ ا لٔي  َیا َٟ خِّ َو َح ِٟ ا  ٔ ُضز ٥َ فٔي أَِط ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل َرُسو٢ٔ   ٍَ ٨َا ٣َ ِج ِت َْخَ َٟ ا َٗ ٨َِضا  ًَ ا    ٨َ ِٟ َ ز ٨َ َٓ خِّ  َح ِٟ ا  ٔ ٦ َوُِحُ

بَّ  أََح َٓ ْی  ُط َصِس ٌَ ٥ُِٜ ٣َ ٩َُِٜ ٨ِ٣ٔ ٥ِ ی َٟ  ٢َ ٩ِ٣َ ا َ٘ َٓ  ٔ ٔط اب َي أَِػَح ٔل َد إ َْخَ َٓ ِت  َٟ ا َٗ  َٖ َْٔسٔ طُ  ب ٌَ َاَ٪ ٣َ ک ١ِ َو٩ِ٣َ  ٌَ ِٔ ٠َِی َٓ ٤َِزّة  ا ًُ ٠ََض ٌَ أَِ٪ یَِح

 ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس ا  أ٣ََّ َٓ ِت  َٟ ا َٗ  ٔ ٔط اب ا ٩ِ٣ٔ أَِػَح َض َٟ  َُ رٔ ا اٟتَّ ا َو َٔض اِْلخُٔذ ب َٓ ِت  َٟ ا َٗ ًَل  َٓ َضِسُی  ِٟ ا٢ْ ٩ِ٣ٔ ا رَٔج ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ

 ٕ ة وَّ ُٗ ا أَص١َِ  ٧ُو کَا َٓ  ٔ ٔط اب َِػَح ٠َیِ  أ ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٢ُ اهَّللٔ َػل ُسو َيَّ َر ل ًَ َسَخ١َ  َٓ ِت  َٟ ا َٗ  ٔ َزة ٤ِ ٌُ ِٟ ا لَي  ًَ ا  ُرو ٔس ِ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ ُی  َضِس ِٟ ا ُض٥ِ  ٌَ َاَ٪ ٣َ ک طٔ َو

 َٗ َزَة  ٤ِ ٌُ ِٟ ا ُت  ٌِ ٔ ٨ ٤ُ َٓ َٔک  اب َِػَح ْٔل َک  َٟ ِو َٗ ُت  ٌِ ٔ ٤ ُت َس ٠ِ ُٗ ُظ  ا َا َص٨َِت ٔک ی ی ٜٔ ا یُِب ٢َ ٣َ ا َ٘ َٓ ٔي  ٧ََا أَبِک ٥َ َوأ َس٠َّ يي اَو َُػل ُت َِل أ ٠ِ ُٗ ُٔک  ٧ِ َطأ ا  ٢َ َو٣َ



 

 

 ٔ نٔي ف ُٜو َٓ ض٩َّٔ  ٠َِی ًَ َب  َت َٛ ٠َِیٔک ٣َا  ًَ َب اهَّللُ  َت َٛ َز٦َ  أت آ ٨ََ َزأَْة ٩ِ٣ٔ ب ا٣ِ ٧َِٔت  ٤ََّا أ َٔ إ٧ٔ ُ یر ـٔ ًَل َي َٓ ا٢َ  ُ أَِ٪ َٗ اهَّلل َسی  ٌَ َٓ تٔٔک  ي َححَّ

سٔ  َٗ َّی  ً ٔ َح تٔط ٔي َححَّ ا ف ٨َ ِج َْخَ َٓ ِت  َٟ ا َٗ ا  یَض ٜٔ َٗ زُِز َجِت َی ِت ث٥َُّ َْخَ َٟ ا َٗ بَِیٔت  ِٟ ٔا ُت ب ـِ َٓ َ أ َٓ ِجُت ٩ِ٣ٔ ٣ٔىّی  زُِت ث٥َُّ َْخَ َض َل َٓ ىّی  ٨َا ٣ٔ ٣ِ

 َ٘ َٓ  ٕ ََِک َبٔي ب ٩ٔ٤َ ب٩َِ أ زَِّح اٟ ِبَس  ًَ ا  ًَ َس َٓ طُ  ٌَ ٨َا ٣َ ِٟ َ َز ٧ َب َو ٤َُحؼَّ ِٟ ا  ٢ََ َز َّی ٧ ً اِْلْٔخٔ َح َِفٔ  َّ٨ اٟ ُط فٔي  ٌَ ٣َ ٔ ٦ رَِحَ ِٟ ا تَٔک ٩ِ٣ٔ  ِد بٔأُِخ اِْخُ  ا٢َ 

ا ِج٨َ َْخَ َٓ ِت  َٟ ا َٗ ٔي  ن ا َّی َتأِتَٔی ا َحً ٤َ ُٛ ُ ز ُِو يي أ٧َ إٔن َٓ ا  ٨َُ ا ص ا َص َا ث٥َُّ ائِتَٔی ُ َِفُ ا ٕ ث٥َُّ  ٤َِزة ٌُ ٔ ض١َّٔ ب ُت ٠ِ ٖٔ ث٥َُّ  َٓ َوا لَّ ُِت ٩ِ٣ٔ اٟ ُ ََفَ ُِت َو ُ ََفَ ا  َٔذ َّی إ ً َح

ٔاٟزَّ َذَ٪ ب آ َٓ  ٥ِ ٌَ َن ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ ُِت٥ِ  ُ ٢َ َص١ِ ََفَ ا َ٘ َٓ ُط بَٔشرَِحَ  ُت ئِ ٔ ٔج یِر َؿ ٔة  ٨َ ی ٤َٔس ِٟ ا َي  ٔل ا إ ّض َوجِّ ٤َزَّ ٣َُت َٓ ُض  ا َّ٨ اٟ ِرَتَح١َ  ا َٓ  ٔ ٔط اب َِػَح ٔي أ حٔی١ٔ ف

ا ََضًّ رُض   ّرا َوََضَّ َي ِو ُر َؿ و ـُ اَر َي َؿ  ٢ُ ا َ٘ یِّرا َوُي َؿ یرُ  ـٔ اَر َي َؿ  ٩ِ٣ٔ 

رکےت ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ دمحم  ن اشبر، اوبرکب یفنح، احلف  ن دیمح، اقمس  ن دمحم، اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی 

جح ےک ونیہمں ںیم، جح یک راوتں ںیم جح ےک زامےن ںیم ےلکن، مہ ےن ےرػ ںیم ایقؾ ایک، اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک آپ اےنپ 

ہ انبان اچاتہ ےہ وت رمعہ انبےل افر سج ےک احصہب ےک اپس آےئ افر رفامای ہک مت ںیم  ے سج ےک اپس آرابین اک اجونر ہن وہ افر فہ اس وک رمع

اپس آرابین اک اجونر وہ، فہ ااسی ہن رک ، اعہشئ ےن اہک، ہک ضعب احصہب ےن اس رپ لمع ایک افر ضعب ےن اس رپ لمع ںیہن ایک، نکیل روسؽ 

 اس ےئل فہ رمعہ ںیہن رک ےتکس ےھت، اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک ضعب احصہب وقت فاےل ےھت، افر اؿ ےک اپس آرابین اک اجونر اھت

اعہشئ ےن اہک ہک ےری  اپس روسؽ اہلل رشتفی الےئ، اس احؽ ںیم ہک ںیم رف ریہ یھت۔ آپ ےن رفامای ہک ا  وھبیل اھبیل وعرت ! وت 

یتکس، آپ ےن ویکں رف ریہ ےہ؟ ںیم ےن وجاب دای آپ ےن وج اےنپ اسویھتں  ے رفامای فہ ںیم ےن نس ایل اب وت ںیم رمعہ ںیہن رک

رفامای ہک ایک ابت ےہ؟ ںیم ےن وجاب دای ہک ںیم امنز ںیہن ڑپیتھ )ینعی احہضئ وہں( آپ ےن رفامای ہک ریت  ےئل وکیئ رحج ںیہن، وت 

آدؾ یک ںویٹیں ںیم  ے اکی یٹیب ےہ، وج امتؾ وعروتں ےک دقمر ںیم اھکل ےہ، فہ ریت  دقمر ںیم یھب ےہ، وت اےنپ جح ںیم رہ، تہب 

ےہ ہک اہلل ےھجت رمعہ بیصن رک ، اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن اہک ہک مہ جح ےک ےئل ےلکن اہیں کت ہک مہ ٰینم ےچنہپ، ںیم فتاں اپک   نکم

صب  ںیم ارت  
ح
م

وہیئگ۔ رھپ ںیم ٰینم  ے یلکن اخہن ہبعک اک وطاػ ایک، رھپ ںیم آپ ےک اس ھ آرخی وکچ ںیم یلکن، اہیں کت ہک آپ 

 ارت ، وت آپ ےن دبعارلنمح  ن ایب رکب وک البای افر رفامای ہک اینپ نہب وک رحؾ  ے ابرہ ےل اجؤ اتہک فہ رمع  افر مہ یھب آپ ےک اس ھ

 اک ارحاؾ ابدنےھ، رھپ دفونں رمع   ے افرغ وہ رک اہیں آؤ۔

 دمحم  ن اشبر، اوبرکب یفنح، احلف  ن دیمح، اقمس  ن دمحم، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...عتمت، آراؿ، افر ارفاد جح اک ایبؿ افر اس صخش اک جح وک خسف رکدانی، سج ےک اپس آرابؿ

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ابین اک اجونر ہن وہ۔عتمت، آراؿ، افر ارفاد جح اک ایبؿ افر اس صخش اک جح وک خسف رکدانی، سج ےک اپس آر

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1466    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ  اہی٥، اسوز، حرضت ًائظ ر، ابز ٨٣ؼو  ًث٤ا٪، جزیز، 

ائَٔظةَ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َِسَوز اِْل  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ ٕر  ٨ُِؼو ٩ِ ٣َ ًَ ْز  زٔی ٨ََا َج ث اُ٪ َحسَّ ٨ََا ًُِث٤َ ث اهَّللُ  َحسَّ َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٍَ ا ٣َ ِج٨َ َضا َْخَ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر

َّي َػل ٔيی   ا٨َّٟ َز  أ٣ََ َٓ ٔت  بَِی ِٟ ٔا ا ب ٨َ ِٓ وَّ ا َتَل ٔس٨َ٣ِ َٗ ا  َّ٤ ٠َ َٓ خ   َح ِٟ ا َُّط  ی إِٔلَّ أ٧َ ٧َُز ٥َ َوَِل  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  َٚ ا ٩ُِٜ َس َی  ٥ِ َٟ  ٥َ ٩ِ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ 

َی أَِ٪  َضِس ِٟ ٨ِ ا ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ُة  ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َٗ أَِح٩َ٠ِ٠َ  َٓ  ٩َ ِ٘ ٥ِ َيُش َٟ ُظ  ُؤ نَٔشا َی َو َضِس ِٟ ا  َٚ َسا  ٩ُِٜ َی  ٥ِ َٟ َح١َّ ٩ِ٣َ  َٓ ٥ِ٠َ َیٔح١َّ  َٓ ُت  ـِ ٔح َٓ ا  َض

زَ  ٤ِ ٌُ ٔ اُض ب ا٨َّٟ  ٍُ زِٔج َی  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس یَا  ِت  َٟ ا َٗ َبةٔ  َحِؼ ِٟ ا ُة  ِی٠َ َٟ ٧َِت  َا ا ک َّ٤ ٠َ َٓ ٔت  بَِی ِٟ ٔا ِٕ ب ُ ٔت أَك ِٔ ُ ا ك ٢َ َو٣َ ا َٗ ٕة  ٧ََا بَٔححَّ ٍُ أ َِرٔج ٕة َوأ ٕ َوَححَّ ة

 َٔ ِؤًُس ٕ ث٥َُّ ٣َ َزة ٤ِ ٌُ ٔ يي ب أَصٔل َٓ ی٥ٔ  ٌٔ ٨َِّ اٟت َي  ٔل ٔک إ ٍَ أَخٔی ٔيی ٣َ ذَِص ا َٓ  ٢َ ا َٗ ُت َِل  ٠ِ ُٗ َة  َّٜ ا ٣َ ٔس٨َ٣ِ َٗ َٔي  ل ا َی ُة ٣َا َٟ یَّ ٔٔ َػ ِت  َٟ ا َٗ ا  َذ َٛ ا َو َذ َٛ  

ا٢َ  َٗ ُض٥ِ  َت ابَٔش ٔي إِٔلَّ َح ان َُر ُ  أ اهَّلل ضَٔی  ُة َر ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َٗ ی  ِنَٔفٔ ا ا٢َ َِل بَأَِض  َٗ ُت بَلَي  ٠ِ ُٗ ِت  َٟ ا َٗ رِِحٔ  َّ٨ اٟ ِو٦َ  َی ٔت  ِٔ ُ َقي أََو ٣َا ك ی َح٠ِ ِْقَ ًَ 

ا  َض ٠َِی ًَ ْة  بَٔل َض ٧ََا ٨ِ٣ُ َة َوأ َّٜ ْس ٩ِ٣ٔ ٣َ ٌٔ َُو ٣ُِؼ ٥َ َوص َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َ٘ٔیىٔی  ٠َ َٓ َضا  ٨ِ َضاًَ ْٔم ٨ِ٣ٔ ٨َِضب َُو ٣ُ َسْة َوص ٌٔ َا ٣ُِؼ  أَِو أ٧َ

امثعؿ، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک مہ ولگ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن مکح دای ہک وج صخش آرابین ےلکن، امہرا ارادہ رصػ جح رکےن اک یہ اھت  ب مہ ہکم ےچنہپ، وت اخہن ہبعک اک وطاػ ایک، یبن 

ں اک اجونر ہن الای وہ، فہ اانپ ارحاؾ وھکؽ ڈاےل،انچہچن وج ولگ آرابین اک اجونر ںیہن الےئ ےھت اوہنں ےن ارحاؾ وھکؽ دای۔ آپ یک ویبای

ےن اہک ہک ںیم احہضئ وہیئگ، وت ںیم ےن اخہن یھب آرابین اک اجونر ںیہن الیئ ںیھت اس ےئل اوہنں ےن یھب ارحاؾ وھکؽ دای۔ رضحت اعہشئ 

ی ۃ یک رات آیئ وت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ! ولگ جح افر رمعہ رک ےک ولںیٹ ےگ 
ہبعک اک وطاػ ںیہن ایک۔  ب حص

 اھت؟ ںیم ےن اہک ہک ںیہن، آپ افر ںیم رصػ جح رک ےک ولوٹں یگ، آپ ےن وپاھچ ہک  ب مہ ہکم آےئ ےھت وت ایک وت ےن وطاػ ںیہن ایک

ؽ ےن رفامای ہک اےنپ اھبیئ ےک اس ھ اقمؾ میعنت کت اجؤ افر رمعہ اک ارحاؾ ابدنوھ، رھپ الفں الفں ہگج رپ آؤ افر ہیفص ےن رعض ایک ںیم ایخ

ےن ویؾ رحن ںیم وطاػ ںیہن  رکیت وہں ہک ںیم آپ وک رفےنک اک ببس ونبں یگ، آپ ےن رفامای، رقعی یقلح )ابھجن ےر ڈنمایئ وہیئ( ایک وت



 

 

ہیلع ایک اھت؟ اوہنں ےن اہک ہک تاں! آپ ےن رفامای ہک رھپ وکیئ رحج ںیہن وت وکچ رک۔ اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن اہک ہک ھجم  ے یبن یلص اہلل 

 فر آپ ارت رےہ ےھت۔فملس اس احؽ ںیم ےلم ہک آپ ہکم  ے افرپ ڑچھ رےہ ےھت افر ںیم فتاں ارت ریہ یھت، ای اہک ںیم ڑچھ ریہ یھت ا

 امثعؿ، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی
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 جح اک ایبؿ :   ابب

 ، سج ےک اپس آرابین اک اجونر ہن وہ۔عتمت، آراؿ، افر ارفاد جح اک ایبؿ افر اس صخش اک جح وک خسف رکدانی
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ر، حرضت ًائظہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ، رعوہ ب٩ زبی ٟزح٤ا٪ ب٩ ٧و١ٓ ک، ابواِلسوز ٣ح٤س ب٩ ًبسا ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

بَرَ  َٕ أَِخ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی ِبُس اهَّلل ًَ ٨ََا  ث ٩ِ َحسَّ ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ َوَة ب٩ِٔ  ٩ِ رُعِ ًَ  ١ٕ َٓ َِو ٧ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  اٟزَِّح ِبسٔ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  َّ٤ ٔ ٣َُح َِسَوز ِْل ٩ِ أَبٔي ا ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ

ا٦َ َححَّ  ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ٔ اهَّللٔ  َرُس  ٍَ ا ٣َ ِج٨َ ِت َْخَ َٟ ا َٗ ا  ََّض ٧َ َضا أ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َة  ائَٔظ َزاًَ َو ِٟ ا ٤ِزَةٕ ٔة  ٌُ ٔ ا ٩ِ٣َ أََص١َّ ب َّ٨ٔ ٤ َٓ  َٔ

 ٔ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس خِّ َوأََص١َّ  َح ِٟ ٔا ا ٩ِ٣َ أََص١َّ ب ٕ َو٨٣َّٔ َزة ٕة َو٤ًُِ ا ٩ِ٣َ أََص١َّ بَٔححَّ َّ٨ ا ٩ِ٣َ أَص١ََّ  َو٣ٔ أ٣ََّ َٓ َحخِّ  ِٟ ٔا ٥َ ب َس٠َّ َو

 ٥ِ َٟ َزَة  ٤ِ ٌُ ِٟ ا َحخَّ َو ِٟ ا  ٍَ ٤َ خِّ أَِو َج َح ِٟ ٔا رِِحٔ ب ا٨َّٟ ِو٦ُ  َی َاَ٪  َّی ک ً ا َح و  یَح٠ٔ 

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اوباالوسد دمحم  ن دبعارلنمح  ن ونلف، رعفہ  ن زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ 

ضعب ےن رمعہ اک ارحاؾ  اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولگ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ ۃجح اولداع ےک اسؽ ےلکن، مہ ںیم  ے

ػ ابدناھ افر ضعب ےن جح افر رمعہ دفونں ارحاؾ ابدناھ اھت افر ضعب ےن جح اک ارحاؾ ابدناھ اھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رص

ؾ  ے ابرہ ہن وہےئ جح اک ارحاؾ ابدناھ اھت، سپ سج ےن جح اک ارحاؾ ابدناھ ای سج ےن جح افر رمعہ دفونں اک ارحاؾ ابدناھ، فہ ولگ ارحا

 اہیں کت ہک آرابین اک دؿ آایگ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اوباالوسد دمحم  ن دبعارلامحؿ  ن ونلف، رعفہ  ن زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی
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 اک ایبؿ جح :   ابب

 عتمت، آراؿ، افر ارفاد جح اک ایبؿ افر اس صخش اک جح وک خسف رکدانی، سج ےک اپس آرابین اک اجونر ہن وہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1468    حس

شین، ٣زوا٪ ب٩ ح٥ٜ :  راوی ، ًلي ب٩ ح ہ، ح٥ٜ ر، طٌب ر، ٨ُس  ٣ح٤س ب٩ بظا

ُس  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٥ٔ َحسَّ َٜ َح ِٟ ا اَ٪ ب٩ِٔ  زَِو ٩ِ ٣َ ًَ لٔيِّ ب٩ِٔ حَُشیِٕن  ًَ  ٩ِ ًَ  ٥ٔ َٜ َح ِٟ ا  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٨َُِسْر َحسَّ ٨ََا ُ ث إر َحسَّ ضِٔسُت  ب٩ُِ َبظَّ َط  ٢َ ا َٗ

 َ٠ َٓ ٤َا  ٨َُض ٍَ بَِي ٤َ یُِح ةٔ َوأَِ٪  ٌَ ِت ٤ُ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ي  ََ ٨ِ َی اُ٪  ٤َا َوًُِث٤َ ُض ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ا  ٠ٔیًّ ًَ اَ٪ َو ٤َ َزةٕ ًُِث ٤ِ ٌُ ٔ َک ب َِّی ب َٟ ا  ٔض٤َٔ لٔيٌّ أَص١ََّ ب ًَ َرأَی  ا  َّ٤

٢ٔ أََحسٕ  ِو َ٘ ٔ ٟ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َة  َّ٨ ََ ُس ََز ْٔل ُت  ٨ِ ُٛ ا  ٢َ ٣َ ا َٗ ٕة   َوَححَّ

 ںیم رضحت امثعؿ ریض دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش، مکح،  یل  ن نیسح، رمفاؿ  ن مکح  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک

اہلل ہنع افر رضحت  یل ےک ابر  ںیم وگایہ داتی وہں، رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع عتمت افر آراؿ  ے عنم رکےت ےھت  ب رضحت 

 فملس یک  یل ےن داھکی، وت جح افر رمعہ دفونں اک ارحاؾ ابدناھ افر کیبل رمعبۃ فۃجح رفامای ہک یسک اکی صخش یک ابت رپ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع

تنس وک ںیہن وھچڑ اتکس۔ )رضحت امثعؿ افر دفےر  ضعب احصہب  ے یھب وقنمؽ ےہ ہک عتمت افر آراؿ وک دنسپ ںیہن رکےت ےھت اس 

یک فہج ہی یھت اؿ رضحات ےک زندکی الضف افر رتہب ابت ہی یھت ہک جح ےک رفس ںیم رصػ جح ایک اجےئ افر رمع  ےک ےئل القتسم رفس 

 (ابت اےسی آدیم ےک ےئل ےہ وج دف رمہبت رفس یک ااطتستع راتھک وہایک اجےئ رگم ہی 

 دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش، مکح،  یل  ن نیسح، رمفاؿ  ن مکح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح اک ایبؿ افر اس صخش اک جح وک خسف رکدانی، سج ےک اپس آرابین اک اجونر ہن وہ۔عتمت، آراؿ، افر ارفاد 



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1469    حس

سی ب٩ اس٤اًی١، وہیب، اب٩ كاوض :  راوی  ٣و

َاُو  اب٩ُِ ك ا  ث٨ََ ٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ث أًی١َ َحسَّ ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ٨ََا ٣ُ ث زَِوَ٪ َحسَّ َی ُوا  َا٧ ٢َ ک ا َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ ٕض 

وَ٪  وُٟ ُ٘ ا َوَي َػََفّ  ٦َ ٤ُرَِحَّ ِٟ ا وَ٪  ُ٠ ٌَ َیِح َِرٔق َو ِْل ٔي ا رٔ ف و ُح ُٔ ِٟ ا  ٔ ز َح ِٓ َ خِّ ٩ِ٣ٔ أ َح ِٟ ا  ٔ ز ُض َزَة فٔي أَِط ٤ِ ٌُ ِٟ ا نِ أَ٪َّ  ا َزِ َو ِْلَث ا ا  َٔ ًَ َزِ َو ب اٟسَّ ا  ا بََز َٔذ َش٠ََذ  إ

 ٔ اب َة َر َػبٔیَح ُُط  اب َِػَح ٥َ َوأ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٔس٦َ  َٗ زِ  ٤َ َت ًِ ا  ٩ِ٤َٔ َزةُ ٟ ٤ِ ٌُ ِٟ ا ِت  َزص٥ُِ أَِ٪ َػََفِ َح٠َّ أ٣ََ َٓ َحخِّ  ِٟ ٔا یَن ب ض٠ِّٔ ٕة ٣ُ ٌَ

٢َ اهَّللٔ ُسو َا َر وا ی اُٟ َ٘ َٓ ٨َِٔسص٥ُِ  َٔک ً ذَٟ اَه٥َ  ٌَ َت َٓ َزّة  ٤ِ ٠ُوَصا ًُ ٌَ طُ َیِح ک٠ُ  ا٢َ ح١ٌّٔ  َٗ ٔح١ِّ  ِٟ ا   أَی  

ومیس  ن اامسلیع، فبیہ، ا ن اطؤس اےنپ فادل  ے، فہ رضحت ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک رعوبں اک ایخؽ اھت ہک جح ےک 

 زمخ ااھچ وہاجےئ افر ونیہمں ںیم رمعہ رکان داین اک دبرتنی انگہ ےہ افر رحمؾ وک رفص انب ےتیل ےھت افر ےتہک ےھت ہک  ب افٹن یک ھٹیپ اک

اشنانت ٹم اجںیئ افر رفص سگر اجےئ ، وت رمعہ الحؽ ےہ، اس صخش ےک ےئل وج رمعہ رکان اچاتہ ےہ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک 

ں رپ ہی احصہب وچیھت یک حبص وک جح اک ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ہکم ںیم رشتفی الےئ، آپ ےن ولوگں وک مکح دای ہک ا ے رمعہ انبدںی، ولوگ

ابت رگاں سگری۔ ولوگں ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وکؿ یس زیچ الحؽ وہیگ؟ آپ ےن رفامای امتؾ زیچںی الحؽ وہں 

 یگ۔

 ومیس  ن اامسلیع، فبیہ، ا ن اطفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 عتمت، آراؿ، افر ارفاد جح اک ایبؿ افر اس صخش اک جح وک خسف رکدانی، سج ےک اپس آرابین اک اجونر ہن وہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1470    حس

سی :  راوی ٣ش٥٠، كارٚ ب٩ طہاب حرضت ٣و ہ، ٗیص ب٩  ر، طٌب ٣ثىی، ٨ُس  ٣ح٤س ب٩ 



 

 

إب َحسَّ  َض ٚٔ ب٩ِٔ ٔط رٔ َا ٩ِ ك ًَ ٔص ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ِی َٗ  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ا ُط ث٨ََ ْر َحسَّ ٨َُِس ا ُ ٨ََ ث َّی َحسَّ ٤َُثى ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ضَٔی ث وَسی َر ٔي ٣ُ َب ٩ِ أ ًَ

ح١ِّٔ  ِٟ ٔا ُظ ب َز أ٣ََ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َي  ل ًَ ُت  ٔس٣ِ َٗ ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ  اهَّللُ 

  ن ینثم، دنغر، ہبعش، سیق  ن ملسم، اطرؼ  ن اہشب رضحت ومٰیس  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم یبن یلص دمحم

 اہلل ہیلع فملس ےک اپس آای، وت آپ ےن ارحاؾ وھکےنل اک مکح دای۔

 دمحم  ن ینثم، دنغر، ہبعش، سیق  ن ملسم، اطرؼ  ن اہشب رضحت ومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 عتمت، آراؿ، افر ارفاد جح اک ایبؿ افر اس صخش اک جح وک خسف رکدانی، سج ےک اپس آرابین اک اجونر ہن وہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1471    حس

ٔؼہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہ ح ٍ، اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ً ک، ٧آ ٣اٟ  ،ٕ ، ًبساهَّلل ب٩ یوس ک، ح ٣اٟ  اس٤اًی١، 

 ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ح و َحسَّ أْٟک  َىٔی ٣َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث َؼَة َحسَّ ِٔ ٩ِ َح ًَ َز  ٤َُ اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ

ضٔ  ٨َّ َر اٟ َطأُِ٪  ٔ ٣َا  اهَّلل  ٢َ ُسو یَا َر ِت  َٟ ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ُض٥ِ َزِؤد  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َِت َی  ٥ِ َتِح١ِٔ٠ أ٧َ َٟ ٕ َو َزة ٤ِ ٌُ ٔ وا ب أض َح٠ 

 َّ ً ًَل أَح١ٔ  َح َٓ ٔي  ِسُت َصِسي َّ٠ َٗ َرأِٔسی َو ِسُت  بَّ َٟ يي  ٔن ا٢َ إ َٗ َٔک  َزت ٤ِ ٧َرَِِحَ ٩ِ٣ٔ ًُ  ی أ

اامسلیع، امکل، ح، دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع ہصفح ریض اہلل ہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی 

 رکےت ںیہ۔ رضحت ہصفح ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ایک ابت ےہ؟ ہک ولوگں ےن وت رمع  اک ارحاؾ وھکؽ

 ی دذ یک ےہ افر دہی ےک ےلگ ںیم القدہ ڈاال ےہ، اس ےئل ںیم 
لی

 

ت
ڈاال، نکیل آپ ےن ںیہن وھکال۔ آپ ےن رفامای ہک ںیم ےن اےنپ ےر یک 

 ارحاؾ ںیہن وھکؽ اتکس،  ب کت ہک آرابین ہن دفں۔

 ہنع اامسلیع، امکل، ح، دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع ہصفح ریض اہلل :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 عتمت، آراؿ، افر ارفاد جح اک ایبؿ افر اس صخش اک جح وک خسف رکدانی، سج ےک اپس آرابین اک اجونر ہن وہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1472    حس

َّص ب٩ ٤ًزا٪ ؿبعي :  راوی ہ، ابوج٤زہ ن  آز٦، طٌب

 ٔ ن َضا ٨َ َٓ ُت  ٌِ تَّ ٢َ َت٤َ ا َٗ ٔي   َبع ـ  اٟ اَ٪  َز َِّصُ ب٩ُِ ٤ًِٔ َزَة َن ُو َج٤ِ َا أَب ٧ بََر ُة أَِخ َب ٌِ ُط ا  ٨ََ ث َز٦ُ َحسَّ ا آ ٨ََ ث ضَٔی َحسَّ َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩َِ  ُت  ِٟ َ َشأ َٓ ْض  َا ي ٧

زَ  أ٣ََ َٓ ٤َا  ٨ُِض ًَ إض اهَّللُ  بَّ ًَ اب٩َِ  بَرُِت  أَِخ َٓ ْة  ٠َ بَّ َ٘ َزْة ٣َُت ٤ِ بِرُوْر َوًُ خٌّ ٣َ ٔي َح و٢ُ ل ُ٘ ًّل َي َرُج أَ٪َّ  َٛ  ٔ ا٦ ٨َ٤َ ِٟ ا ٔي  َیُِت ف أ ََفَ ٔيیِّ نٔي  َّ٨ اٟ َة  َّ٨ ُس  ٢َ ا َ٘ َٓ  

 ٢َ ا َٗ لٔي  ٤ّا ٩ِ٣ٔ ٣َا ِض َک َس َٟ  ١َ ٌَ أَِج َٓ ی  ٨ِٔسٔ ٔي أ٥َِٔٗ ً ل  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َیُِت  َػل َرأ ًٔی  َّٟ ا ا  َی ِؤ ٢َ َٟٔل  ا َ٘ َٓ ُت ٥َٟٔ  ٠ِ ُ٘ َٓ ُة  َب ٌِ  ُط

آدؾ، ہبعش، اوبرمجہ رصن  ن رمعاؿ یعبض  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن عتمت ایک، وت ےھجم ھچک ولوگں ےن عنم ایک، ںیم ےن ا ن سابس 

 ھجم  ے ہہک رتا ےہ ہک جح وبقمؽ ےہ افر رمعہ وبقمؽ  ے وپاھچ وت اوہنں ےن ےھجم عتمت اک مکح دای۔ ںیم ےن وخاب ںیم داھکی ہک اکی صخش

 ےہ، ںیم ےن ا ن سابس  ے ایبؿ ایک وت اوہنں ےن رفامای، ہی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تنس ےہ افر رفامای ہک ےری  اپس رہھٹف، ںیم

ہ  ے وپاھچ، ویکں؟ اوہنں ےن وجاب دای اےنپ امؽ  ے اہمتر  ےئل اکی ہصح رقمر رکدفں اگ۔ ہبعش ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اوبزمح

 ہک اس وخاب یک انبء رپ وج ںیم ےن داھکی اھت۔

 آدؾ، ہبعش، اوبرمجہ رصن  ن رمعاؿ یعبض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ افر اس صخش اک جح وک خسف رکدانی، سج ےک اپس آرابین اک اجونر ہن وہ۔ عتمت، آراؿ، افر ارفاد جح



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1473    حس

ب :  راوی  ابونٌی٥، ابوطہا

زَ  ٤ِ ٌُ ٔ َة ب َّٜ ا ٣َ ٌّ َت٤َتِّ ُت ٣ُ ٔس٣ِ َٗ ا٢َ  َٗ إب  َض ٔط ُو  ٨ََا أَب ث ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ٨ََا أَبُو ن ث ٧َُاْض َحسَّ ٢َ لٔي أ ا َ٘ َٓ  ٕ َیَّا٦ ًَلثَةٔ أ َٔة بَٔث َّرِؤی َ اٟ ِب١َ  َٗ َسَخ٨َ٠ِا  َٓ  ٕ ة

ُ ب٩ُِ  ابٔز َىٔی َج ث ٢َ َحسَّ ا َ٘ َٓ  ٔ تٔیط ِٔ َت َِس ٕئ أ ا َل ًَ َي  ل ًَ ُت  َسَخ٠ِ َٓ ّة  یَّ ِّٜ َک ٣َ ُت اِْلَ٪ َححَّ  ُ یر َتٔؼ َة  َّٜ ٤َا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ٣َ ٨ُِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  اهَّللٔ َر ِبٔس  ًَ  

َّطُ َحخَّ  ٧َ ا٢َ  أ َ٘ َٓ ّزا  خِّ ٣َُِفَ َح ِٟ ٔا وا ب ِس أََص٠  َٗ طُ َو ٌَ بُِسَ٪ ٣َ ِٟ ا  َٚ ا َِو٦َ َس ٥َ ی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ٥ُِٜ  ٣َ ا٣ٔ وا ٩ِ٣ٔ إِِٔحَ ُض٥ِ أَح٠ٔ  َٟ

ًَلِّل حَ  وا َح وا ث٥َُّ أَٗٔی٤ُ ُ َّصِّ َٗ ٔ َو زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  بَِیٔت َوب ِٟ ا  ٖٔ َوا َٔل ًٔی ب َّٟ ا ٠ُوا  ٌَ اِج َحخِّ َو ِٟ ٔا وا ب أَص٠ٔ  َٓ ٔیَةٔ  َّرِو َ ِو٦ُ اٟ َی َاَ٪  ک َّی إٔذَا  ً

 ٥ُُِٜ زِت ا أ٣ََ ا ٣َ ٠ُو ٌَ ِٓ ا  ٢َ ا َ٘ َٓ َحخَّ  ِٟ ا ا  ِي٨َ َّ٤ َس ِس  َٗ ّة َو ٌَ ِت َُضا ٣ُ ٠ ٌَ ٧َِح  َٕ ِی َٛ ُوا  اٟ َ٘ َٓ ّة  ٌَ ِت ا ٣ُ َٔض ُت٥ِ ب ٔس٣ِ َی  َٗ َضِس ِٟ ا ُت  ِ٘ ُس يي  َن ِوَِل أ ٠َ َٓ

٠ُِت ٣ٔثِ  ٌَ َٔ ِبس َٟ ًَ ٢َ أَبُو  ا َٗ ُوا  ٠ ٌَ َٔ َٓ ُط  ُی ٣َٔح٠َّ َضِس ِٟ ا  َّ ُ ِب٠ َی َّی  ً ا٦ْ َح ِّی َِحَ ى َیح١ٔ  ٣ٔ ٩ِ َِل  ٜٔ زِت٥ُُِٜ َوَل ی أ٣ََ ٔذ َّٟ ا إب ١َ  َض ُو ٔط ٔ أَب اهَّلل

٨َْس إِٔلَّ َصَذا طُ ٣ُِش َٟ َص  ِی َٟ 

فہی  ے نیت دؿ ےلہپ اچنہپ، ہکم ےک دنچ ولوگں ےن اہک ہک اب اوبمیعن، اوباہشب ےن اہک ہک ںیم ہکم ںیم رمعہ اک ارحاؾ ابدنھ رک آای وت ویؾ رت

اہلل ریتا جح یکم وہاجےئ اگ، ںیم اطعء ےک اپس ہلئسم وپےنھچ ایگ وت اوہنں ےن اہک ہک ھجم  ے اجرب  ن دبعاہلل ےن اہک ہک اوہنں ےن یبن یلص 

، اؿ ولوگں ےن جح رفمد اک ارحاؾ ابدناھ اھت، آپ ےن ہیلع فملس ےک اس ھ جح ایک، سج دؿ آرابین اک اجونر آپ اس ھ تاکن رک الےئ ےھت

 اؿ ولوگں  ے رفامای ہک اےنپ ارحاؾ  ے اخہن ہبعک اک وطاػ رک ےک افر افص ف رمفہ ےک درایمؿ وطاػ رک ےک ابرہ اجؤ

 اوبمیعن، اوباہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 عتمت، آراؿ، افر ارفاد جح اک ایبؿ افر اس صخش اک جح وک خسف رکدانی، سج ےک اپس آرابین اک اجونر ہن وہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1474    حس



 

 

، س :  راوی ہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ ر، طٌب ہ ب٩ سٌیس، ححاد ب٩ ٣ح٤س اًو ٣شیبٗتيب  ٌیس ب٩ 

 ٩ِ ًَ َة  زَّ زٔو ب٩ِٔ ٣ُ ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ َة  َب ٌِ ٩ِ ُط ًَ ُر  َو ًِ َ اِْل ٕس  َّ٤ ُد ب٩ُِ ٣َُح ا ا َححَّ ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ َس ُة ب٩ُِ  َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٔب  ٤َُشیَّ ِٟ ا یٔس ب٩ِٔ  ٌٔ َس  

٤ُتِ  ِٟ ا ٔي  اَ٪ ف َٔ ِش ٌُ ٔ ٤َُا ب ا َوص ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  اُ٪ َرضَٔی  ٔيٌّ َوًُِث٤َ ل ًَ  َٕ َت٠َ ٔيی  اِخ َّ٨ اٟ ُط  ٠َ ٌَ َٓ  ٕ ز ٩ِ أ٣َِ ًَ ي  ََ ٨ِ ٔیُس إِٔلَّ أَِ٪ َت ُز ا ت لٔيٌّ ٣َ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔة  ٌَ

ا ٌّ ٤ٔی ٤َٔا َج لٔيٌّ أََص١َّ بٔض ًَ َٔک  َذٟ َی  َرأ ا  َّ٤ ٠َ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

 ہک رضحت  یل ریض اہلل ہنع افر رضحت ہبیتق  ن دیعس، اجحج  ن دمحم اوعر، ہبعش، رمعف  ن رمہ، دیعس  ن بیسم  ے رفاتی رکےت ںیہ

امثعؿ ریض اہلل ہنع ےک درایمؿ ہعتم ےک قلعتم االتخػ وہا،  ب ہک فہ دفونں افسعؿ ںیم ےھت۔ رضحت  یل ےن رفامای ہک اہمترا 

دف  ب رضحت دصقم ایک ےہ ہک اس اکؾ  ے رفےتک وہ سج وک روسؽ اہلل ےن ایک ےہ؟ رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ےھجم وھچڑ 

  یل ےن ہی داھکی وت اوہنں ےن جح افر رمعہ دفونں اک ارحاؾ اکی اس ھ ابدناھ۔

 ہبیتق  ن دیعس، اجحج  ن دمحم اوعر، ہبعش، رمعف  ن رمہ، دیعس  ن بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایبؿ وج جح اک کیبل ےہک افر جح اک انؾ ےل ۔اس صخش اک 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج جح اک کیبل ےہک افر جح اک انؾ ےل ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1475    حس

 ٣شسز، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٣حاہس، جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی

زْ  ٨ََا ٣َُشسَّ ث َرضٔیَ  َحسَّ  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ ُ ب٩ُِ  ابٔز ا َج ث٨ََ ٢ُ َحسَّ و ُ٘ ُت ٣َُحاصّٔسا َي ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا ث٨ََا َح٤َّ ا  َحسَّ ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ 

 َٟ ُض٥َّ  ا٠َّٟ َِّیَک  ب َٟ  ٢ُ و ُ٘ َن ٥َ َو٧َِح٩ُ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  ُسو ٍَ َر ا ٣َ ٔس٨َ٣ِ َٗ  ٢َ ا اهَّللُ َٗ َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َا َر َز٧ أ٣ََ َٓ خِّ  َح ِٟ ٔا َک ب َِّی ب



 

 

اَصا ٤ًَُِزةّ  ٨َ٠ِ ٌَ َح َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

دسمد، امحد  ن زدی، اویب، اجمدہ، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن اہک ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ 

 کیبل ابجحل، آپ ےن مہ وک مکح دای )ہک رمعہ انبںیل( وت مہ ولوگں ےن اس وک رمعہ انب ایل۔آےئ افر مہ ولگ ہہک رےہ ےھت، 

 دسمد، امحد  ن زدی، اویب، اجمدہ، اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ےک زامےن ںیم عتمت رکےن اک ایبؿ ۔یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامےن ںیم عتمت رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1476    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ؼین  ، ب٩ ح ٣ْطٖ، ٤ًزا٪ سی ب٩ اس٤ٌی١، ہ٤ا٦، ٗتازہ،   ٣و

ًَ َحسَّ   ُ اهَّلل ضَٔی  َر اَ٪  َز ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ  ْٖ َىٔی ٣َُْطِّ ث ا٢َ َحسَّ َٗ َزَة  ا َت َٗ  ٩ِ ًَ ا٦ْ  ا َص٤َّ ٨ََ ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ وَسی ب٩ُِ إ ا ٣ُ ٨ََ لَي ث ًَ ا  ٨َ ٌِ تَّ ٢َ َت٤َ ا َٗ ٨ِطُ 

 ٔ ِیٔط َٔزأ َرُج١ْ ب  ٢َ ا َٗ آُ٪  ُْقِ ِٟ ا ز٢ََ  ٨َ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  َرُسو ِضٔس  َطاَئ  ًَ ا  ٣َ 

ومیس  ن اامسلیع، امہؾ، اتقدہ، رطمػ، رمعاؿ،  ن نیصح ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےن روسؽ 

 اہلل ےک زامےن ںیم عتمت ایک افر آرآؿ یک آتی انزؽ وہیئ نکیل اکی صخش ےن اینپ راےئ وج اچتا ہہک دای

 ، رطمػ، رمعاؿ،  ن نیصح ریض اہلل ہنعومیس  ن الیعمس، امہؾ، اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اہلل زبرگ فربرت اک وقؽ ہک ہی اؿ ےک ےئل ےہ وج اخہن ہبعک ےک اپس رےتہ وہں، افر اوبک

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اؿ ےک ےئل ےہ وج اخہن ہبعک ےک اپس رےتہ وہں، افر اوباک ل لیضف  ن نیسح  یری ےن اہک۔ اہلل زبرگ فربرت اک وقؽ ہک ہی

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1477    حس

٣ہ اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ًث٤ا٪ ب٩ ُیاث، ًَک  ابو٣ٌرش بزاء، 

 َ٨َ ث اُئ َحسَّ بَرَّ ِٟ ا رَشٕ  ٌِ ُو ٣َ ا أَب ٨ََ ث ةٔ َحسَّ ٌَ ِت ٩ِ ٣ُ ًَ ئ١َٔ  ُس َّطُ  ٧َ ا أ ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ إث  اُ٪ ب٩ُِ َُٔی ٤َ ا ًُِث

ٔة  ٥َ فٔي َححَّ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ اُد  َِنَؼاُر َوأَِزَو ِْل زُوَ٪ َوا َضأج ٤ُ ِٟ ا ا٢َ أَص١ََّ  َ٘ َٓ َحخِّ  ِٟ َ ا َٔ َوأ ا َز َو ِٟ َة ا َّٜ ٨َا ٣َ ٔس٣ِ َٗ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ص٨َ٠ِ٠َِا 

ضَ  ِٟ ا َس  َّ٠ َٗ َزّة إِٔلَّ ٩ِ٣َ  ٤ُِ خِّ ً َح ِٟ ٔا ٥ُِٜ ب ًَلَل ا إٔصِ ٠ُو ٌَ اِج  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو ا٢َ  َٗ ٔ زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ ٔاٟؼَّ ٔت َوب بَِی ِٟ ٔا ٨َا ب ِٔ ُل َٓ َی  ِس

اٟثِّ  ا  بِٔش٨َ َٟ َئ َو َشا ِّ٨ اٟ ا  ٨َ ةَ َوأََتِي ٔظیَّ ًَ ٧َا  َز ُط ث٥َُّ أ٣ََ َضِسُی ٣َٔح٠َّ ِٟ ا  َّ ِب٠ُ َی َّی  ً ُط َح َٟ َیح١ٔ   َّطُ َِل  ٧ٔ إ َٓ َی  َضِس ِٟ ا َس  َّ٠ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ اَب َو  َی

زِ  ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ ٔاٟؼَّ بَِیٔت َوب ِٟ ٔا ٨َا ب ِٔ ُل َٓ ٨َِا  أسٔک ٔجئ ٨َ ٤َ ِٟ ا ا ٩ِ٣ٔ  ٨َُِ ََفَ َٔذا  إ َٓ َحخِّ  ِٟ ٔا ُض١َّٔ ب ٧ ٔیَةٔ أَِ٪  َّرِو َ ٔ اٟ ُی  َوة َضِس ِٟ ا ٨َا  ٠َِي ًَ ٨َا َو ِس َت٥َّ َحح  َ٘ َٓ

خِّ َو  َح ِٟ ا ٔي  ٕ ف َیَّا٦ َٔة أ ًََلث ا٦ُ ث ٔؼَی َٓ ٥ِ یَحِٔس  َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ٔی  َضِس ِٟ ا َْسَ ٩ِ٣ٔ  ِستَِی ا ا  ٤َ َٓ َي  ال ٌَ َت  ُ اهَّلل  ٢َ ا َٗ ا  ٤َ َٛ ٥ِ ُٛ رٔ ا َي أ٣ََِؼ ٔل ُت٥ِ إ ٌِ َرَج ا  ٕة إَٔذ ٌَ َسِب

 ٔ یِٔن ف َٜ نُُش ا  و ٌُ ٤َ َح َٓ زٔی  اةُ َتِح ًَ اٟظَّ اهَّللُ  َّي  َػل ُط  ٧َبٔی  ُط  َس٨َّ ٔ َو ٔط اب ٔي َٛٔت ُط ف َٟ َ ِز ٧َ َي أ ل ا ٌَ َت اهَّلَل  إٔ٪َّ  َٓ  ٔ َزة ٤ِ ٌُ ِٟ ا خِّ َو َح ِٟ ا َیَِن  ٕ ب ا٦ ًَ ٠َِیطٔ ي 

٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا ی  َٔضٔ ُط َحا ٩ُِٜ أَص٠ُِ َی  ٥ِ َٟ َٔک ٩ِ٤َٟٔ  َذٟ اهَّللُ   ٢َ ا َٗ َة  َّٜ یَِر أَص١ِٔ ٣َ َُ ٔض  ا َّ٨ ُط ٠ٟٔ َاَح ٥َ َوأَب َس٠َّ َْکَ  َو َذ ًٔی  َّٟ ا َحخِّ  ِٟ ا  ُ ز ُض َِط ٔ َوأ ا٦ رَِحَ ِٟ ا

 ٔ ط ٠َِی ٌَ َٓ  ٔ ز ُض ِْلَِط ا  ٔ ظ ٔي َصٔذ ٍَ ف تَّ ٤َ ٩ِ٤َ َت َٓ ٔة  َححَّ ِٟ ا ذُو  ٔ َو َسة ٌِ َ٘ ِٟ ا ذُو  ا٢ْ َو وَّ ٔ َط ط اب ٔي َٛٔت َي ف ال ٌَ َت َُ اهَّللُ  ا ح٤َٔ ِٟ ا ُث  َٓ زَّ اٟ ِو٦ْ َو َػ َز٦ْ أَِو 

ٔزَ  ٤ ِٟ ا  ٢ُ حَٔسا ِٟ ا صٔی َو ا ٌَ ٤َ ِٟ ا  ُٚ و ُش ُٔ ِٟ ا  اُئ َو

اوبرشعم رباء، امثعؿ  ن ایغث، رکعہم ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ا ن سابس  ے ہعتم ےک قلعتم وپاھچ ایگ وت 

اوہنں ےن اہک ہک ۃجح اولداع ںیم اہمرجنی فااصنر افر ازفاج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ارحاؾ ابدناھ افر مہ ےن یھب ارحاؾ ابدناھ، 

 اہلل ہیلع فملس ےن رفامای، اےنپ ارحاؾ وک جح افر رمعہ اک ارحاؾ انب دف، رگم فہ صخش سج ےن دہی ےک اجونر وک القدہ ڈاال، مہ ےن روسؽ اہلل یلص

اخہن ہبعک افر افص ف رمفہ ےک درایمؿ وطاػ ایک افر مہ اینپ ویبویں ےک اپس آےئ )تبحص یک( افر ڑپک  ےنہپ۔ آپ ےن رفامای ہک سج 

انہپای، وت اس ےک ےئل ارحاؾ وھکانل اجزئ ںیہن،  ب کت ہک دہی اینپ ہگج رپ ہن چنہپ اجےئ۔ رھپ رتفہی یک اشؾ وک ںیمہ مکح  ےن دہی وک القدہ



 

 

 دای ہک مہ جح اک ارحاؾ ابدنںیھ، رھپ  ب امتؾ اراکؿ  ے افرغ وہےئ، وت مہ ےن اخہن ہبعک افر افص ف رمفہ اک وطاػ ایک افر امہراجح وپرا

آرابین فا ب ےہ  اسی ہک اہلل زبرگ ف ربرت ےن رفامای ہک سج وک آرابین اک اجونر رسیم وہ فہ آرابین رک  افر ےسج رسیم ہن وہایگ افر مہ رپ 

وہ، وت نیت دؿ رفز  رانھک اس ےک ذہم جح ںیم فا ب ےہ افر است رفز   ب مت اےنپ رہشفں وک فاسپ اجؤ افر آرابین ںیم اکی 

 اسؽ ںیم دف سابدںیت ینعی جح افر رمعہ وک عمج ایک افر اہلل اعتیل ےن اینپ اتکب ںیم اس وک انزؽ ایک رکبی یھب اکیف ےہ، ولوگں ےن اکی یہ

افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا ے تنس آرار دای افر الہ ہکم ےک وساء دفےری ہگج ےک ولوگں ےک ےئل اجزئ آرار دای۔ اہلل اعتیل ےن 

)اخہن ہبعک( ےک اپس ہن رےنہ فاےل وہں افر جح ےک ےنیہم فہ ںیہ وج اہلل اعتیل ےن اینپ اتکب  رفامای ہک ہی اس ےک ےئل ےہ وج دجسم رحاؾ

ںیم ایبؿ ےئک ںیہ، وشاؽ، ذی دعقہ، ذی اہجحل، سج ےن اؿ ونیہمں ںیم رمعہ ایک، اس رپ آرابین فا ب ےہ، ای رفزہ، افر رثف  ے رماد 

 وگں  ے ڑگھجا رکان ےہ۔امجع ےہ افر وسفؼ  ے رماد انگہ افر دجاؽ  ے رماد ول

 اوبرشعم رباء، امثعؿ  ن ایغث، رکعہم ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہکم ںیم دالخ وہےن ےک فتق لسغ رکےن اک ایبؿ ۔ )احظف ا ن رجح ےن ا ن اذنملر اک ہی وق

 جح اک ایبؿ :   ابب

 امتؾ املعء ےک زندکی ہقفت ہکم ںیم دالخ وہےن ےک فتق لسغ رکےن اک ایبؿ ۔ )احظف ا ن رجح ےن ا ن اذنملر اک ہی وقؽ لقن ایک ےہ ہک ہکم ںیم دالخ وہےت فتق لسغ رکان

 (وطر رپ بحتسم ےہ نکیل ارگ وکیئ ہن رک  وت اس رپ وکہی فریغہ یھب ںیہن ےہ

یث                               س او٢ج٠  :  ج٠س      1478    حس

ہ، ایوب، ٧آٍ :  راوی اہی٥، اب٩ ٠ًی  يٌ٘وب ب٩ ابز

٤ََز َر  اب٩ُِ ًُ َاَ٪  ک ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ وُب  َا أَی  بََر٧ َة أَِخ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ٨ََا  ث َِزاصٔی٥َ َحسَّ وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ ٨َا َي ث زَ َحسَّ َٔذا  ُض٤َا إ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َِزنَي ضَٔی  َخ١َ أ

ُث أَ٪َّ  یَُحسِّ َتٔش١ُ َو ِِ َح َوَي ِب اٟؼ   ٔ ٔط يي ب ی ث٥َُّ ُيَؼل ّٔو ی ك ُت بٔٔذ َیبٔی ٔة ث٥َُّ  ٠ِبَٔی تَّ اٟ  ٩ِ ًَ َک  ٔ أ٣ََِش ٦ رَِحَ ِٟ ٠َِیطٔ ا ًَ اهَّللُ  َّي  َػل َٔيیَّ اهَّللٔ  ٧

َذَٟٔک   ١ُ ٌَ ِٔ َاَ٪ َي ک  ٥َ َس٠َّ  َو



 

 

تی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ب رحؾ ےک آربی وقعیب  ن اربامیہ، ا ن ہیلع، اویب، انعف  ے رفا

ےتچنہپ وت ہیبلت وموقػ رک دےتی، رھپ ذی وطی ںیم رات رھب رےتہ، فتاں حبص یک امنز ڑپےتھ افر لسغ رکےت افر ایبؿ رکےت ہک یبن یلص 

 اہلل ہیلع فملس یھب ااسی یہ رکےت ےھت۔

 ہیلع، اویب، انعف وقعیب  ن اربامیہ، ا ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہکم ںیم دؿ ای رات وک دالخ وہےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم ںیم دؿ ای رات وک دالخ وہےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1479    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ز، یحٌی، ًبیس اهَّلل ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز   ٣شس

ضُ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َز  ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َآ َىٔی ٧ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اهَّللٔ  ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ َیِحٌَی  ا  ٨ََ ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَت  ٢َ ب ا َٗ ا  ٤َ

ٔ َو  ط ٠َِی ٠ُطُ ًَ ٌَ ِٔ ٤َا َي ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر اب٩ُِ ٤ًَُ کَاَ٪  َة َو َّٜ َزَخ١َ ٣َ َبَح ث٥َُّ  َّی أَِػ ُّوی َحً ی ك ٥َ بٔٔذ  َس٠َّ

دسمد، ییحی، دیبعاہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وطی ںیم 

 یئگ وت ہکم ںیم دالخ وہےئ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع یھب ایس رطح رکےت ےھت۔رات سگاری،  ب حبص وہ

 دسمد، ییحی، دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہکم ںیم سک اجبن  ے دالخ وہ؟



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم ںیم سک اجبن  ے دالخ وہ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1480    حس

ک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ٣اٟ ر، ٩ٌ٣،  اہی٥ ب٩ ٨٣ذ  ابز

 ٔ اٟ َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٩ْ ٌِ َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ ٨ِٔذر ٤ُ ِٟ ا اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ٨ََا إٔب ث َاَ٪ َحسَّ ک ا٢َ  َٗ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٤ََز  اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْک 

 َ ل ِٔ اٟش  ةٔ  ٨ٔیَّ اٟثَّ ُد ٩ِ٣ٔ  یَِْخُ ا َو ٠َِی ٌُ ِٟ ا ٔة  ٨ٔیَّ اٟثَّ یَِسُخ١ُ ٩ِ٣ٔ   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو  يَر

رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ہکم ںیم  اربامیہ  ن ذنمر، نعم، امکل، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے

ئ  ے اخرج وہےت ےھت۔

سفل
ل

  ا

 

ی ۃ

 

ی

 

ی

 

ی
ی ا   ے دالخ وہےت افر 

  العل

 

ی ۃ

 

ی

 

ی

 

 ی

 اربامیہ  ن ذنمر، نعم، امکل، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہکم  ے سک رطػ ےلکن؟

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم  ے سک رطػ ےلکن؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1481    حس

ی، یحٌی، ًبیس اهَّلل ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی  ٣شسز ب٩ ٣ْسہس بَّص

َْسِ  ُ ب٩ُِ ٣ُ ز ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ُس َحسَّ َر ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  َز  ٤َ ٩ِ اب٩ِٔ ًُ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ اهَّللٔ  ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ٌَی  َیِح ا  ٨ََ ث ی  َحسَّ َِّصٔ َب ِٟ ا ٢َ اهَّللٔ صَٕس  و



 

 

ٔئ َوَْخَ  ِلَحا َب ِٟ ٔا ًٔی ب َّٟ ا ٠َِیا  ٌُ ِٟ ا ٔة  ٨ٔیَّ اٟثَّ ٕئ ٩ِ٣ٔ  َسا َٛ َة ٩ِ٣ٔ  َّٜ َزَخ١َ ٣َ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  لَيَػل ِٔ اٟش  ةٔ  ٨ٔیَّ اٟثَّ  َد ٩ِ٣ٔ 

دسمد  ن رسمدہ  یری، ییحی، دیبعاہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ئ یک رطػ  ے ابرہ

سفل
ل

  ا

 

ی ۃ

 

ی

 

ی

 

ی
ی ا  ےک اقمؾ دکاء  ے وج احطب ںیم ےہ، دالخ وہےئ ےھت افر 

  العل

 

ی ۃ

 

ی

 

ی

 

ی
 ےلکن ےھت۔ ہیلع فملس 

 دسمد  ن رسمدہ  یری، ییحی، دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم  ے سک رطػ ےلکن؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1482    حس

ہ :  راوی ہ، طا٦ ب٩ رعو ٣ثىی، سٔیا٪ ب٩ ًي٨ی ، و ٣ح٤س ب٩   ح٤یسی

َوةَ  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ٨ََة  اُ٪ ب٩ُِ ًَُيِي َی ِٔ ُس ث٨ََا  اَِل َحسَّ َٗ َّی  ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٤َِیٔسی  َو٣َُح ُح ِٟ ا ٨ََا  ث ضَٔی  َحسَّ َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ

 َ ا أ ٨َِض ًَ ٠َٔضااهَّللُ  َٔ َِس َد ٩ِ٣ٔ أ ًَلَصا َوَْخَ ًِ َ َزَخ١َ ٩ِ٣ٔ أ َة  َّٜ َي ٣َ ٔل َئ إ ا َجا َّ٤ َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ  َّ٪ 

دیمحی، ف دمحم  ن ینثم،  نایؿ  ن ہینیع، اشؾ  ن رعفہ اےنپ فادل  ے، فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص 

 فملس  ب ہکم ںیم آےت وت فتاں اس ےک دنلب ہصح یک رطػ  ے دالخ وہےت افر اس ےک ےچین ےک ہصح یک رطػ  ے ابرہ اہلل ہیلع

ے۔

 

کلی

 

 ن

 دیمحی، ف دمحم  ن ینثم،  نایؿ  ن ہینیع، اشؾ  ن رعفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہکم  ے سک رطػ ےلکن؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1483    حس

اسا٣ہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ :  راوی  ٣ح٤وز، ابو

ضٔیَ  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ا صَٔظ ث٨ََ ا٣ََة َحسَّ َُس ا أَبُو أ ث٨ََ ُ َحسَّ وز ٨ََا ٣َِح٤ُ ث ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ َضا أَ٪َّ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل

ةَ  َّٜ لَي ٣َ ًِ َ ا ٩ِ٣ٔ أ ّس ُٛ َد ٩ِ٣ٔ  ٕئ َوَْخَ ا َس َٛ ِتٔح ٩ِ٣ٔ  َٔ ِٟ ا ا٦َ  ًَ َزَخ١َ   ٥َ َس٠َّ  َو

ملس حتف ہکم ومحمد، اوبااسہم، اشہؾ  ن رعفہ اےنپ فادل  ے فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع ف

 ےک اسؽ دکاء یک رطػ  ے دالخ وہےئ افر دکٰی یک رطػ وج ہکم یک دنلب اجبن ےہ ےلکن۔

 ومحمد، اوبااسہم، اشہؾ  ن رعفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم  ے سک رطػ ےلکن؟

سج یث                               ج٠س او٢  :  ٠      1484    حس

ہب، ٤ًزو، ہظا٦، ب٩ رعوہ، اپ٨ے واٟس :  راوی  اح٤س، اب٩ و

ضٔیَ  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ِ صَٔظا٦ ًَ ْزو  ٤ِ ًَ َا  بََر٧ ٕب أَِخ اب٩ُِ َوصِ ا  ث٨ََ ٤َُس َحسَّ ا أَِح ٨ََ ث ضَ  َحسَّ ٨ِ ًَ اهَّللُ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ا أَ٪َّ 

ک٠ِٔتَیِ  لَي  ًَ یَِسُخ١ُ   ُ َوة َاَ٪ رُعِ ا٢َ صَٔظا٦ْ َوک َٗ َة  َّٜ لَي ٣َ ًِ َ إئ أ َس َٛ ِتٔح ٩ِ٣ٔ  َٔ ِٟ ا ا٦َ  ًَ َزَخ١َ   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ّسا ًَ ُٛ ٕئ َو َسا َٛ ٤َٔا ٩ِ٣ٔ  ض

 ِ٨ َي ٣َ ٔل ا إ َُض٤َ ب َِْقَ ٧َِت أ کَا ٕئ َو َسا َٛ یَِسُخ١ُ ٩ِ٣ٔ  ا  ٣َ ُ ثَر ِٛ َ ٔ َوأ  زٟٔٔط

ادمح، ا ن فبہ، رمعف، اشہؾ،  ن رعفہ، اےنپ فادل  ے، فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک 



 

 

یبن یلص اہلل ہیلع فملس حتف ہکم ےک اسؽ دکاء یک رطػ  ے وج ہکم یک دنلب اجبن ےہ دالخ وہےئ۔ اشہؾ اک ایبؿ ےہ ہک رعفہ دکاء افر 

 اجبن  ے دالخ وہےت، نکیل ارثک دکٰی یک اجبن  ے دالخ وہےت افر ہی اؿ ےک رھگ ےک آربی اھت۔ دکٰی دفونں

 ادمح، ا ن فبہ، رمعف، اشہؾ،  ن رعفہ، اےنپ فادل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  رطػ ےلکن؟ہکم  ے سک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1485    حس

، رعوہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی  ًبس اهَّلل ب٩ ًبساٟوہاب، حات٥، ہظا٦

َّي َػل ٔيی   ا٨َّٟ َزَخ١َ  َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ات٥ْٔ  ٨ََا َح ث أب َحسَّ َوصَّ ِٟ ا ِبسٔ  ًَ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ ا  ٨ََ ث ٔح ٩ِ٣ٔ  َحسَّ ِت َٔ ِٟ ا٦َ ا ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل

 ٔ ٔط زٟٔ ٨ِ ٔلَي ٣َ ٤َا إ بَُض َِْقَ َاَ٪ أ ٕئ َوک ا َس َٛ یَِسُخ١ُ ٩ِ٣ٔ  ا  ثََر ٣َ ِٛ َ َوةُ أ َاَ٪ رُعِ َة َوک َّٜ َي ٣َ ل ًِ َ ٕئ ٩ِ٣ٔ أ ا َس َٛ 

 فملس حتف ہکم ےک اسؽ ہکم ےک دنلب دبعاہلل  ن دبعاولتاب، احمت، اشہؾ، رعفہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

اجبن ینعی دکاء یک رطػ  ے دالخ وہےئ افر رعفہ ریض اہلل ہنع ارثک دکٰی یک رطػ  ے دالخ وہےت ہک ہی اؿ ےک رھگ  ے آربی 

 اھت۔

 دبع اہلل  ن دبعاولتاب، احمت، اشہؾ، رعفہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم  ے سک رطػ ےلکن؟



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1486    حس

اٟس :  راوی ہظا٦، اپ٨ے و  ٣وسی، وہیب، 

زَ   ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ا٦ْ  ا صَٔظ ٨ََ ث ْب َحسَّ ا ُوصَِی ث٨ََ ا ٣ُوَسی َحسَّ ٨ََ ث َاَ٪ َحسَّ ک ٕئ َو ا َس َٛ ٔح ٩ِ٣ٔ  ِت َٔ ِٟ ا ا٦َ  ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل ا٨َّٟ َخ١َ 

٢َ أَبُو ا َٗ  ٔ ٔط زٟٔ ٨ِ ٔلَي ٣َ ٤َٔا إ بٔض َِْقَ ٕئ أ ا َس َٛ یَِسُخ١ُ ٩ِ٣ٔ  ا  ثََر ٣َ ِٛ َ َاَ٪ أ ک ا َو ض٤َٔ ک٠َِٔی ا  ُض٤َ یَِسُخ١ُ ٨ِ٣ٔ َوةُ  ا٪ٔ  رُعِ ٌَ ٔؿ ِو ا ٣َ ّس ُٛ اْئ َو َس َٛ  ٔ اهَّلل ِبس  ًَ 

یس، فبیہ، اشہؾ، اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس حتف ہکم ےک اسؽ دکاء یک اجبن  ے دالخ وہےئ افر وم

رعفہ دفونں رطػ  ے دالخ وہےت ےھت، نکیل ارثک دکٰی یک اجبن  ے دالخ وہےت وج اؿ ےک رھگ  ے آربی اھت۔ اوبدبعاہلل 

 وہگجں ےک انؾ ںیہ۔ )اخبری( ےن اہک ہک دکاء افر دکٰی دف

 ومیس، فبیہ، اشہؾ، اےنپ فادل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہکم یک تلیضف افر اس یک امعروتں اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک  ب مہ ےن اخہن ع

 جح اک ایبؿ :   ابب

ای افر ف اقمؾ اربامیہ وک امنز یک  افر اس یک امعروتں اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک  ب مہ ےن اخہن ہبعک وک ولوگں ےک ےئل ولٹ رک آےن یک ہگج افر اس اک اقمؾ انبہکم یک تلیضف

 ہگج انبف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1487    حس

، جابز ب٩ ًبس اهَّلل ًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، :  راوی خ، ٤ًز ب٩ زی٨ار ، اب٩ جزی  ابوًاػ٥

زُو  ٤ِ ًَ ٔي  بََرن ا٢َ أَِخ َٗ یِٕخ  َز اب٩ُِ ُج ٔي  بََرن ا٢َ أَِخ َٗ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ُو  ا أَب ٨ََ ث ٕس َحسَّ َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َٔز ب٩َِ َحسَّ اب ُت َج ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ إر  ٔی٨َ ز ب٩ُِ 

 َ٤ ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ َٓ َرَة  ا حَٔح ِٟ ا ًَلٔ٪  ُ٘ ی٨َِ اْض  بَّ ًَ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َب  َذَص ُة  َب ٌِ َٜ اِل ِت  ٨َُٔی ا ب َّ٤ َٟ  ٢َ ا َٗ ا٢َ ا  َ٘

٤ََحَ  ِْلَِرٔق َوك ا َي  ٔل َْخَّ إ َٓ َٔک  بَت َٗ َر َي  ل ًَ  ََ َر ١ِ إَٔزا ٌَ اِج  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ُض ٠ٟٔ ا بَّ ٌَ ِٟ ٔي ا َرٔن ٢َ أ ا َ٘ َٓ ٔئ  ا ٤َ اٟشَّ َي  ٔل ُظ إ ٨َا ِي ًَ ِت 



 

 

 ٔ ٠َِیط ًَ ُظ  َظسَّ َٓ ی  رٔ ا  إَٔز

دبعاہلل  ن دمحم، اوباعمص، ا ن رججی، رمع  ن دانیر، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک  ب ہبعک یک ریمعت 

ہنع دفونں رھتپ ااھٹ رک الےت ےھت۔ رضحت سابس ریض اہلل ہنع ےن  رشفع وہیئ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر رضحت سابس ریض اہلل

یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے اہک ہک اینپ ازار اےنپ اکدنوھں رپ ڈاؽ ول ) ب آپ ےن ااسی ایک وت( ےب وہش وہ رک زنیم رپ رگ ڑپ  افر 

 آپ ےن ا ے ابدنھ ایل۔ آںیھکن آامسؿ یک رطػ گل ںیئگ، رھپ آپ ےن رفامای ہک ےھجم ےریی ازار ددیف،انچہچن

 دبع اہلل  ن دمحم، اوباعمص، ا ن رججی، رمع  ن دانیر، اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

یل اک وقؽ ہک  ب مہ ےن اخہن ہبعک وک ولوگں ےک ےئل ولٹ رک آےن یک ہگج افر اس اک اقمؾ انبای افر ف اقمؾ اربامیہ وک امنز یک ہکم یک تلیضف افر اس یک امعروتں اک ایبؿ افر اہلل اعت

 ہگج انبف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1488    حس

ک، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساهَّلل ، ًبساهَّلل :  راوی ٣ش٤٠ہ، ٣اٟ ٩ ًبس اهَّلل ب٩  ہ، ًبساهَّلل ب ابي بَک رضی اهَّلل ٨ً  ب٩ ٣ح٤س ب٩ 

رضی اهَّلل ٨ًہا ہ  ، حرضت ًائظ  ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ

 ٔ اهَّلل ِبَس  ًَ ٔ أَ٪َّ  اهَّلل ِبٔس  ًَ ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ِ َس ًَ ٔطَضإب  اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ أٟٕک  ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َ َحسَّ ب ٕ أَِخ ََِک ٔي ب سٔ ب٩ِٔ أَب َّ٤ َر  ب٩َِ ٣َُح

َر  ٥َ أَ٪َّ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ُض٥ِ َزِؤد  ٨ِ ًَ  ُ ضَٔی اهَّلل َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٤ََُز  ٔ ب٩َِ ً اهَّلل ِبَس  ا٢َ ًَ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ 

و ََّصُ َت ِٗ ا َة  َب ٌِ َٜ اِل ا  ِو ٨ََ ا ب َّ٤ َٟ ٔک  ِو٣َ َٗ ِی أَ٪َّ  َز ٥ِ َت َٟ َ ا أ َض اصٔی٥َ َٟ َِز َوأًٔس إٔب َٗ َي  ل ًَ ا  َص ُز  ز اهَّللٔ أََِل َت  ٢َ و ُس ا َر َی ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ اصٔی٥َ  َِز أًٔس إٔب َو َٗ  ٩ِ ًَ ا 

ةُ  ائَٔظ ًَ ٧َِت  کَا ئ٩ِٔ  َٟ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٔ اهَّلل ِبُس  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ُِت  ٌَ َٔ َٟ َُِٜفٔ  ٔاِل ٔک ب ِو٣ٔ َٗ َاُ٪  ِوَِل حِٔسث َٟ ا٢َ  َس  َٗ ا  ٨َِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ا ٩ِ٣ٔ َر ِت َصَذ ٌَ ٔ ٤

تًَٔل  ِس ََ ا َز ٥َ َت َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  َُری َر ا أ ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ٔ  َز َر ٔحِح ِٟ ا أ٪  ی٠ََٔی ی٩ِٔ  َذ ا٠َّٟ یِٔن  ٨َ ِٛ ز  اٟ  ٦َ

اصٔی َِز أًٔس إٔب َو َٗ َي  ل ًَ  ٥ِ َّ٤ َُت ٥ِ ی َٟ بَِیَت  ِٟ ا  ٥َ إِٔلَّ أَ٪َّ 



 

 

ت دبعاہلل  ن ہملسم، امکل، ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن دمحم  ن ایب رکب ریض اہلل ہنع، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع، رضح

اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفامای ہک ایک مت ےن 

داھکی ہک اہمتری وقؾ ےن  ب ہبعک یک امعرت انبیئ، وت اربامیہ ہیلع االسلؾ یک اینبد  ے ا ے وھچاٹ رکدای۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ ںیہن 

ایھب اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رھپ آپ اس وک وقادع اربایمیہ ےک اطمقب ویکں ںیہن انب دےتی؟ آپ ےن رفامای ارگ اہمتری وقؾ اک رفک اک زامہن 

یہ ںیم ہن سگرا وہات وت ںیم ااسی رک داتی، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن ہی روسؽ اہلل احؽ 

یلص اہلل ہیلع فملس  ے انیقی انس ےہ، ےری  ایخؽ ںیم یہی فہج ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رجح اوسد ےک آربی دفونں 

  دےنی وک رتک ایک۔ اس ےئل ہک اخہن ہبعک اربامیہ ہیلع االسلؾ یک اینبدفں رپ وپرا ںیہن انب اھت۔رونکں وک وبہس

دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن دمحم  ن ایب رکب ریض اہلل ہنع، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل  :  رافی

 ہنع، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

وک امنز یک   اقمؾ انبای افر ف اقمؾ اربامیہہکم یک تلیضف افر اس یک امعروتں اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک  ب مہ ےن اخہن ہبعک وک ولوگں ےک ےئل ولٹ رک آےن یک ہگج افر اس اک

 ہگج انبف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1489    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ  ِلحوؾ، اطٌث، اسوز ب٩ یزیس، حرضت ًائظ  ٣شسز، ابوا

 ًَ ٔیَس  ز َی ٔ ب٩ِٔ  َوز ِْلَِس ا  ٩ِ ًَ ُث  ٌَ َِط ا أ ث٨ََ ِْلَِحَؤؾ َحسَّ ا أَبُو ا ث٨ََ ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٔيیَّ َحسَّ ا٨َّٟ ُت  ِٟ َ َسأ ِت  َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ

ٔي  وُظ ف یُِسخ٠ُٔ  ٥ِ َٟ ُض٥ِ  َٟ ا  ٤َ َٓ ُت  ٠ِ ُٗ  ٥ِ ٌَ َن  ٢َ ا َٗ َُو  بَِیٔت ص ِٟ ا رٔ أ٩َ٣َٔ  َحِس ِٟ ٩ِ ا ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ِت َػل َ َّصَّ َٗ ٔک  ِو٣َ َٗ ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ٔت  بَِی ِٟ ا

٠ُِت  ُٗ ُة  َ٘ َٔ َّ٨ اٟ ٔض٥ِٔ  َ ب ِوَِل أ َٟ ا َو اُؤ َط ا ٩ِ٣َ  و ٌُ ٨َ ی٤َِ ا َو ُؤ ا ٩ِ٣َ َطا ُو ٔک ُٟٔیِسخ٠ٔ ِو٣ُ َٗ َٔک  ذَٟ  ١َ ٌَ َٓ  ٢َ ا َٗ ا  ٌّ ٔٔ َت زِ ٣ُ ٔ ٔط َاب َطأُِ٪ ب ا  ٤َ ٔک َٓ ِو٣َ َٗ  َّ٪

ٔت َوأَِ٪  بَِی ِٟ ا ٔي  َر ف َحِس ِٟ ا ُِزخ١َٔ  ُُض٥ِ أَِ٪ أ ُوب ٠ ُٗ َٔکَ  ُٖ أَِ٪ ت٨ُِ ا أََخ َٓ ةٔ  اص٠ٔٔیَّ َح ِٟ ٔا ِضُسص٥ُِ ب ًَ ْث  ی َِرٔق  َحٔس ٔاِْل َابَطُ ب َٙ ب ٔؼ ِٟ ُ  أ



 

 

دسمد، اوباالوحص، اثعش، اوسد  ن سیدی، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے دویار 

 ںیم دالخ ےک قلعتم وپاھچ ہک ایک فہ اخہن ہبعک ںیم دالخ ےہ؟ آپ ےن رفامای، تاں! ںیم ےن اہک ہک اؿ ولوگں ےن ا ے ویکں اخہن ہبعک

ہن ایک؟ آپ ےن رفامای، اہمتری وقؾ ےک اپس رخچ مک وہایگ، ںیم ےن وپاھچ، درفاز  اک ایک احؽ ےہ ہک اس وک دنلب راھک ےہ۔ آپ ےن 

رفامای ہک اہمتری وقؾ ےن ایک ےہ اتہک سج وک اچںیہ دالخ وہےن دںی افر وکسج اچںیہ رفک دںی، ارگ اہمتری وقؾ اک زامہن اجتیلہ  ے 

وہات افر ےھجم اس اک وخػ ہن وہات ہک اؿ ےک دولں وک انوگار سگر  اگ وت ںیم دویارفں وک اخہن ہبعک ںیم دالخ رک داتی افر اس  آربی ہن

 (ےک درفاز  وک زنیم  ے الم داتی۔ )ینعی اچین رکداتی

 دسمد، اوباالوحص، اثعش، اوسد  ن سیدی، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  اقمؾ انبای افر ف اقمؾ اربامیہ وک امنز یکہکم یک تلیضف افر اس یک امعروتں اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک  ب مہ ےن اخہن ہبعک وک ولوگں ےک ےئل ولٹ رک آےن یک ہگج افر اس اک

 ہگج انبف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1490    حس

ہ، ہظا٦ :  راوی اسا٣  ًبیس ب٩ اس٤اًی١، ابو

 ِ٨ ًَ اهَّللُ  َة َرضَٔی  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٕ ٩ِ صَٔظا٦ ًَ َة  ا٣َ ُو أَُس ا أَب ٨ََ ث أًی١َ َحسَّ ٤َ ا ًُبَِیُس ب٩ُِ إِٔس ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ِت  َٟ ا َٗ ا  اهَّللٔ َض و٢ُ  ُس ٔي َر ل

ََساضٔ  َي أ ل ًَ ُط  ٨ََِيُت ب َٟ بَِیَت ث٥َُّ  ِٟ ا ُت  ـِ َ٘ ٨َ َٟ َُِٜفٔ  ٔاِل ِو٣ٔٔک ب َٗ َُة  اث ِوَِل َحَس َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ٪َّ َػل إ َٓ ًَل٦  اٟشَّ  ٔ ٠َِیط ًَ اصٔی٥َ  َِز  إٔب

ا٢َ أَبُو َٗ ا  ّٔ ُط َخ٠ِ َٟ ُت  ٠ِ ٌَ َُط َوَج ائ ٨َٔ ِت ب ََّصَ ِ٘ ِسَت ِيّظا ا َابّا ُْقَ ىٔی ب ٌِ ا َي ّٔ ٨ََا صَٔظا٦ْ َخ٠ِ ث َة َحسَّ َٔی او ٌَ ٣ُ 

دیبع  ن اامسلیع، اوبااسہم، اشہؾ اےنپ فادل  ے، فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

اتل، افر ںیم ا ے اینبد اربایمیہ رپ انبات، اس ےئل ہک آرشی رفامای ہک ارگ اہمتری وقؾ اک زامہن رفک  ے آربی ہن وہات وت ںیم اخہن ہبعک وک وتڑ ڈا

ےن اس یک امعرت وک وھچاٹ رکدای افر اس ےک ےئل فلخ انبات افر اوباعمفہی  ے ایبؿ ایک ہک ھجم  ے اشہؾ ےن ایبؿ ایک ہک فلخ  ے رماد 



 

 

 درفازہ ےہ۔

 دیبع  ن اامسلیع، اوبااسہم، اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اقمؾ انبای افر ف اقمؾ اربامیہ وک امنز یک ہکم یک تلیضف افر اس یک امعروتں اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک  ب مہ ےن اخہن ہبعک وک ولوگں ےک ےئل ولٹ رک آےن یک ہگج افر اس اک

 فہگج انب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1491    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ  رو٣ا٪، رعوہ، ًائظ ٦، یزیس ب٩  ، جزیز ب٩ حاز  بیا٪ ب٩ ٤ًزو، یزیس

ٔیُس ب٩ُِ  ز َی ث٨ََا  ٕ َحسَّ ُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ ٔیز ز ث٨ََا َج ٔیُس َحسَّ ز َی ٨ََا  ث زٕو َحسَّ ٤ِ ًَ اُ٪ ب٩ُِ  ٨ََا بََی ث ٨َِضا َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ اَ٪  ُرو٣َ

اص٠ٔٔیَّ  ِضٕس بَٔح ًَ یُث  ِو٣َٔک َحٔس َٗ ِوَِل أَ٪َّ  َٟ ائَٔظُة  ًَ َضا یَا  َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُضس٦َٔ أَ٪َّ  َٓ ٔت  بَِی ِٟ ٔا زُِت ب َْل٣ََ ٕة 

َد ٣ٔ  ٔ ٣َا أُِْخٔ ُت ٓٔیط َِزَخ٠ِ أ َض إٔبِزَ َٓ ََسا ٔ أ ُت بٔط ِِ َب٠َ َٓ ا  بٔیًّ َابّا َُغِ ا َوب ٗٔیًّ َْشِ ّا  َاب َیِٔن ب َاب طُ ب َٟ ُت  ٠ِ ٌَ َِرٔق َوَج ٔاِْل ُتطُ ب ِٗ َ ز ِٟ َ ُط َوأ اصٔی٥َ ٨ِ

 ِ َی ز ب اٟ ضِٔسُت اب٩َِ  ٔیُس َوَط ز َی ا٢َ  َٗ  ٔ ط لَي صَِس٣ٔ ًَ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٔ َیِر اٟز ب اب٩َِ   ١َ٤َ ی َح ٔذ َّٟ ا َٔک  َذٟ ُظ َوأَِزَخ١َ َٓ ٔیَن َصَس٣َطُ َوب٨ََا ٔ ح ر

َی٩َِ  ُط أ َٟ ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ ْز  ٔی ز ٢َ َج ا َٗ ِْلٔب١ٔٔ  ا ٔة  ٤َٔ٨ َِس أ َٛ َرّة  ا اصٔی٥َ حَٔح َِز َض إٔب ََسا َیُِت أ َرأ ِس  َٗ ٔ َو ز ٔحِح ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ ٔ ط اِْلَ٪  ٓٔی ُط  َٜ ٔی ٢َ أُر ا َٗ ُط  ٌُ ٔؿ ٣َِو

ا َ٘ َٓ َإ٪  ٔلَي ٣َک َر إ ََطا أ َٓ ٔحِحَز  ِٟ ا طُ  ٌَ ُت ٣َ َسَخ٠ِ َوصَآَ ٧َِح َٕ أَِو  ُِر َة أَذ تَّ ٔس  ٔ ز ٔحِح ِٟ ا َِرُت ٩ِ٣ٔ  ز َح َٓ ْز  زٔی ٢َ َج ا َٗ ٨َُا  ا ص  ٢َ َص

ایبؿ  ن رمعف، سیدی، رجری  ن احزؾ، سیدی  ن رفامؿ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 ہنع! ارگ اہمتری وقؾ  ے اجتیلہ اک زامہن آربی ہن وہات وت ںیم اخہن ہبعک ےک اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفامای ہک ا  اعہشئ ریض اہلل

 دہنمؾ وہےن اک مکح داتی افر اس ںیم  ے وج ہصح اکنؽ دای ایگ ےہ ا ے ںیم اس ںیم اش ل رک داتی افر اس وک زنیم  ے الم داتی افر اس ںیم

م یک رطػ اتلھک

 ھ
ح
ت 

 افر اینبد اربایمیہ ےک اطمقب رک داتی۔ یہی دحثی ےہ سج ےن ا ن دف درفاز  راتھک، اکی وپرب یک رطػ، دفےرا 

زریب ریض اہلل ہنع وک ہبعک ےک دہنمؾ رکےن رپ آامدہ ایک۔ سیدی ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ا ن زریب ےک اپس وموجد اھت، سج فتق اوہنں ےن 



 

 

 ےک رھتپ دےھکی، وج افوٹنں یک وکتاؿ یک رطح ےھت، رجری ےن اس وک رگا رک انبای افر رجح اوسد وک اس ںیم دالخ ایک افر ںیم ےن اینبد اربایمیہ

ایبؿ ایک ہک ںیم ےن سیدی  ے وپاھچ، اس یک ہگج اہکں ےہ؟ اوہنں ےن اہک ہک ںیم ایھب ںیہمت داھکات وہں، ںیم اؿ ےک اس ھ رجح اوسد 

ؿ ےہ ہک ںیم ےن ادنازہ ایک رجح اوسد  ے ھچ سگ ےک اپس ایگ وت اوہنں ےن اس ہگج یک رطػ ااشرہ رک ےک التبای ہک اہیں ےہ۔ رجری اک ایب

 ای اس ےک آربی آربی اھت۔

 ایبؿ  ن رمعف، سیدی، رجری  ن احزؾ، سیدی  ن رفامؿ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک ںیم مکح دای ایگ وہں ہک اس رہش ےک ررحؾ یک تلیضف اک 

 جح اک ایبؿ :   ابب

ہک ںیم مکح دای ایگ وہں ہک اس رہش ےک رب یک سابدت رکفں، سج ےن اس وک رحاؾ ایک ےہ افر ایس ےک ےئل امتؾ زیچںی ںیہ، افر  رحؾ یک تلیضف اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ

 ایگ ےہ ہک ںیم املسمؿ وہاجفےھجم مکح دای 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1492    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ر، ٣حاہس، كاوض، اب٩ ًباض  اٟح٤یس، ٨٣ؼو ، جزیز ب٩ ًبس  ًلي ب٩ ًبساهَّلل ب٩ جٌَف

 ِٟ ا ِبسٔ  ًَ ُ ب٩ُِ  ٔیز ز ا َج ٨ََ ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبٔس  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َاُوٕض  ٩ِ ك ًَ اصٕٔس  ٩ِ ٣َُح ًَ وٕر  ٨ُِؼ ٩ِ ٣َ ًَ ٤ٔیٔس  َح

٣َطُ  َب٠ََس َِحَّ ِٟ ا َة إٔ٪َّ َصَذا  َّٜ ِتٔح ٣َ َٓ َِو٦َ  ٥َ ی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ َر َٗ  ٢َ ا َٗ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ
٨ََُفَّ ُط َوَِل ی ُٛ ُس َطِو ـَ ٌِ ُ َِل ُي  اهَّلل

َضا َٓ ُط إِٔلَّ ٩ِ٣َ رَعَّ َلَت َ٘ ُ٘ٔم ُٟ َی٠َِت ُظ َوَِل   َػِیُس

 یل  ن دبعاہلل  ن رفعج، رجری  ن دبعادیمحل، وصنمر، اجمدہ، اطؤس ، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ 

 اس رہش وک رحاؾ انبای ےہ، اس ےک اکس ے ہن اکےٹ اجںیئ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن حتف ہکم ےک دؿ رفامای ہک اہلل اعتیل ےن

 ےگ، اس ےک اکشر ہن اگھبےئ اجںیئ ےگ افر ہن وکیئ ڑپی وہیئ زیچ ااھٹیئ اجےئ یگ، رگم فہ صخش وج اس اک االعؿ رک ۔



 

 

  یل  ن دبعاہلل  ن رفعج، رجری  ن دبعادیمحل، وصنمر، اجمدہ، اطفس، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہکم ےک رھگفں ںیم ےریاث اجری وہےن اک افر اس ےک رخدیےن افر ےنچیب اک ایبؿ۔ افر ہی ک

 جح اک ایبؿ :   ابب

ؿ۔ افر ہی ہک ولگ اخص دجسم رحاؾ ںیم ربارب ںیہ، اہلل اعتیل اک وقؽ یک انبء رپ ہک نج ولوگں ےن ہکم ےک رھگفں ںیم ےریاث اجری وہےن اک افر اس ےک رخدیےن افر ےنچیب اک ایب

رےنہ فاےل افر سج ےن ااحلد ےک رفک ایک افر اہلل ےک راےتس  ے افر اخہن ہبعک  ے رفےتک ںیہ سج وک مہ ےن ولوگں ےک اسکیں انبای ےہ فتاں ےک رےنہ فاےل وہں ای ابرہ ےک 

  رےک وہےئ ۔ارادہ ایک وت مہ اس وک دردانک ذعاب اھکچںیئ ےگ، اوبدبع اہلل )اخبری( ےن اہک ہک ابدی  ے رماد ےہ ابرہ  ے آےن فاال، وبحمس ےک ینعم ںیہ اس ھ ملظ اک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1493    حس

شین، ً :  راوی ، ًلي ب٩ ح ص، اب٩ طہاب ہب، یو٧ ہ ب٩ زیس رضی اهَّلل ٨ًہاػبّ، اب٩ و ًث٤ا٪، اسا٣  ٤زو ب٩ 

 ِ زٔو ب ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ یِٕن  ٔيِّ ب٩ِٔ حَُش ل ًَ  ٩ِ ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َُص  ُو٧ ی  ٩ِ ًَ ٕب  اب٩ُِ َوصِ ٔي  بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ  ُّ َِػَب ا أ ٨ََ ث َة ب٩ِٔ َحسَّ ا٣َ ٩ِ أَُس ًَ اَ٪  ٤َ ٩ٔ ًُِث

 ٢َ ُسو َا َر ٢َ ی ا َٗ َُّط  ٧َ ا أ ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر یِٕس  َاَ٪ َز ک ٕر َو زُو َٕ أَِو  َا رٔب ٘ٔی١ْ ٩ِ٣ٔ  ًَ  ََ َز ٢َ َوص١َِ َت ا َ٘ َٓ َة  َّٜ ََ ب٤َٔ ٔ ار َز ٔي  ٢ُٔ ف ٨ِز َی٩َِ َت اهَّللٔ أ

َّضُ  ٧َ ّئا ْٔل ٤َا َطِی ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  لٔيٌّ َر ًَ ََفْ َوَِل  ٌِ ُِط َج زٔث َی  ٥ِ َٟ ْٔب َو َاٟ ٕٔب صَُو َوك َاٟ رَٔث أَبَا ك ٘ٔی١ْ َو یِٔن ًَ ٤َٔ َا ٣ُِش٠ کَا٧ ٘ٔی١ْ  ٤َا  ًَ َاَ٪  ک َو

ا ا٢َ  َٗ َأَفَ  ک ِٟ ا ٤ُِؤ٩ُ٣ٔ  ِٟ ا زُٔث  َی و٢ُ َِل  ُ٘ ٨ِطُ َي ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  أب َر لَّ َد ِٟ ا ُ ب٩ُِ  ٤َز َاَ٪ ًُ ک َٓ ی٩ِٔ 
َٔفَ ْٔب کَا َاٟ ُوَ٪ َوك ٟ َتأَوَّ َی ُوا  کَا٧ إب َو ٔطَض ب٩ُِ 

 َ اَصُسوا بٔأ زُوا َوَج اَج ا َوَص ٨ُو آ٣َ ی٩َ  ٔذ َّٟ ا الَي إٔ٪َّ  ٌَ ٔ َت اهَّلل ِو٢َ  ئَٔک َٗ َٟ ا أُو و َنََّصُ آَوِوا َو ی٩َ  ٔذ َّٟ ا ٔ َو اهَّلل َسبٔی١ٔ  ٔي  ض٥ِٔ ف ٔش ُٔ َِن ٔض٥ِٔ َوأ اٟ َو ٣ِ

َةَ  اِْلی ٕف  ٌِ ُئ َب ُض٥ِ أَِؤَٟیا ـُ ٌِ  َب

اغبص، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب،  یل  ن نیسح، رمعف  ن امثعؿ، ااسہم  ن زدی ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ااسہم  ن زدی 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس آپ ہکم ںیم اےنپ رھگ ںیم اہکں ارتںی ےگ؟ آپ ےن رفامای لیقع ےن اجدیئاد ای رھگ اہکں ےن ایبؿ ایک۔ ای

وھچڑا ےہ؟ افر لیقع افر اطبل اوباطبل ےک فارث وہےئ افر رضحت رفعج ریض اہلل ہنع افر رضحت  یل ریض اہلل ہنع یسک زیچ ےک 

فونں املسمؿ ےھت افر لیقع افر اطبل اکرف ےھت رضحت رمع  ن اطخب ریض اہلل ہنع اس ےئل یھب فارث ہن وہےئ، اس ےئل ہک فہ د



 

 

ےتہک ےھت ہک ومنم اکرف اک فارث ہن وہاگ۔ ا ن اہشب ےن اہک ہک ولگ اہلل اعتیل ےک اس وقؽ یک اتفلی رکےت ےھت، ےب کش وج ولگ 

اعتیل یک راہ ںیم اہجد ایک افر نج ولوگں ےن انپہ دی افر دمد یک، اؿ ںیم اامیؿ الےئ افر رجہت یک افر اےنپ امولں افر اینپ اجونں  ے اہلل 

  ے ضعب ضعب ےک دفتس ںیہ، آرخ آتی کت۔

 اغبص، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب،  یل  ن نیسح، رمعف  ن امثعؿ، ااسہم  ن زدی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہکم ںیم ارتےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہکم ںیم ارتےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1494    حس

ہ،  :  راوی ی، ابوس٤٠ اٟامی٪، طٌیب، زہز رضی اهَّلل ٨ًہابو  حرضت ابوہزیزہ 

 ٔ َرض َِزَة  ی َُز َا ص َة أَ٪َّ أَب ٤َ َس٠َ ُو  ثَىٔی أَب ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ َا ُط بََر٧ ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َی 

ُسو٦َ ٣َ  ُٗ َز  ََرا ٔیَن أ ٥َ ح َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َُِٜفٔ اهَّللُ  اِل لَي  ًَ ا  ٤ُو اَس َ٘ ُث َت ٧ََة َحِی ٨َٔا َىٔی ٛ ٕٔ ب اهَّللُ بَٔدِی َئ  ا ا إِٔ٪ َط ٨َُا َُّس زٟٔ ٨ِ َة ٣َ َّٜ
 

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 وت رفامای ہک لک ااشنء اہلل ب ف ینب انکہن ںیم امہرا ایقؾ وہاگ۔ اہجں آرشی ےن رفک رپ ےمج رےنہ یک ہیلع فملس ےن  ب ہکم آےن اک ارادہ ایک

  مس اھکیئ یھت۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہکم ںیم ارتےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1495    حس

ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہزی، ابوس٤٠ ، ز ٟیس، اوزاعي ، و  ح٤یسی

وَ  ِٟ ا ا  ث٨ََ ٤َِیٔسی  َحسَّ ُح ِٟ ا ا  ٨ََ ث طُ َحسَّ ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َِزَة  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ َة  ٤َ َس٠َ ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٔی   ز صِز اٟ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٔي   ِْلَِوَزاع ا ا  ث٨ََ ا٢َ ٟٔیُس َحسَّ َٗ  

 ٔ ا ب وَ٪ َُّس َازُٟٔ ٧َِح٩ُ ٧ ٔىّی  َُو ب٤ٔ رِِحٔ َوص ا٨َّٟ َِو٦َ  ٔس ی َِ ِٟ ا  ٥َ ٩ِ٣ٔ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َي َٗ ل ًَ ا  ٤ُو َس ا َ٘ ََة َحِیُث َت ا٧ َىٔی ٨َٔٛ ٕٔ ب َدِی

 ِٟ ا ِبسٔ  ًَ َىٔی  ٔط٥ٕ َوب ا َىٔی َص لَي ب ًَ ِت  َٔ َٟ ا ََة َتَح ٨َٔا٧ ا َوٛ ِيّظ ُْقَ َٔک أَ٪َّ  ذَٟ َب َو ٤َُحؼَّ ِٟ ا َذَٟٔک  ىٔی  ٌِ َُِٜفٔ َي َِل اِل ٠ٔٔب أَِ٪  لَّ ٤ُ ِٟ َىٔی ا ٔٔب أَِو ب ٠ لَّ ٤ُ

 َّ وص٥ُِ َحً ٌُ ٔ اي َُب وص٥ُِ َوَِل ی اُٛٔح ٨َُ ای حَّ َـّ اٟ ٌَی ب٩ُِ  یَِح ِی١ٕ َو َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ًَل٣َُة  ا٢َ َس َٗ ٥َ َو ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ض٥ِٔ  ِی َٟ ٔ ٤ُٔوا إ َٔ ی ُيِش٠

 ِٟ ا َىٔی  اهَّللٔ ب ِبس  ًَ ُو  ا٢َ أَب َٗ ٔٔب  ٠ لَّ ٤ُ ِٟ ا َىٔی  ٔط٥ٕ َوب ا َىٔی َص اَِل ب َٗ إب َو َض اب٩ُِ ٔط نٔي  بََر ٔيِّ أَِخ ِْلَِوَزاع ا  ٩ِ َبطُ ٤ُ ًَ ٔٔب أَِط ٠  لَّ

دیمحی، فدیل، افزایع، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

صب  ںیم ارتںی ےگ، 
ح
م

فملس ےن ویؾ رحن ےک دفےر  دؿ  ب آپ ٰینم ںیم ےھت۔ رفامای ہک لک مہ )ااشنء اہلل( ب ف ینب انکہن ینعی 

ں ولوگں ےن رفک رپ  ےنم رےنہ یک  مس اھکیئ یھت۔ فہ فاہعق ہی ےہ ہک آرشی افر انکہن ےن ینب تامش افر ینب دبعابلطمل ای ینب ابلطمل اہج

ےک الخػ  مس اھکیئ یھت ہک اؿ  ے ایبہ اشدی افر رخدی ف رففتخ ہن رکںی ےگ،  ب کت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک فہ امہر  وحاہل 

ر السہم ےن لیقع  ے ییحی  ن احضک  ے، افزایع  ے، ایس رطح رفاتی ایک ےہ ہک ھجم  ے ا ن اہشب ےن ایبؿ ایک افر ہن رکدںی۔ اف

 دفونں ےن ینب تامش افر ینب بلطم اک  ظف ایبؿ ایک، اوبدبعاہلل )اخبری( ےن ایبؿ ایک۔ ینب بلطم زایدہ انمبس ولعمؾ وہات ےہ۔

 ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدیمحی، فدیل، افزایع، زرہی، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک اہلل اعتیل ےن تیب رحاؾ )ہبعک( وک ولوگں ےک رہھٹےن اک ذرہعی ب



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

  ےن تیب رحاؾ )ہبعک( وک ولوگں ےک رہھٹےن اک ذرہعی انبای افر ےنیہم وک رحاؾ انبای ۔ اؿ اہلل  لک یشء میلع کت۔اہلل اعتیل اک وقؽ ہک اہلل اعتیل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1496    حس

رضی اهَّلل :  راوی ب، حرضت ابوہزیزہ  ٣شی ہزی، سٌیس ب٩  ، ز ، زیاز ب٩ سٌس ، سٔیا٪  ٨ًہ ًلي ب٩ ًبساهَّلل 

یٔس ب٩ِٔ  ٌٔ ٩ِ َس ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ٕس  ٌِ َس ُ ب٩ُِ  َاز ا زٔی ٨ََ ث اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث ضَٔی َحسَّ َر َِزَة  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔب  ٤َُشیَّ ِٟ ا  

ُب ا یَُْخِّ  ٢َ ا َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ َبَظةٔ اهَّللُ  َح ِٟ یِٔن ٩ِ٣ٔ ا َت َ٘ َوِي اٟش  ذُو  َة  َب ٌِ َٜ  ِل

 یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، زاید  ن دعس، زرہی، دیعس  ن بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن 

 ۔ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ہبعک وک دف وھچیٹ ڈنپویلں فاال یشبح ابتہ رک  اگ

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، زاید  ن دعس، زرہی، دیعس  ن بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ولوگں ےک رہھٹےن اک ذرہعی انبای افر ےنیہم وک رحاؾ انبای ۔ اؿ اہلل  لک یشء میلع کت۔اہلل اعتیل اک وقؽ ہک اہلل اعتیل ےن تیب رحاؾ )ہبعک( وک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1497    حس

ہ، :  راوی ہ رضی اهَّلل ٨ً ، رعوہ ًائظ  یحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب

٨ََا ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ٨ََا  ث ُس  َحسَّ َّ٤ َىٔی ٣َُح ث َضا ح و َحسَّ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ

 ٩ِ ًَ َة  َؼ ِٔ ٔي َح ُس ب٩ُِ أَب َّ٤ َا ٣َُح بََر٧ ٢َ أَِخ ا َٗ  َٔ َر َبا ٤ُ ِٟ ا اب٩ُِ  َُو  اهَّللٔ ص ِبُس  ًَ ٔي  ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ات١ٕٔ  َ٘ ٔیِّ ب٩ُِ ٣ُ ز ز صِ ائَٔظَة  اٟ ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ

ٔ ا ط ُ ٓٔی ََر ُتِش ا  َاَ٪ یَِو٣ّ اُ٪ َوک ـَ َر٣َ َق  ِب١َ أَِ٪ ُيَِفَ َٗ َئ  َرا و اُط ًَ وَ٪  و٣ُ ُوا َيُؼ َا٧ ِت ک َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  اهَّللُ َر َق  ََفَ ا  َّ٤٠َ َٓ َبُة  ٌِ َٜ ِل



 

 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس ا٢َ  َٗ اَ٪  ـَ طُ  َر٣َ ِٛ ُ َِر ٠َِی َٓ طُ  َٛ ُ َِر َی َئ أَِ٪  َطا ُط َو٩ِ٣َ  ٤ِ ٠َِیُؼ َٓ و٣َطُ  َئ أَِ٪ َيُؼ  ٩ِ٣َ َطا

ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، رعفہ اعہشئ ریض اہلل ہنع، ح، دمحم  ن اقم ل، دبعاہلل ، دمحم  ن ایب ہصفح، زرہی، رعفہ، رضحت 

ایبؿ ایک ہک راضمؿ اک رفزہ رفض وہےن  ے ےلہپ ولگ اعوشرہ اک رفزہ رےتھک اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن 

ےھت، افر اس دؿ ہبعک رپ الغػ ڑچاھای اجات اھت۔  ب اہلل اعتیل ےن راضمؿ ےک رفز  رفض ےئک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 ےہ وت فہ ہن رےھک۔رفامای ہک وج صخش اعوشرہ اک رفزہ رانھک اچےہ وت رےھک افر سج اک یج ہن اچ

 ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، رعفہ اعہشئ ریض اہلل ہنع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رہھٹےن اک ذرہعی انبای افر ےنیہم وک رحاؾ انبای ۔ اؿ اہلل  لک یشء میلع کت۔ اہلل اعتیل اک وقؽ ہک اہلل اعتیل ےن تیب رحاؾ )ہبعک( وک ولوگں ےک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1498    حس

رضی اهَّلل  :  راوی ہ، حرضت ابوسٌیس خسری  اح٤س ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ابزاہی٥، ححاد ب٩ ححاد، ٗتازہ، ًبساهَّلل ب٩ ابي ًتيب

ہ ٨ً 

ا ٨ََ ث ٔ  َحسَّ َب ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ًَ  ٩ِ ًَ َزَة  َتا َٗ  ٩ِ ًَ إد  ٔد ب٩ِٔ َححَّ ا َححَّ ِٟ ا  ٩ِ ًَ َِزاصٔی٥ُ  ا إٔب ٨ََ ث َبٔي َحسَّ ا أ ث٨ََ ٤َُس َحسَّ یسٕ أَِح ٌٔ َس َبٔي  ٩ِ أ ًَ َِبَة  ي ًُت

ُیَححَّ  َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر رٔیِّ  ُدِس ِٟ وَد َو٣َأُِجوَد ا َیأُِج ؤد  َس ُْخُ ٌِ َز٪َّ َب ٤َ َت ٌِ ُی َٟ ُت َو بَِی ِٟ ا  َّ٩

َّی َِل  ً ُة َح ًَ ا اٟشَّ و٦ُ  ُ٘ ا٢َ َِل َت َٗ َبَة  ٌِ ٩ِ ُط ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبُس  ًَ ا٢َ  َٗ َزَة َو َتا َٗ  ٩ِ ًَ اُ٪  ٤َِٔز َاُ٪ َوً طُ أَب ٌَ اَب ثَرُ  َت ِٛ َ ٢ُ أ ِْلَوَّ بَِیُت َوا ِٟ ا یَُحخَّ 

بِ  ًَ  ُ َزة َتا َٗ  ٍَ ٔ ٤ یسٕ َس ٌٔ اهَّللٔ أَبَا َس ِبُس  ًَ ٔ َو اهَّلل  َس 

ادمح  ن صفح، صفح، اربامیہ، اجحج  ن اجحج، اتقدہ، دبعاہلل  ن ایب ہبیتع، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

ج ےک ےنلکن ےک دعب یھب وہات رےہ اگ۔ اابؿ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اخہن ہبعک اک جح ای رمعہ ایوجج اموج

افر رمعاؿ ےن اتقدہ  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک افر دبعارلنمح ےن ہبعش  ے رفاتی ایک ہک ایقتم ںیہن آےئ یگ،  ب کت 



 

 

 ہک اتقدہ ےن دبعاہلل ہک اخہن ہبعک اک جح وموقػ ہن وہاجےئ اگ، نکیل یلہپ رفاتی زایدہ ولوگں ےن یک ےہ افر اوبدبعاہلل )اخبری( ےن اہک

  ے انس ےہ افر دبعاہلل دیعس ےک فادل ںیہ۔

 ادمح  ن صفح، صفح، اربامیہ، اجحج  ن اجحج، اتقدہ، دبعاہلل  ن ایب ہبیتع، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہبعک رپ الغػ ڑچاھےن اک ایبؿ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک رپ الغػ ڑچاھےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1499    حس

، واػ١ احسب ابووائ١ :  راوی ٔیا٪ ، س ، خاٟسب٩ حارث  ًبس اهَّلل ب٩ ًبساٟوہاب

 ِٟ ا ِبسٔ  ًَ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ائ١ٕٔ  َبٔي َو ٩ِ أ ًَ ِْلَِحَسُب  ٔػ١ْ ا ا ٨ََا َو ث اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ٨ََا  ث رٔٔث َحسَّ ا َح ِٟ ا أُٟس ب٩ُِ  ث٨ََا َخ أب َحسَّ َوصَّ

بَ  َطِي  ٍَ ُت ٣َ ٢َ َج٠َِش ا َٗ ائ١ٕٔ  ٔي َو ٩ِ أَب ًَ ٔػ١ٕ  ا ٩ِ َو ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ُة َحسَّ بٔیَؼ َٗ ٨ََا  ث ح و َحسَّ َة  َطِيَب َي  ٔل ُت إ ئِ َئج ل ًَ ٔسیِّ فٔي  َة  َُکِ اِل

ضَ  ََ ٓٔی ٤ُِت أَِ٪ َِل أََز ِس َص٤َ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر  ُ ٤َِح٠َٔص ٤ًَُز ِٟ ا ِس َج٠ََص َصَذا  َ٘ َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ َبةٔ  ٌِ َٜ اَئ إِٔلَّ اِل ـَ اَئ َوَِل بَِی َػَِفَ ا 

 َ َأ٪ أ زِئ ٤َ ِٟ ا ا  ٢َ ص٤َُ ا َٗ ًَل  ٌَ ِٔ ٥ِ َي َٟ َک  احٔبَِی َػ ٠ُِت إٔ٪َّ  ُٗ ُتطُ  ٤ِ َش ٔض٤َٔاَٗ ی ب َتٔس ِٗ 

دبعاہلل  ن دبعاولتاب، اخدل ن احرث،  نایؿ، فالص ادحب اوبفالئ ےتہک ںیہ ہک ںیم ہبیش ےک اپس آای۔ ہصیبق،  نایؿ، فالص، 

وہنں ااوبفالئ ےتہک ںیہ ہک ںیم ہبیش شیک ھ رکیس رپ ہبعک ںیم اھٹیب وت ہبیش ےن اہک، اس ہگج رپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھٹیب ےھت۔ 

 ےن اہک ہک ںیم ےن ارادہ ایک ہک وکیئ زرد ای دیفس زیچ ہن وھچڑفں، رگم ہی ہک اؿ وک میسقت رکدفں، ںیم ےن اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 فملس ےک دفونں اسویھتں ےن وت ااسی ہن ایک۔ اوہنں ےن اہک ہک ںیم وت اںیہن دفونں آدویمں یک ادتقا رکات وہں۔

 اولتاب، اخدل ن احرث،  نایؿ، فالص ادحب اوبفالئدبع اہلل  ن دبع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ہبعک ےک دہنمؾ رکےن اک ایبؿ، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل

 جح اک ایبؿ :   ابب

نیم ںیم داسنھ دای  اک ایبؿ، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اکی رکشل ہبعک رپ ڑچاھیئ رک  اگ افر فہ زہبعک ےک دہنمؾ رکےن

 اجےئ اگ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1500    حس

٨ًہ٤ًزوب٩ ًلي، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبیس ا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩   ، ہ ٠٣یٜ بي  ا اب٩   ، ص اخ٨  هَّلل ب٩ 

اب٩ُِ  َىٔی  ث ٔص َحسَّ ِْلَِخ٨َ ٔ ب٩ُِ ا اهَّلل ا ًُبَِیُس  ث٨ََ یٕس َحسَّ ٌٔ َس ٌَی ب٩ُِ  یَِح ا  ث٨ََ لٓٔيٕ َحسَّ ًَ زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ٨ََا  ث ٕض  َحسَّ ا بَّ ًَ ٩ِ اب٩ِٔ  ًَ َة  َٜ َبٔي ٠َ٣ُِی أ

ئ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ّزا َحَحّزاَر َضا َحَح ٌُ ٠َ ِ٘ َخ َي َح ِٓ َ َوَز أ ٔ أَِس يي بٔط َن أ َٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  یِّ 

ی کۃ، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی 
مل
رمعف ن  یل، ییحی  ن دیعس، دیبعاہلل  ن اسنخ، ا ن ایب 

  وگای ںیم اس ایسہ آدیم وک دھکی رتا وہں وج ہبعک ےک اکی اکی رھتپ وک ااھکڑ ےکنیھپ اگ۔رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک

ی کۃ، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
مل
 رمعف ن  یل، ییحی  ن دیعس، دیبع اہلل  ن اسنخ، ا ن ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رک  اگ افر فہ زنیم ںیم داسنھ دای ہبعک ےک دہنمؾ رکےن اک ایبؿ، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اکی رکشل ہبعک رپ ڑچاھیئ

 اجےئ اگ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1501    حس



 

 

یب حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ٣ش ص، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩   یحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، یو٧

 َ ٔب أَ٪َّ أ ٤َُشیَّ ِٟ ا یٔس ب٩ِٔ  ٌٔ ٩ِ َس ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َُص  ُو٧ ٩ِ ی ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب یَِح ا  ٨ََ ث َٗ َحسَّ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َِزَة  ی َُز َا ص ٢َ ب ا

َبَظةٔ  َح ِٟ ا یِٔن ٩ِ٣ٔ  َت َ٘ َوِي اٟش  َة ذُو  َب ٌِ َٜ اِل ُب  یَُْخِّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس  ٢َ ا َٗ 

ییحی  ن ریکب، ثیل، ویسن، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک 

  ہیلع فملس ےن رفامای ہک ہبعک وک دف وھچیٹ ڈنپویلں فاال اکی یشبح صخش فریاؿ رک  اگ۔روسؽ اہلل یلص اہلل

 ییحی  ن ریکب، ثیل، ویسن، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفاوتیں اک ایبؿ وج رجح اوسد ےک ابر  ںیم وقنمؽ ںیہ ۔ اؿ

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اؿ رفاوتیں اک ایبؿ وج رجح اوسد ےک ابر  ںیم وقنمؽ ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1502    حس

ص ب٩ ربیٌہ، حرضت :  راوی ، ًاب ، سٔیا٪، ا٤ًع، ابزاہی٥ ٛثیر  ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ 

 ًُ ٩ِ ًَ َة  ٌَ ابٔٔص ب٩ِٔ َربٔی ًَ  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ ٤َٔع  ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٧َا  ٕ أَِخبََر ٔیر ث َٛ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث َئ َحسَّ َّطُ َجا ٧َ ٨ِطُ أ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َز  ٤َ

ََّک  ٧َ ٥ُ٠َ أ ًِ َ يي أ ٔن ٢َ إ ا َ٘ َٓ ُط  ٠َ بَّ َ٘ َٓ  ٔ ز َِسَو اِْل  ٔ ز َحَح ِٟ ا َي  ٔل َک ٣َا  إ ُ٠ بِّ َ٘ ٥َ ُي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ َیُِت  َرأ يي  َن ِوَِل أ َٟ ٍُ َو َٔ ٨ِ رُض  َوَِل َت َت ْز َِل  َحَح

ُتَک  ٠ِ بَّ َٗ 

دمحم  ن ریثک،  نایؿ، اشمع، اربامیہ، اعسب  ن رہعیب، رضحت رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ رجح اوسد ےک اپس آےئ 

، ارگ س وک وبہس دای رھپ رفامای ہک ہک ںیم اجاتن وہں ہک وت اکی رھتپ ےہ ہن وت اصقنؿ اچنہپ اتکس ےہ افر ہن عفن اچنہپان ریت  اایتخر ںیم ےہافر ا



 

 

 ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ےھجت وبہس دےتی وہےئ ہن داتھکی وت ےھجت یھبک یھب وبہس ہن داتی۔

 ، اربامیہ، اعسب  ن رہعیب، رضحت رمع ریض اہلل ہنعدمحم  ن ریثک،  نایؿ، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اخہن ہبعک اک درفازہ دنب رکےن اک ایبؿ افر اخہن ہبعک ںیم سج رطػ اچےہ امنز ڑپےھ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہ دنب رکےن اک ایبؿ افر اخہن ہبعک ںیم سج رطػ اچےہ امنز ڑپےھ ۔اخہن ہبعک اک درفاز

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1503    حس

، سا٥ٟ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ث، اب٩ طہاب ہ ب٩ سٌیس، ٟی  ٗتيب

 ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ ُة ب٩ُِ َس َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس َزَخ١َ   ٢َ ا َٗ َُّط  ٧َ ٔ أ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ا٥ٕٟٔ  َس  ٩ِ ًَ َضإب  اب٩ِٔ ٔط

و َتُح َٓ ا  َّ٤٠َ َٓ ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ وا  ُ٘ أ٠ََُِ َٓ َة  اُ٪ ب٩ُِ ك٠ََِح ٤َ ًَٔل٢ْ َوًُِث یِٕس َوب ُة ب٩ُِ َز ا٣َ َُس بَِیَت صَُو َوأ ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ َخ َو َٟ ٢َ ٩ِ٣َ َو ُت أَوَّ ٨ِ ُٛ ُت ا  ٘ٔی ٠َ َٓ

ی٩ِٔ  وَز ٤ُ ٌَ ِٟ ا َیَِن  ٥ِ ب ٌَ َن  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ طٔ َو ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس  ٔ َّي ٓٔیط َػل ُتطُ َص١ِ  ِٟ َ َشأ َٓ ًَٔلِّل  یِٔن ب ٧َٔی امَیَ ِٟ  ا

اہلل یلص اہلل ہیلع ہبیتق  ن دیعس، ثیل، ا ن اہشب، اسمل، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن اہک ہک روسؽ 

وت فملس افر ااسہم  ن زدی ریض اہلل ہنع افر البؽ ریض اہلل ہنع افر امثعؿ ریض اہلل ہنع  ن ہحلط ریض اہلل ہنع اخہن ہبعک ںیم دالخ وہےئ 

وہیئ، ںیم ےن  اؿ ولوگں ےن اخہن ہبعک اک درفازہ دنب رکدای،  ب درفازہ وھکال وت بس  ے ےلہپ ںیم ادنر دالخ وہا، وت البؽ  ے الماقت

 اؿ  ے وپاھچ ایک روسؽ اہلل ےن اہیں امنز ڑپیھ ےہ؟ اوہنں ےن وجاب دای ہک تاں! دفونں ینمی وتسونں ےک درایمؿ امنز ڑپیھ ےہ۔

 ہبیتق  ن دیعس، ثیل، ا ن اہشب، اسمل، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ہبعک ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1504    حس

٨ًہ :  راوی اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ، ٍ ہ، ٧آ ً٘ب سٰی ب٩  ٣و  ، اهَّلل  ًبس  ، ٣ح٤س  اح٤س ب٩ 

َر حَ  َز  ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ َبَة  ِ٘ وَسی ب٩ُِ ًُ بََر٧َا ٣ُ ِبُس اهَّللٔ أَِخ ًَ ٧َا  بََر ٕس أَِخ َّ٤ ٤َُس ب٩ُِ ٣َُح ٨ََا أَِح ث َزَخ١َ سَّ ا  َاَ٪ إَٔذ ک َّطُ  ٧َ ٤َا أ ٨ُِض ًَ ضَٔی اهَّللُ 

وَّ  اٟ َٔب١َ  َباَب ٗ ِٟ ا  ١ُ ٌَ َیِح یَِسُخ١ُ َو ٔیَن  ٔ ح َوِجط ِٟ ا َٔب١َ  َشی ٗ َبَة ٣َ ٌِ َٜ َٔب١َ اِل ی ٗ ٔذ َّٟ ٔ ا ار حَٔس ِٟ ا َیَِن  ٨َطُ َوب ُوَ٪ بَِي َٜ َّی ی ً ٔشی َح ٤َِ ٔ ی ز ِض

 َّ َػل اهَّللٔ  و٢َ  َرُس ٢ْ أَ٪َّ  بََرُظ بًَٔل ی أَِخ ٔذ َّٟ ا َاَ٪  ک ٤َ ِٟ ا َّي  َوخ ََت يي ی ُیَؼل َٓ  َٕ ًََلٔث أَذُِر ا ٩ِ٣ٔ ث یّب َْقٔ  ٔ ٔط ض طٔ َوِج َّي ٓٔی َػل  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل ي 

 َ ل ًَ َص  ِی َٟ َئ َو َطا ٔت  بَِی ِٟ ا ٔي  او ََو يَي فٔي أَیِّ ٧ ِْض أَِ٪ يَُؼل  ي أََحٕس بَأ

ادمح  ن دمحم، دبعاہلل ، ومٰیس  ن ةقع، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ب ہبعک ںیم وہےت 

اہیں کت ہک اؿ ےک افر اؿ ےک اسےنم فایل دویار ےک درایمؿ وت اسےنم ےتلچ افر درفازہ یک رطػ اؿ یک ھٹیپ وہیت افر فہ ےتلچ رےتہ 

ہلل رقتةی نیت سگ اک افہلص راتہ، رھپ امنز ڑپےتھ افر اس ہگج اک دصق رکےت سج ےک قلعتم البؽ ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک اھت ہک یبن یلص ا

  ہبعک ںیم سج تمس اچےہ امنز ڑپےھ۔ہیلع فملس ےن اس ہگج رپ امنز ڑپیھ یھت افر یسک صخش رپ )ھچک( رحج ںیہن ہک اخہن

 ادمح  ن دمحم، دبعاہلل ، ومٰیس  ن ةقع، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہنع ارثک جح رکےت، کیلاس صخش اک ایبؿ وج ہبعک ںیم دالخ ہن وہ افر ا ن رمع ریض اہلل 

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اس صخش اک ایبؿ وج ہبعک ںیم دالخ ہن وہ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ارثک جح رکےت، نکیل اخہن ہبعک ںیم دالخ ہن وہےت ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1505    حس

ز، خاٟس ب٩ ًبساهَّلل ، اس٤اًی :  راوی ہ٣شس ابي اوفي رضی اهَّلل ٨ً ، ًبساهَّلل  بي خاٟس  ١ ب٩ ا

 ِ اهَّللٔ ب ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ أٟٕس  ٔي َخ ٤َأًی١ُ ب٩ُِ أَب ٨ََا إِٔس ث ِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ ًَ أُٟس ب٩ُِ  ا َخ ث٨ََ ْز َحسَّ ٨ََا ٣َُشسَّ ث اهَّللٔ َحسَّ  ٢ُ ُسو َر َز  َت٤َ ًِ ا ا٢َ  َٗ َي  ٔي أَِوف ٩ٔ أَب

َل  َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َرُج١ْ َػل طُ  َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ٔض  ا َّ٨ اٟ َُرُُظ ٩ِ٣ٔ  طُ ٩ِ٣َ َيِش ٌَ یِٔن َو٣َ َت ٌَ ِٛ َر  ٔ ا٦ َ٘ ٤َ ِٟ َٕ ا َّي َخ٠ِ َػل ٔت َو بَِی ِٟ ٔا َٖ ب ا

ا٢َ َِل  َٗ َة  َب ٌِ َٜ اِل  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو ََزَخ١َ َر  أ

یف ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دسمد، اخدل  ن دبعاہلل ، اامسلیع  ن ایب اخدل، دبعاہلل ایب اف

ےن رمعہ ایک وت اخہن ہبعک اک وطاػ ایک افر اقمؾ اربامیہ ےک ےھچیپ دف رتعک امنز ڑپیھ افر آپ ےک اس ھ اکی آدیم اھت وج آپ وک ولوگں 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ہبعک ںیم دالخ وہےئ ےھت؟  ے اپھچےئ وہےئ اھت افر اکی صخش ےن دبعاہلل  ن ایب افیف  ے وپاھچ، ایک

 اوہنں ےن وجاب دای ںیہن۔

 دسمد، اخدل  ن دبعاہلل ، اامسلیع  ن ایب اخدل، دبعاہلل ایب افیف ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اک ایبؿ وج ارطاػ ہبعک ںیم ریبکت ےہک ۔اس صخش

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج ارطاػ ہبعک ںیم ریبکت ےہک ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1506    حس

ہ، اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی اٟوارث، ایوب، ًَک٣ ، ًبس  ابو٤ٌ٣ز

 َ٤ ٌِ ٨ََا أَبُو ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٣َُة  َِٔکٔ ا ً ٨ََ ث وُب َحسَّ َی  ث٨ََا أ رٔٔث َحسَّ ا َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٕ َحسَّ اهَّللٔ ز  ٢َ َرُسو إٔ٪َّ 



 

 

ٔضَ  َز ب أ٣ََ َٓ ُة  َٔض اِْلٟ  ٔ ط َت َوٓٔی بَِی ِٟ ا یَِسُخ١َ  ٔس٦َ أَبَي أَِ٪  َٗ ا  َّ٤ َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  اصٔی٥َ َػل َِز وَرَة إٔب وا ُػ ُج أَِْخَ َٓ ِت  َج أُِْخٔ َٓ ا 

 َ ُ أ اهَّلل اَت٠َُض٥ِ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢ُ ُسو ٢َ َر ا َ٘ َٓ اِْلَِزَِل٦ُ  ا  ض٤َٔ َیِٔسی أًی١َ فٔي أ ٤َ ِٔس ٥ِ َوإ َٟ ٤َا  َُّض ٧َ ا أ ٤ُٔ٠و ًَ ِس  َ٘ َٟ اهَّللٔ  ٣َا َو

َسَخ١َ  َٓ م   َٗ ا  ٤َا بَٔض ٔش ِ٘ َت ٔ َيِش ط ٥ِ يَُؼ١ِّ ٓٔی َٟ ٔ َو احٔیط ٧ََو ٔي  ََّر ف ب َٜ َٓ َت  بَِی ِٟ  ا

اوبرمعم، دبعاولارث، اویب، رکعہم، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ب ہبعک ےک اپس 

دای،انچہچن فہ اکنؽ دےیئ ےئگ۔  آےئ وت ادنر اجےن  ے ااکنر رکدای افر اس ںیم تب رےھک وہےئ ےھت۔ اؿ ےک اکنےنل اک آپ ےن مکح

ولوگں ےن رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ افر رضحت اامسلیع ہیلع االسلؾ ےک تب یھب اکنؽ دےیئ ہک اؿ دفونں ےک تا ھ ںیم اپےسن ےھت۔ 

یھبک اپےسن ںیہن  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای۔ اہلل اعتیل اؿ رشموکں وک ربابد رک ، دخبا فہ ولگ اجےتن ںیہ اؿ دفونں ےن

 ےکنیھپ، رھپ اخہن ہبعک ںیم دالخ وہےئ افر اےکس ارطاػ )وکونں( ںیم ریبکت یہک افر امنز ںیہن ڑپیھ۔

 اوبرمعم، دبعاولارث، اویب، رکعہم، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ر ل یک ادتباء ویکرکن وہیئ؟

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ر ل یک ادتباء ویکرکن وہیئ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1507    حس

ر، اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٩ً :  راوی ، سٌیس ب٩ جبی  س٠امی٪ ب٩ ِحب، ح٤از ب٩ زیس، ایوب

ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ٨ََا  ث َٗ  َحسَّ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ یِر َب یسٔ ب٩ِٔ ُج ٌٔ َس  ٩ِ ًَ وَب  ٩ِ أَی  ًَ یِٕس  اب٩ُِ َز اْز صَُو  ٨ََا َح٤َّ ث ا٢َ َحسَّ

 َٗ ٥ُِٜ َو ٠َِی ًَ َس٦ُ  ِ٘ َّطُ َي ٧ٔ وَ٪ إ ُٛ رِشٔ ٤ُ ِٟ ا  ٢َ ا َ٘ َٓ ُُط  اب َِػَح ٥َ َوأ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس ٔس٦َ  َزص٥ُِ َٗ أ٣ََ َٓ ثِرَٔب  َی ُض٥ِ حیُمَّ  ٨َ ِس َوَص

 ِ ی ٨َ ِٛ ز  اٟ َیَِن  وا ٣َا ب ٤ُِظ َی ََة َوأَِ٪  ًَلث اٟثَّ اَن  َِطَو ِْل ُوا ا ز٠٣ُِ َی ٥َ أَِ٪  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ُوا اٟ ز٠٣ُِ َی َزص٥ُِ أَِ٪  َیأ٣ُِ طُ أَِ٪  ٌِ ٨َ٤َِ ٥ِ ی َٟ ٔن َو



 

 

 ٔ ِْل ا َضا إِٔلَّ  ک٠َُّ َن  َوا ِْلَِط ض٥ِٔ ا ٠َِی ًَ ُئ  ا َ٘ ِ  ب

امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، اویب، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

 افر آپ ےک احصہب ریض اہلل ہنع ہکم ںیم آےئ وت رشمنیک ک ےن ےگل ہک مت ولوگں ےک اپس ایسی وقؾ آریہ ےہ، ےسج رثیب ےک اخبر ےن

زمکفر انب دای ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن احصہب وک مکح دای ہک نیت ریھپفں ںیم اڑک رک ںیلچ افر دفونں رونکں ےک درایمؿ 

)ومعمیل اچؽ  ے( ںیلچ افر امتؾ ریھپفں ںیم ر ل رکےن اک مکح دےنی  ے آپ یسک زیچ ںیہن رفاک۔ زجب اس ےک ہک وہستل آپ ےک 

 ک ش رظن یھت۔

 امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، اویب، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل نع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ر ل یک ادتباء ویکرکن وہیئ؟

ثحس                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1508    ی

ی، سا٥ٟ :  راوی ص، زہز ہب، یو٧  اػبّ، اب٩ و

ضَٔی  َر  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ا٥ٕٟٔ  َس  ٩ِ ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ َُص  یُو٧  ٩ِ ًَ ِٕب  اب٩ُِ َوص نٔي  بََر ٔد أَِخ ََفَ ِٟ ا ُّ ب٩ُِ  َب ا أَِػ ٨ََ ث ُِت َحسَّ َرأَی ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ٖٕ ٩ِ٣ٔ َر َِوا ََة أَك ًََلث ب  ث َیُد  ُٖ َُلو ا ی ٢َ ٣َ َوَز أَوَّ ِْلَِس ٩َ ا ِٛ ز  اٟ َت٥َ٠َ  اِس َة إٔذَا  َّٜ َس٦ُ ٣َ ِ٘ ٔیَن َي ٥َ ح

 ٍٔ ِب  اٟشَّ

اغبص، ا ن فبہ، ویسن، زرہی، اسمل اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ب ہکم 

مۃ آےت 

 

عظ
م

 وت ےلہپ وطاػ ںیم رجح اوسد اک وبہس دےتی افر است ریھپفں ںیم  ے نیت ریھپفں ںیم ر ل رکےت۔

 اغبص، ا ن فبہ، ویسن، زرہی، اسمل :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جح افر رمعہ ںیم ر ل رکےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ ںیم ر ل رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1509    حس

ٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ح، ٧آ  ٣ح٤س، ْشیح ب٩ ن٤ٌا٪، ٠ٓی

 ُٓ ا  ث٨ََ أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ ا٨ٟ  ُِح ب٩ُِ  ی ُْشَ ا  ث٨ََ ا٢ َحسَّ ُس ٗ َّ٤ ا ٣َُح ٨َ ث ٔيی  َحسَّ ا٨َّٟ ي  َع ٢َ َس ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َز َر ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْح  ٠َِی

ا٢َ  َٗ ِیُث  ا٠َّٟ ُط  ٌَ اَب ٔ َت َزة ٤ِ ٌُ ِٟ ا خِّ َو َح ِٟ ا ٔي  ّة ف ٌَ َِرَب ٕن َو٣ََشی أ َوا ََة أَِط ًََلث ٥َ ث َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٍٕ  َػل ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ٕس  َٗ ََفِ ُ ب٩ُِ  ٔیر ث َٛ َىٔی  ث  َحسَّ

 ٥َ َس٠َّ ٠َِیطٔ َو ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ا  ٨ُِض٤َ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٤ََز َر اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ 

ح، انعف، رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

فلی 

دمحم، رشحی  ن امعنؿ، 

ں ںیم جح ف رمعہ ںیم ومعمیل اچؽ  ے  ےل۔ ثیل ےن اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ ہک نیت ریھپفں ںیم دفڑ رک  ےل افر اچر ریھپف

 ھجم  ے ریثک  ن رفدق ےن وباہطس انعف، ا ن رمعف ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک۔

ح، انعف، رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

فلی 

 دمحم، رشحی  ن امعنؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ ںیم ر ل رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1510    حس



 

 

اٟس :  راوی ، زیس ب٩ اس٥٠، اپ٨ے و  سٌیس ب٩ ٣زی٥، ٣ح٤س ب٩ جٌَف

 َ ث َِس َحسَّ یُِس ب٩ُِ أ ٔي َز بَرَن ا٢َ أَِخ َٗ  ٕ ٔیر ث َٛ ََفٔ ب٩ِٔ أَبٔي  ٌِ ُس ب٩ُِ َج َّ٤ بََر٧َا ٣َُح ا٢ أَِخ ی٥ََ ٗ زِ َبٔي ٣َ یُس ب٩ُِ أ ٌٔ َس ٤ََز ب٩َِ ٨َا  ٔ أَ٪َّ ًُ ٩ِ أَبٔیط ًَ  ٥َ٠َ

ََّک حَ  ٥ُ٠َ أ٧َ ًِ َ َْل يي  ٔن ٔ إ اهَّلل ٩ٔ أ٣ََا َو ِٛ ٢َ َٟٔل  ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر أب  لَّ َد ِٟ ٠َِیطٔ ا ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُِت  َرأَی يي  ِوَِل أَن َٟ ٍُ َو َٔ ٨ِ َحْز َِل َترُض  َوَِل َت

 ِٟ ا  ٔ ٔط ا ب ائَِي٨َ ا َر َّ٨ ُٛ ا  ٤ََّ ٧ٔ ١ٔ٣َ إ ا َؤَٟلَّ ٨َ َٟ ا  ٤َ َٓ  ٢َ ا َٗ ُط ث٥َُّ  ٤َ َت٠َ اِس َٓ َک  ُت َت٤ِ٠َ اِس ا  َک ٣َ َت٤َ٠َ اِس  ٥َ َس٠َّ اهَّللَُو ُض٥ِ  َٜ ِس أَص٠َِ َٗ ٔیَن َو ٛ رِشٔ  ث٥َُّ ٤ُ

طُ  َٛ ُ ََِر ٧ُٔحب  أَِ٪ ٧ ًَل  َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ طُ  ٌَ ٨َ َطِیْئ َػ  ٢َ ا َٗ 

دیعس  ن رمص ، دمحم  ن رفعج، زدی  ن املس، اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت رمع ن اطخب ےن رجح اوسد یک رطػ ہنم رک 

 اکی رھتپ ےہ ہن وت اصقنؿ اچنہپ اتکس ےہ افر ہن عفن اچنہپان ریت  اایتخر ںیم ےہ۔ ارگ ںیم روسؽ اہلل ےک رفامای ہک دخبا ںیم اجاتن وہں ہک وت

رت ایک یلص اہلل ہیلع فملس وک ےھجت وبہس دےتی وہےئ ہن داتھکی، وت ںیم ےھجت وبہس ہن داتی، رھپ ا ے وبہس دای افر رفامای ہک ر ل یک ںیمہ رضف

ں وک دالھکای افر اؿ وک اہلل اعتیل ےن الہک رکدای، رھپ رفامای، ہی ایسی زیچ ےہ وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع یھت، مہ ےن اس ےک ذرہعی رشموک

 فملس ےن یک ےہ، اس ےئل مہ ا ے وھچڑان ںیہن دنسپ رکےت۔

 دیعس  ن رمص ، دمحم  ن رفعج، زدی  ن املس، اےنپ فادل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ ںیم ر ل رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1511    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ز، یحٌی، ًبیس اهَّلل ، ٧آٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز   ٣شس

ْز َحسَّ  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ِستًَٔل٦َ َصَذ َحسَّ ُت ا ِٛ َز ٢َ ٣َا َت ا َٗ ٤َا  ُض ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٤ََز  اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ اهَّللٔ  ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ َیِحٌَی  ا  ی٩ِٔ ث٨ََ

٠ُِت  ُٗ ٤َا  ٤ُُٔض َت٠ ٥َ َيِش َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َیُِت  َرأ ٨ُِذ  ٕئ ٣ُ َرَخا ٕ َوَِل  ة ٔطسَّ یِٔن فٔي  ٨َ ِٛ ز  ٔشی بَیَِن اٟ ٤ِ َی ٤ََز  اب٩ُِ ًُ َاَ٪  َک ٍٕ أ ٔ آ ٨َٟٔ



 

 

 ٔ ًَٔل٣ٔط ت َْسَ ِٔلِس ُوَ٪ أَِي ٜ ٔشی َٟٔی ٤َِ َاَ٪ ی ک ٤ََّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ یِٔن  ٨َ ِٛ ز   اٟ

دسمد، ییحی، دیبعاہلل ، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یتخس افر آاسین یسک احؽ ںیم یھب ںیم ےن اؿ دفونں 

وھچان ںیہن وھچڑا۔  ب  ے ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک وھچےت وہےئ داھکی ےہ، ںیم ےن انعف  ے وپاھچ، ایک ا ن  رونکں وک

رمع ریض اہلل ہنع دفونں رونکں ںیم ومعمیل اچؽ ےتلچ ےھت؟ اوہنں ےن وجاب دای ہک فہ ومعمیل اچؽ  ے رصػ اس ےئل ےتلچ ےھت ہک 

 ۔آاسین ےک اس ھ وبہس د  ںیکس

 دسمد، ییحی، دیبع اہلل ، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الیھٹ ےک ذرہعی رجح اوسد وک وبہس دےنی اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

  دےنی اک ایبؿ ۔الیھٹ ےک ذرہعی رجح اوسد وک وبہس

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1512    حس

ص، اب٩ طہاب، ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی ہب، یو٧ ٟح، یحٌی ب٩ س٠امی٪، اب٩ و  اح٤س ب٩ ػا

ث٨ََ  اَِل َحسَّ َٗ  ٪َ ُس٠َامِیَ ٌَی ب٩ُِ  أٟٕح َویَِح َػ ٤َُس ب٩ُِ  ا أَِح ٨ََ ث اهَّللٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ُُص  یُو٧ ٔي  ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ اب٩ُِ َوصِٕب  ا 

ٔي َححَّ  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  َٖ ا٢َ كَا َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ اهَّللٔ  ِبٔس  َت٥ُٔ٠ ًَ ٕ َيِش یر ٌٔ لَي َب ًَ  َٔ َزا َو ِٟ ا ٔة 

ز   ٔ اٟ ط ِّ٤ ًَ  ٩ِ ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ ٔي  اب٩ِٔ أَخ  ٩ِ ًَ ٔی   ِرز اَو َر اٟسَّ ُط  ٌَ اَب ٤ِٔٔحَح٩ٕ َت ٩َ ب ِٛ 

ادمح  ن اصحل، ییحی  ن امیلسؿ، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، دیبعاہلل  ن دبعاہلل ، رضحت ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن 

 رپ وسار وہ رک وطاػ ایک افر الیھٹ ےک ذرہعی رجح اوسد وک وبہس دای۔ درافردی یلص اہلل ہیلع فملس ےن ۃجحاولداع ےک ومہعق رپ اینپ افینٹن

 ےن زرہی ےک ےجیتھب  ے، اوہنں ےن اےنپ اچچ  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔



 

 

 ادمح  ن اصحل، ییحی  ن امیلسؿ، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل ، رضحت ا ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج رصػ دفونں رنک امیین وک وبہس د  افر دمحم  ن رکب ےن وباہطس ا ن ج

 جح اک ایبؿ :   ابب

ہطس ا ن رججی، رمعف  ن دانیر، اوبااشعشلء  ے رفاتی ایکےہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک، وکؿ ےہ اس صخش اک ایبؿ وج رصػ دفونں رنک امیین وک وبہس د  افر دمحم  ن رکب ےن وبا

ں وک ںیہن وھچےت ےھت ۔ اعمفہی وج اخہن ہبعک یک یسک زیچ  ے رپزیہ رک  افر اعمفہی ریض اہلل ہنع رونکں وک وھچےت ےھت، وت اؿ  ے ا ن سابس ےن رفامای ہک مہ ولگ اؿ دفون

  ے اہک ہک اخہن ہبعک یک وکیئ زیچ وھچڑےن یک ںیہن افر ا ن زریب ریض اہلل ہنع ےن اؿ بس وک وبہس دےتی ےھت ۔ریض اہلل ہنع ےن اؿ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1513    حس

، سا٥ٟ ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ٟیس، ٟیث، اب٩ طہاب  ابواٟو

 َٟ ث٨ََا  َؤٟیٔس َحسَّ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث َّ َحسَّ َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٥ِ أََر  َٟ  ٢َ ا َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٔ َر ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ٩ِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ْث  ي ِی

یِٔن  ٧َٔی امَیَ ِٟ ا یِٔن  ٨َ ِٛ ز  اٟ ٔت إِٔلَّ  بَِی ِٟ ا َت٥ُٔ٠ ٩ِ٣ٔ  ٥َ َيِش َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

اہلل اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک دفونں رنک امیین اوباولدیل، ثیل، ا ن اہشب، اسمل  ن دبع

 ےک وسا یسک زیچ وک وھچےت ںیہن داھکی۔

 اوباولدیل، ثیل، ا ن اہشب، اسمل  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رجح اوسد وک وبہس دےنی اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رجح اوسد وک وبہس دےنی اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1514    حس

اٟس :  راوی ء، زیس ب٩ اس٥٠ اپ٨ے و ، یزیس ب٩ ہارو٪، ورٗا  اح٤س ب٩ س٨ا٪

إ٪ حَ  ٨َ ٤َُس ب٩ُِ ٔس ا أَِح ٨ََ ث ٤ََز ب٩َِ َحسَّ ُِت ًُ َرأَی  ٢َ ا َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َِس٥َ٠َ  یُِس ب٩ُِ أ َا َز بََر٧ ُئ أَِخ ا َٗ ِر َا َو ٧ ُروَ٪ أَِخبََر ٔیُس ب٩ُِ َصا ز َی ا  ٨ََ ث  سَّ

ٔ َو  ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  َرُسو ُِت  َرأَی يي  َن ِوَِل أ َٟ  ٢َ ا َٗ َز َو َحَح ِٟ ا  ١َ بَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر أب  لَّ َد ِٟ ُتَک َس٠َّ ا ٠ِ بَّ َٗ ٠ََک ٣َا  بَّ َٗ  ٥َ 

ادمح  ن انسؿ، سیدی  ن تارفؿ، فراقء، زدی  ن املس اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت رمع ریض اہلل ہنع وک داھکی ہک 

 ، وت ںیم ےھجت وبہس ہن داتی۔اوہنں ےن رجح اوسد وک وبہس دای افر رفامای ہک ارگ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ےھجت وبہس ہن دےتی وہےئ ہن داتھکی

 ادمح  ن انسؿ، سیدی  ن تارفؿ، فراقء، زدی  ن املس اےنپ فادل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رجح اوسد وک وبہس دےنی اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1515    حس

ر ب٩ رعبي :  راوی ، زبی  ٣شسز، ح٤از ب٩ زیس

ضَٔی  َر ٤ََز  اب٩َِ ًُ َرُج١ْ  َسأ٢ََ  ا٢َ  َٗ بٓٔيٕ  ٔ ب٩ِٔ رَعَ َیِر ز ب اٟ  ٩ِ ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ ٨ََا َح ث ْز َحسَّ ٨ََا ٣َُشسَّ ث ٔ َحسَّ َحَحز ِٟ ا  ٔ ًَٔل٦ ت اِس  ٩ِ ًَ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل

 َٓ ٔ َِت إِٔ٪ ُزح ٠ُِت أََرأَی ُٗ ا٢َ  َٗ ٠ُطُ  بِّ َ٘ ُط َويُ ٤ُٔ َت٠ ٥َ َيِش َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢َ  َرُس ُِت  َرأَی ا٢َ  ا٢َ َ٘ َٗ ُت  ِٔب َیَِت إِٔ٪ ٠ُُ ََرأ ُت أ ٤ِ

تَ  ٥َ َيِش َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢َ و َرُس ُِت  َرأَی  ٩ٔ٤َ َی ِٟ ٔا َِت ب ََرأَی ١ِ أ ٌَ زی اِج ی اَٟف  ٕ وس ی ٤س ب٩  ٢ ٣ح ا ُط وٗ ُ٠ بِّ َ٘ ٤ُٔطُ َوُي ٠

ي بَّصی ا٢ ابوًبساهَّلل اٟزبیرب٩ ًسی ٛوفي واٟزبیرب٩ رعب ي ٛتاب ابي جٌَف ٗ  وجست ف



 

 

دسمد، امحد  ن زدی، زریب  ن رعیب  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش ےن رضحت رمع ن اطخب ریض اہلل ہنع  ے رجح اوسد وک وبہس 

ایک وت اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک اس اک وبہس دےتی وہےئ داھکی ےہ، اس صخش ےن اہک ہک  دےنی ےک قلعتم درایتف

ارگ ڑیھب تہب زایدہ وہ اجےئ، ارگ ںیم وبجمر وہاجؤں۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ےن وجاب دای، ارگ رگم وک نمی ںیم روھک، ںیم ےن وت 

رجح اوسد وک وبہس دےتی افر وچےتم داھکی ےہ۔ دمحم  ن وی فس ارفلریی اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اوب رفعج یک  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک

 اتکب ںیم داھکی ےہ ہک اوبدبع اہلل ےتہک ںیہ زریب  ن دعی وکیف ںیہ افر زریب  ن رعیب  یری ںیہ۔

 دسمد، امحد  ن زدی، زریب  ن رعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رجح اوسد ےک اپس آرک ااشرہ رکےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رجح اوسد ےک اپس آرک ااشرہ رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1516    حس

٣ثىی، ًبساٟو :  راوی ہ، اب٩ ًباض٣ح٤س ب٩   ہاب، خاٟس، ًَک٣

َر  ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ أْٟس  ا َخ ث٨ََ أب َحسَّ َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َّی َحسَّ ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث َٖ َحسَّ ٢َ كَا ا َٗ ا  ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی 

 ٕ یر ٌٔ لَي َب ًَ ٔت  بَِی ِٟ ٔا ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ٔ بظیئ اٟ ِیط َٟ ٔ َر إ ا ٩ٔ أََط ِٛ ز  اٟ َي  ل ًَ َي  ا أَت ٤َ  ک٠َُّ

دمحم  ن ینثم، دبعاولتاب، اخدل، رکعہم، ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن افٹن رپ وسار وہ رک اخہن 

 ۔ہبعک اک وطاػ ایک،  ب یھب رجح اوسد ےک اسےنم آےت وت اس یک رطػ یسک زیچ  ے ااشرہ رکےت

 دمحم  ن ینثم، دبعاولتاب، اخدل، رکعہم، ا ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...رجح اوسد ےک زندکی ریبکت ک ےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رجح اوسد ےک زندکی ریبکت ک ےن اک ایبؿ ۔

یث                               ٠س او٢ج  :  ج٠س      1517    حس

ء، ًَک٣ہ، اب٩ ًباض :  راوی ز، خاٟس ب٩ ًبساهَّلل ، خاٟس خسا  ٣شس

ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ ُئ  ا َحذَّ ِٟ ا أْٟس  ا َخ ث٨ََ اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ أُٟس ب٩ُِ  ا َخ ٨ََ ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ًَ َحسَّ اهَّللُ  َرضَٔی    َٖ ٢َ كَا ا َٗ ا  ٤َ ٨ُِض

َا ک ٔ بَٔظِیٕئ  ط ِی َٟ ٔ ََطاَر إ ٩َ أ ِٛ ز  اٟ َي  ٤َا أَت ک٠َُّ  ٕ یر ٌٔ لَي َب ًَ بَِیٔت  ِٟ ٔا ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اصٔی٥ُ ب٩ُِ اٟ طُ إٔبَِز ٌَ اَب ََّر َت ب َٛ ٨َِٔسُظ َو ً ٪َ

ائٔ  َحذَّ ِٟ ا أٟٕس  ٩ِ َخ ًَ اَ٪  ٤َ َِض  ك

دل اداء، رکعہم، ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن افٹن رپ وسار وہ رک اخہن دسمد، اخدل  ن دبعاہلل ، اخ

ہبعک اک وطاػ ایک،  ب یھب رجح اوسد ےک اپس آےت وت یسک زیچ  ے ااشرہ رکےت افر ریبکت ےتہک، اربامیہ  ن امہطؿ ےن، اخدل اداء  ے 

 اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔

 د، اخدل  ن دبعاہلل ، اخدل اداء، رکعہم، ا ن سابسدسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اس صخش اک ایبؿ، وج ہکم ںیم آےئ افر رھگ ولےنٹ  ے ےلہپ اخہن ہبعک اک وطاػ رک ، رھپ

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ، وج ہکم ںیم آےئ افر رھگ ولےنٹ  ے ےلہپ اخہن ہبعک اک وطاػ رک ، رھپ دف رتعک امنز ڑپےھ، رھپ افصیک رطػ ےلکن۔اس صخش اک ایبؿ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1518    حس

ابزاہی٥، رعوہ حرضت ًائظہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہب، ٤ًزو، ٣ح٤س ب٩   اػبّ، اب٩ و

 َ ا أ ٨ََ ث ىٔیَحسَّ بََرِت أَِخ َٓ  ٢َ ا َٗ زَِوَة  ٌُ ٔ ُت ٟ َْکِ ٩ٔ٤َ َذ ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ سٔ ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ْزو  ٤ِ ًَ نٔي  بََر ِٕب أَِخ اب٩ِٔ َوص  ٩ِ ًَ  ُّ َب اهَّللُ  ِػ ضَٔی  َر ُة  ائَٔظ ًَ

 َّ ٥َ أ٧َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل ا٨َّٟ ٔس٦َ  َٗ ٔیَن  ٔطٔ ح َ ب ٕئ بََسأ َطِی  ٢َ َضا أَ٪َّ أَوَّ ٨ِ ٤َزُ ًَ ٕ َوًُ ََِک خَّ أَبُو ب َزّة ث٥َُّ َح ٤ِ ًُ ٩ُِٜ ٥ِ َت َٟ َٖ ث٥َُّ  َ ث٥َُّ كَا أ ؿَّ ُط َتَو

اٟ  ٔ ٔط َ ب َطِیٕئ بََسأ  ٢ُ أَوَّ َٓ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٔ َر َیِر ز ب اٟ َبٔي  ٍَ أ ا ٣ِٔث٠َطُ ث٥َُّ َحَحِحُت ٣َ ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٔی٩َ َر ز َضأج ٤ُ ِٟ ُِت ا َرأَی ُٖ ث٥َُّ  َوا لَّ

 َ ِْل ا ٌُ َو ٔ ًَلْ٪ ب ُٓ ًَلْ٪ َو ُٓ ُ َو َیِر ز ب اٟ ا َو ُتَض َٔي َوأُِخ ِت ه ا أََص٠َّ ََّض ٧َ يي أ ىٔی أُم بََرِت ِس أَِخ َٗ ٧َطُ َو ٠ُو ٌَ ِٔ َر َي واِنَؼا ٩َ َح٠  ِٛ ز  اٟ ا  و ا ٣ََشُح َّ٤٠َ َٓ  ٕ َزة ٤ِ 

اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک  ب یبن یلص اغبص، ا ن فبہ، رمعف، دمحم  ن اربامیہ، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ 

اہلل  اہلل ہیلع فملس ہکم ںیم آےئ وت بس  ے ےلہپ فوض ایک، دعب ازاں وطاػ ایک رھپ رمعہ ںیہن وہا رھپ اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع فرمع ریض

وطاػ ایک، رھپ ںیم ےن اہمرجنی اعتٰیل ہنع ےن یھب ایس رطح جح ایک، رھپ ںیم ےن ا ن زریب ےک اس ھ جح ایک، وت اوہنں ےن بس  ے ےلہپ 

ف ااصنر وک ایس رطح داھکی، افر ھجم  ے ےریی امں ےن ایبؿ ایک ہک اوہنں ےن افر اؿ یک نہب افر زریب ےن الفں الفں ےن رمعہ اک ارحاؾ 

 ابدناھ وت اؿ وک ایس رطح رکےت داھکی، ہک  ب رجح اوسد اک وبہس د  ےتکچ، وت ارحاؾ  ے ابرہ وہ اجےت۔

 ، ا ن فبہ، رمعف، دمحم  ن اربامیہ، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعاغبص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رتعک امنز ڑپےھ، رھپ افصیک رطػ ےلکن۔ اس صخش اک ایبؿ، وج ہکم ںیم آےئ افر رھگ ولےنٹ  ے ےلہپ اخہن ہبعک اک وطاػ رک ، رھپ دف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1519    حس

٨ًہ :  راوی اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ٍ ہ، ٧آ ً٘ب سٰی ب٩  ٣و  ، ًیاق ص ب٩  ا٧  ، ، ابوؿ٤زہ ر ٨٣ذ ہی٥ ب٩  ا  ابز

ُو َؿ  ا أَب ٨ََ ث رٔ َحسَّ ٨ِٔذ ٤ُ ِٟ ا َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔب ٨ََ ث ٤َا َحسَّ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  َز َرضَٔی  ٤َ ٔ ب٩ِٔ ًُ اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ َة  َب ِ٘ وَسی ب٩ُِ ًُ ا ٣ُ ٨ََ ث ٧ََْص َحسَّ َزَة أ ٤ِ



 

 

َس٦ُ  ِ٘ ا َي ٢َ ٣َ ٔ أَوَّ َزة ٤ِ ٌُ ِٟ ا خِّ أَِو  َح ِٟ ا َٖ فٔي  َٔذا كَا َاَ٪ إ ک  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  ًََلثَةَ أَ٪َّ َر ّة ث٥َُّ  َسَعي ث ٌَ َِرَب ٖٕ َو٣ََشی أ َِوا أَك

 ٔ زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  ُٖ ب و یَُل یِٔن ث٥َُّ  َسِحَسَت  َسَحَس 

اربامیہ  ن ذنمر، اوبیرمہ، اسن  ن ایعض، ومٰیس  ن ةقع، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

وطاػ رکےت وت ےلہپ نیت ریھپفں ںیم یعس رکےت افر اچر ںیم ومعمیل اچؽ ےتلچ، رھپ دف رتعک  یلص اہلل ہیلع فملس  ب جح افر رمعہ ںیم

 امنز ڑپےتھ رھپ افص افر رمفہ ےک درایمؿ وطاػ رکےت۔

 اربامیہ  ن ذنمر، اوبیرمہ، اسن  ن ایعض، ومٰیس  ن ةقع، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ، وج ہکم ںیم آےئ افر رھگ ولےنٹ  ے ےلہپ اخہن ہبعک اک وطاػ رک ، رھپ دف رتعک امنز ڑپےھ، رھپ افصیک رطػ ےلکن۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1520    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز  ص ب٩ ًیاق، ًبیس اهَّلل ، ٧آ ر، ا٧ اہی٥ ب٩ ٨٣ذ  ابز

َز  ٤َ ٩ِ اب٩ِٔ ًُ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ اهَّللٔ  ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ إق  َُص ب٩ُِ ًَٔی ٧َ ا أ ٨ََ ث رٔ َحسَّ ٨ِٔذ ٤ُ ِٟ ا اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ا إٔب ٨ََ ث ٔيیَّ َحسَّ َّ٨ اٟ ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َّي  َر َػل

 ٌَ َِرَب ٔشی أ ٤َِ ٖٕ َوی َِوا ََة أَك ًََلث ب  ث ٢َ یَُد ِْلَوَّ ا  َٖ َوا اٟلَّ بَِیٔت  ِٟ ٔا َٖ ب َٔذا كَا َاَ٪ إ ک  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ ٤َٔشی١ٔ اهَّللُ  ِٟ ا َِل٩َ  ي ب َاَ٪ َيِشَع َُّط ک ّة َوأ٧َ

 ٔ زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  َٖ ب َا ا ك َٔذ  إ

ہلل ، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اربامیہ  ن ذنمر، اسن  ن ایعض، دیبعا

ےک اہلل ہیلع فملس  ب اخہن ہبعک اک وطاػ رکےت، وت ےلہپ نیت ریھپفں ںیم دفڑ رک ےتلچ افر اچر ںیم ومعمیل اچؽ  ے ےتلچ افر افص افر رمفہ 

  رکےت۔درایمؿ  ب وطاػ رکےت وت انےل ےک فطس ںیم یعس

 اربامیہ  ن ذنمر، اسن  ن ایعض، دیبع اہلل ، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اوباعصرمدفں اک وعروتں ےک اس ھ وطاػ رکےن اک ایبؿ افر ھجم  ے رمع  ن  یل ےن وباہطس 

 جح اک ایبؿ :   ابب

وعروتں وک رمدفں ےک اس ھ رمدفں اک وعروتں ےک اس ھ وطاػ رکےن اک ایبؿ افر ھجم  ے رمع  ن  یل ےن وباہطس اوباعمص، ا ن رججی، اطعء ایبؿ ایک ہک  ب ا ن اشہؾ ےن 

 یلص اہلل ہیلع فملس یک ویبویں ےن رمدفں ےک اس ھ جح ایک ۔ ںیم ےن وپاھچ، رپدہ یک وطاػ رکےن  ے عنم ایک وت اطعء  ن ایب رابح ےن اہک، وت اںیہن ویکرکن رفاتک  ب ہک یبن

ےن وپاھچ رمد، اؿ وعروتں  آتی انزؽ وہےن ےک دعب ای اس  ے ےلہپ ؟ اوہنں ےن اہک  مس ےہ ےریی رمعیک، ںیم ےن رپدہ یک آتی انزؽ وہےن ےک دعب اؿ وک داھکی ےہ ، ںیم

  اہلل ہنع رمدفں  ے دجا رہ رک وطاػ رکیت ںیھت، اکی وعرت ےن اہک، اؾ اومل ے ےتلم ںیہن ےھت، اعہشئ ریض

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1521    حس

ا :  راوی ہ رضی اهَّلل ٨ًہ بي س٤٠ ہ زی٨ت ب٨ت ا رضی اهَّلل ٨ً ، رعوہ ب٩ زبیر  ١ٓ اٟزح٩٤ ب٩ ٧و ک، ٣ح٤س ب٩ ًبس ٣اٟ  اس٤اًی١، 

ِٔس  ٨ََا إ ث َب َحسَّ ی٨َِ ٩ِ َز ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ َوَة ب٩ِٔ  ٩ِ رُعِ ًَ  ١ٕ َٓ َِو ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٧ اٟزَِّح ِبسٔ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ْٔک  ٨ََا ٣َاٟ ث أًی١ُ َحسَّ ٩ِ  ٤َ ًَ ٤ََة  َس٠َ ٔي  ٨ِٔٔت أَب ب

 َٜ ِت َط َٟ ا َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔد  ا َزِو ٨َِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ٤ََة  َس٠َ َتکٔي أ٦ُِّ  َِط يي أ ٥َ أَن َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو ٔلَي َر ِوُت إ

ئٔذٕ  ٨َ ٥َ حٔي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  ُس ُت َوَر ِٔ ُل َٓ ْة  َٔب َراٛ ِٔت  ٔض َوأ٧َ ا َّ٨ اٟ ٔئ  ا ٔي ٩ِ٣ٔ َوَر ُوف ٢َ ك ا َ٘ َُو َٓ ٔت َوص بَِی ِٟ ا ٔب  َي َج٨ِ ٔل يي إ  ُيَؼل

ا ُ َو أ رٕ َيِْقَ إب ٣َِشُلو رٔ َوَٛٔت و  ٟل 

اامسلیع، امکل، دمحم  ن دبعارلنمح  ن ونلف، رعفہ  ن زریب ریض اہلل ہنع زتنی تنب ایب ہملس ریض اہلل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع 

 ںوراری یک اکشتی فملس  ے رفاتی رکیت ںیہ۔ رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے اینپ

یک، وت آپ ےن رفامای ہک ولوگں ےک ےھچیپ وسار وہ رک وطاػ رکےل،انچہچن ںیم ےن ولوگں ےک ےھچیپ وطاػ ایک افر روسؽ اہلل یلص اہلل 

ووٍر ڑپھ رےہ ےھت۔ ُ
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 ہیلع فملس اس فتق اخہن ہبعک ےک ولہپ ںیم امنز ڑپھ رےہ ےھت افر وسرت ف

 امسلیع، امکل، دمحم  ن دبعارلنمح  ن ونلف، رعفہ  ن زریب ریض اہلل ہنع زتنی تنب ایب ہملس ریض اہلل اہنعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...وطاػ ںیم وگتفگ رکےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےن اک ایبؿ ۔وطاػ ںیم وگتفگ رک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1522    حس

، حرضت اب٩ ًباض :  راوی ، كاؤض اِلحو٢ سی، ہظا٦، اب٩ جزیخ، س٠امی٪  اہی٥ ب٩ ٣و  ابز

بَرَ  ا٢َ أَِخ َٗ بََرص٥ُِ  ِٕخ أَِخ َزی اب٩َِ ُج ا٦ْ أَ٪َّ  ا صَٔظ ٨ََ ث وَسی َحسَّ َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُ ا إٔب ٨ََ ث اب٩ِٔ َحسَّ  ٩ِ ًَ ُظ  ا أَِخبََر َاُوّس ٢ُ أَ٪َّ ك اِْلَِحَو  ٪ُ ُس٠َامِیَ ٔي  ن

ٔنِ  ٔة بٔإ َب ٌِ َٜ ٔاِل ُٖ ب و یَُل زَّ َوصَُو  ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٕض َر ا بَّ ٕ أَِو ًَ یِر ِٔنَشإ٪ بَٔش َي إ ٔل ُظ إ یََس ََم  َرب إ٪  َش

 ٔ ٕم أَِو ب ٔ بَٔدِی ظ ِسُظ بَٔیٔس ُٗ  ٢َ ا َٗ ٔ ث٥َُّ  ظ ٥َ بَٔیٔس َس٠َّ طٔ َو ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ُط  ٌَ َل َ٘ َٓ َذَٟٔک   ٔ یِر َُ  َظِیٕئ 

اربامیہ  ن ومیس، اشہؾ، ا ن رججی، امیلسؿ االوحؽ، اطؤس، رضحت ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن 

ہبعک اک وطاػ رک ےہ ےھت، اکی صخش آپ ےک اپس  ے سگرا سج ےن اانپ تا ھ دفےر  صخش ےک  یلص اہلل ہیلع فملس اس احؽ ںیم

رفامای تا ھ  ے ہمست ای ریس ای ایس  مس یک یسک زیچ ےک ذرہعی ابدنھ راھک اھت، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ تا ھ  ے اس وک اکٹ دای، رھپ 

 ہک اس اک تا ھ ڑکپ رک لچ۔

 ومیس، اشہؾ، ا ن رججی، امیلسؿ االوحؽ، اطؤس، رضحت ا ن سابساربامیہ  ن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب وطاػ ںیم ہمست ای وکیئ رکمفہ زیچ دےھکی، وت اس وک اکٹ د  ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 فہ زیچ دےھکی، وت اس وک اکٹ د  ۔ ب وطاػ ںیم ہمست ای وکیئ رکم



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1523    حس

، كاؤض، اب٩ ًباض :  راوی احو٢ ، س٠امی٪   ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ

ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َاُوٕض  ٩ِ ك ًَ  ٢ٔ ِْلَِحَو َ٪ ا ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ ِٕخ  ی َز اب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ُو  ا أَب ٨ََ ث اهَّللُ  َحسَّ َّي  ٔيیَّ َػل ا٨َّٟ ٤َا أَ٪َّ  ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر

طُ  ٌَ َل َ٘ َٓ  ٔ ٔظ َیِر ٕ أَِو ُ ا٦ ٔز٣َٔ َبةٔ ب ٌِ َٜ ُٖ بٔاِل َُلو ًّل ی َرُج َرأَی   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

 اخہن اوباعمص، ا ن رججی، امیلسؿ اوحؽ، اطؤس، ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک

 ہبعک اک وطاػ رکےت داھکی ہک زامؾ ای یسک دفےری زیچ  ے دنباھ وہا اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا ے اکٹ ڈاال

 اوباعمص، ا ن رججی، امیلسؿ اوحؽ، اطؤس، ا ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وکیئ صخش اگنن وہ وطاػ ہن رک  افر ہن رشمک جح رک  ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ صخش اگنن وہ وطاػ ہن رک  افر ہن رشمک جح رک  ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1524    حس

، حرضت  :  راوی ٟزح٩٤ ص، اب٩ طہاب، ح٤یس ب٩ ًبسا رضی اهَّلل ٨ًہیحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، یو٧  ابوہزیزہ 

زَّ  اٟ ِبٔس  ًَ ٤َِیُس ب٩ُِ  َىٔی حُ ث إب َحسَّ َض ٔط ٢َ اب٩ُِ  ا َٗ ُُص  ٧ ٢َ یُو ا َٗ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب یَِح ا  ٨ََ ث ُظ أَ٪َّ َحسَّ بََر یَِزَة أَِخ َُز َا ص ٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَب ِح

 ِٟ ا ُط فٔي  َث ٌَ ُط َب ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر  َٙ ی سِّ اٟؼِّ  ٕ َا بََِک َِو٦َ أَب َٔ ی َزا َو ِٟ ةٔ ا ِب١َ َححَّ َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ا  ٠َِیَض ًَ ُظ  َز ًٔی أ٣ََّ َّٟ ا ٔة  َححَّ

اْ٪  َی بَِیٔت رُعِ ِٟ ٔا ُٖ ب و یَُل َْ َوَِل  رِشٔ ٣ُ ٔ ا٦ ٌَ ِٟ ا َس  ٌِ َیُحخ  َب ٔض أََِل َِل  ا َّ٨ اٟ ٔي  ُ٪ ف ذِّ یَُؤ ِٕم  َرص ٔي  رِِحٔ ف َّ٨  اٟ

ثیل، ویسن، ا ن اہشب، دیمح  ن دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ رضحت اوبرہریہ  ییحی  ن ریکب،



 

 

ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن سج جح ںیم اںیہن ۃجحاولداع  ے ےلہپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 ولوگں ےک اس ھ ہی االعؿ رکےن ےک ےئل اجیھب اھت ہک اس اسؽ ےک دعب ہن وکیئ رشمک جح رک  اگ اےری جح انبای اھت، آرابین ےک دؿ دنچ

 افر ہن وکیئ اگنن وہ رک وطاػ رک  اگ۔

 ییحی  ن ریکب، ثیل، ویسن، ا ن اہشب، دیمح  ن دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وطاػ ایک افر است ریھپ  دےنی ےک دعب دف رتعک امنز ڑپیھ، 

 جح اک ایبؿ :   ابب

رمع ریض اہلل ہنع رہ است ریھپفں رپ دف دف رتعک امنز  یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وطاػ ایک افر است ریھپ  دےنی ےک دعب دف رتعک امنز ڑپیھ، افر انعف ےن ایبؿ ایک ہک ا ن

یف ںیہ، زرہی ےن اہک ہک تنس رپ ڑپےتھ ےھت، افر اامسلیع  ن اہیم ےن اہک ہک ںیم ےن زرہی  ے اہک ہک اطعء ےتہک ےھت، ہک وطاػ یک دف روتعکں یک ہگج رفض یک دف رںیتعک اک

  است ریھپ  ےئک دف رںیتعک ڑپںیھ ۔لمع رکان الضف ےہ ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن  ب یھب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1525    حس

ہ، سٔیا٪، ٤ًزو :  راوی  ٗتيب

 ٍُ َ٘ ا أََي ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َز  ٤َُ اب٩َِ ً ٨َا  ِٟ َ َسأ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ َس ُة ب٩ُِ  َب تَِي ُٗ ٨ََا  ث جُ  َحسَّ زَّ ٔ اٟ َزة ٤ِ ٌُ ِٟ ا ٔي  ٔ ف َزأَتٔط ا٣ِ لَي  ًَ  ١ُ

 ِٟ ٔا َٖ ب ا َل َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس ٔس٦َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  َٖ ب یَُلو ِب١َ أَِ٪  َٗ َٕ َّي َخ٠ِ ا ث٥َُّ َػل ٌّ َسِب بَِیٔت 

زِ  ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َٖ بَیَِن  َا یِٔن َوك َت ٌَ ِٛ َر  ٔ ا٦ َ٘ ٤َ ِٟ ٔس ا ِب ًَ َٔز ب٩َِ  اب ُت َج ِٟ َ َسأ ٢َ َو ا َٗ ْة  ٨َ َوْة َحَش ِٔس اهَّللٔ إ  ٢ٔ و َرُس ٔي  ٥ُِٜ ف َاَ٪ َل ک ِس  َ٘ َٟ  ٢َ ا َٗ ٔ َو َوة

 ٔ زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  َٖ ب یَُلو َّی  ً ُط َح َزأََت ا٣ِ ُب  ٢َ َِل َيِْقَ ا َ٘ َٓ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی   اهَّللٔ َر

اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے وپاھچ ہک ایک آدیم اینپ ویبی  ے  ہبیتق،  نایؿ، رمعف  ے رفاتی رکےت ںیہ۔

افص ف رمفہ ےک درایمؿ وطاػ یعس رکےن  ے رمعہ ںیم امجع رکاتکس ےہ؟ اوہنں ےن وجاب دای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ہکم 

اربامیہ ےک ےھچیپ دف رتعک امنز ڑپیھ، افر افص ف رمفہ ےک درایمؿ وطاػ رشتفی الےئ، وت است ابر اخہن ہبعک اک وطاػ ایک، رھپ اقمؾ 



 

 

 وت ایک، رھپ رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیم اہمتر  ےئل رتہب ومنہن ےہ۔ رمعف ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اجرب  ن دبعاہلل  ے وپاھچ

 درایمؿ وطاػ ہن رکےل۔ رفامای وکیئ صخش اینپ ویبی ےک اپس ہن اجےئ  ب کت افص ف رمفہ ےک

 ہبیتق،  نایؿ، رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اس صخش اک ایبؿ وج ہبعک ےک اپس ہن ایگ، افر ہن وطاػ ایک، اہیں کت ہک رعافت الچ ایگ

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وج ہبعک ےک اپس ہن ایگ، افر ہن وطاػ ایک، اہیں کت ہک رعافت الچ ایگ افر وطاػ افؽ ےک دعبفاسپ وہ۔اس صخش اک ایبؿ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1526    حس

ہ :  راوی ٨ً رضی اهَّلل  ًباض  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ب ْکی  ، ً٘بہ سٰی ب٩  ٣و  ، ، ٓـی١ بي بَک ا  ٣ح٤س ب٩ 

ُس  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث إض  َحسَّ بَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ یِْب  ُْکَ ٔي  بََرن َة أَِخ َب ِ٘ ٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ ث ِی١ْ َحسَّ ـَ ُٓ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ ا ب٩ُِ أَبٔي بََِک ُض٤َ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر

 َ٤ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  ي ب َسَع َٖ َو َلا َٓ َة  َّٜ ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٔس٦َ  َٗ  ٢َ ا َّی َٗ ً ا َح ٔ بَٔض ٔط آ ََو َس ك ٌِ َة َب َب ٌِ َٜ اِل ِب  ٥ِ َيِْقَ َٟ ٔ َو زَِوة

ةَ  َٓ ٍَ ٩ِ٣ٔ رَعَ  َرَج

دمحم  ن ایب رکب، لیضف، ومٰیس  ن ةقع، رکبی، دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ہکم 

 درایمؿ وطاػ ایک افر وطاػ رکےن ےک دعب ہبعک ےک اپس ہن ےئگ، اہیں کت رشتفی الےئ، وت است ابر وطاػ ایک افر افص ف رمفہ ےک

 ہک اقمؾ رعافت  ے فاسپ وہےئ۔

 دمحم  ن ایب رکب، لیضف، ومٰیس  ن ةقع، رکبی، دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ... اس صخش اک ایبؿ سج ےن دجسم ےک ابرہ وطاػ یک دف رںیتعک ڑپںیھ، افر رمع ریض اہلل ہنع

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن دجسم ےک ابرہ وطاػ یک دف رںیتعک ڑپںیھ، افر رمع ریض اہلل ہنع ےن رحؾ  ے ابرہ امنز ڑپیھ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1527    حس

ہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ٦ س٤٠ ب، ا ، زی٨ ، رعوہ اٟزح٩٤ ک، ٣ح٤س ب٩ ًبس ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

َب  ٨َِ ی ٩ِ َز ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُس ُو اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َة  َحسَّ َس٤َ٠َ ٩ِ أ٦ُِّ  َضا ًَ ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی 

زَِو  ٨ََا أَبُو ٣َ ث ٕب َحسَّ ُس ب٩ُِ َِحِ َّ٤ َىٔی ٣َُح ث ٥َ ح و َحسَّ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ٔ  َرُس ٔلَي  ِوُت إ َٜ َئ َط ا یَّ ٌَی ب٩ُِ أَبٔي َزَْکٔ َیِح اَ٪ 

 َّ٨ اٟ ٔد  َة َزِو َس٤َ٠َ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ  ٕ ٩ِ صَٔظا٦ ًَ ٔي   ان شَّ َِ ِٟ اهَّللُ ا َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ َرُسو ٥َ أَ٪َّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ا  َض ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ٔيیِّ 

ا َزِت  ا ََر بَِیٔت َوأ ِٟ ٔا ِت ب َٓ َا ٤ََة ك َس٠َ ٩ُِٜ أ٦ُ   ٥ِ َت َٟ وَد َو ُْخُ ِٟ ا َز  ََرا َة َوأ َّٜ ا٢َ َوصَُو ب٤َٔ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی وًَ ُس َضا َر َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َد  و ُْخُ ٢ُ اهَّللٔ ِٟ

ِت  ٠َ ٌَ َٔ َٓ وَ٪  اُض ُيَؼ٠  ا٨َّٟ َٔ َو ٔ یر ٌٔ َي َب ل ًَ وفٔي  ُل َٓ ٔح  ِب اٟؼ   ُ ًَلة َػ ِت  ٤َ َٔذا أُٗٔی ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َجِت  َػل َّی َْخَ ً ُتَؼ١ِّ َح  ٥ِ٠َ َٓ  َذَٟٔک 

اتی رکیت ںیہ، اؾ ہملس ےن ایبؿ ایک ہک ںیم دبعاہلل  ن ویفس، امکل، دمحم  ن دبعارلنمح، رعفہ، زبنی، اؾ ہملس ریض اہلل اہنع  ے رف

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے اینپ ںوراری یک اکشتی یک، ح، دمحم  ن رحب، اوبرمفاؿ ییحی  ن ایب زرکای اسغین، اشہؾ، رعفہ، اؾ 

 فملس  ب ہکم ںیم ےھت افر رفاہن ہملس ریض اہلل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 وہےن اک ارادہ رک رےہ ےھت افر اؾ ہملس ےن ہبعک اک وطاػ ںیہن ایک اھت، افر فہ یھب رفاہن وہان اچیتہ ںیھت، وت آپ ےن اؿ  ے رفامای ہک

اسی یہ ایک افر امنز ںیہن  ب حبص یک امنز یک ریبکت وہ وت مت اےنپ افٹن رپ وطاػ رک ول،  ب ہک ولگ امنز ڑپھ رےہ وہں وت اوہنں ےن ا

 ڑپیھ، اہیں کت ہک ابرہ لکن ںیئگ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، دمحم  ن دبعارلنمح، رعفہ، زبنی، اؾ ہملس ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اربامیہ ےک ےھچیپ وطاػ یک دف رںیتعک ڑپںیھ ۔ اس صخش اک ایبؿ سج ےن اقمؾ

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن اقمؾ اربامیہ ےک ےھچیپ وطاػ یک دف رںیتعک ڑپںیھ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1528    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ر، اب٩ ٤ًز   آز٦، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ا

و٢ُ َحسَّ  ُ٘ ُض٤َا َي ٨ِ ًَ َرضَٔی اهَّللُ  ٤ََُز  اب٩َِ ً ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ إر  ٔی٨َ ز زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ٨ََا  ث َبُة َحسَّ ٌِ ُط ٨ََا  ث َز٦ُ َحسَّ ٨ََا آ اهَّللُ  ث َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ٔس٦َ  َٗ

یِٔن ث٥َُّ َْخَ  َت ٌَ ِٛ َر  ٔ ا٦ َ٘ ٤َ ِٟ ا  َٕ َّي َخ٠ِ َػل ا َو ٌّ َسِب ٔت  بَِی ِٟ ٔا َٖ ب ا َل َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٥ُِٜ فٔي ًَ َاَ٪ َل ک ِس  َ٘ َٟ َي  ال ٌَ َت  ُ اهَّلل ا٢َ  َٗ ِس  َٗ ا َو َٔ اٟؼَّ ٔلَي  َد إ

٨َْة  َوْة َحَش ُِس اهَّللٔ أ  ٢ٔ ُسو  َر

 آدؾ، ہبعش، رمعف  ن دانیر، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ہکم ںیم رشتفی الےئ وت اخہن ہبعک اک

اقمؾ اربامیہ ےک ےھچیپ دف رتعک امنز ڑپیھ، رھپ افص یک رطػ لچ ڑپ ، افر اہلل اعتیل ےن رفامای ہک اہمتر  است ابر وطاػ ایک، افر 

 ےئل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیم ااھچ ومنہن ےہ۔

 آدؾ، ہبعش، رمعف  ن دانیر، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... رجف افر رصع ےک دعب وطاػ رکےن اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع وطاػ یک دف رںیتعک

 جح اک ایبؿ :   ابب

ع ہن وہاجات افر رمع ریض اہلل ہنع ےن رجف یک رجف افر رصع ےک دعب وطاػ رکےن اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع وطاػ یک دف رںیتعک امنز ڑپےتھ ےھت،  ب کت ہک آاتفب ولط

 ۔  ب وسرج ولطع وہاجےئ امنز ےک دعب وطاػ ایک، رھپ وسار وہےئ اہیں کت ہک ذی وطی ںیم دف رںیتعک ڑپںیھ ۔ )ہیفنح ےک تاں امنز رجف ےک دعب ونالف ڑپانھ رکمفہ ےہ

 (افر فتق رکمفہ لکن اجےئ بت امنز ڑپینھ اچےیہ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1529    حس

ا :  راوی رضی اهَّلل ٨ًہ ہ  ، ًلاء، رعوہ، حرضت ًائظ یب یٍ، حب  حش٩ ب٩ ٤ًزبَّصی، یزیس ب٩ زً

 ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ إئ  َل ًَ  ٩ِ ًَ ٕب  ٩ِ َحبٔی ًَ  ٍٕ ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز ز َی ا  ٨ََ ث ی  َحسَّ َِّصٔ َب ِٟ ا َز  ٤َ َحَش٩ُ ب٩ُِ ًُ ِٟ ا ا  ٨ََ ث ةَ َحسَّ ا أَ٪َّ  ائَٔظ ٨َِض ًَ َرضَٔی اهَّللُ 

ا ا٣ُو َٗ ٤ُِص  اٟظَّ ِت  ٌَ ا ك٠ََ َّی إَٔذ ً ٔ َح ٤َُذْکِّ ِٟ ا َي  ٔل ُسوا إ ٌَ َٗ ٔح ث٥َُّ  ِب اٟؼ   ٔ ًَلة َػ َس  ٌِ ٔت َب بَِی ِٟ ٔا ا ب و ُٓ َا ا ك َاّس ائَٔظُة  ٧ ًَ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ وَ٪  ُيَؼ٠ 

 َّٟ ا ُة  ًَ ا اٟشَّ َِت  ٧ کَا ا  َٔذ َّی إ ً ا َح ُسو ٌَ َٗ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  وَ٪ َر ا ُيَؼ٠  ا٣ُو َٗ ًَلةُ  اٟؼَّ ا  َض ُظ ٓٔی َُِکَ  ًٔی ت

ب ن  ن رمع یری، سیدی  ن زرعی، بیبح، اطعء، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ولوگں ےن رجف یک امنز 

وت ولگ امنز ڑپےنھ ڑھک   ےک دعب اخہن ہبعک اک وطاػ ایک، رھپ اکی فاظع ےک اپس ھٹیب ےئگ، اہیں کت ہک  ب آاتفب ولطع وہایگ،

وہےئ۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک ولگ ےھٹیب رےہ اہیں کت ہک  ب فہ فتق آای سج ںیم امنز رکمفہ ےہ وت ولگ 

 امنز ڑپےنھ ےگل۔

 ب ن  ن رمع یری، سیدی  ن زرعی، بیبح، اطعء، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

افر رمع ریض اہلل ہنع ےن رجف یک  رجف افر رصع ےک دعب وطاػ رکےن اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع وطاػ یک دف رںیتعک امنز ڑپےتھ ےھت،  ب کت ہک آاتفب ولطع ہن وہاجات

ع وہاجےئ اػ ایک، رھپ وسار وہےئ اہیں کت ہک ذی وطی ںیم دف رںیتعک ڑپںیھ ۔ )ہیفنح ےک تاں امنز رجف ےک دعب ونالف ڑپانھ رکمفہ ےہ ۔  ب وسرج ولطامنز ےک دعب وط

 (افر فتق رکمفہ لکن اجےئ بت امنز ڑپینھ اچےیہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1530    حس

اہ :  راوی اهَّللابز ًبس   ، ٍ ہ، ٧آ ً٘ب سٰی ب٩  ٣و  ، ، ابوؿ٤زہ ر ٨٣ذ  ی٥ ب٩ 

ِبَس  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ َة  َب ِ٘ ٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ ث َزَة َحسَّ ٤ِ ُو َؿ ا أَب ٨ََ ث رٔ َحسَّ ٨ِٔذ ٤ُ ِٟ ا َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔب ٨ََ ث ُت َحسَّ ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر اهَّللٔ 



 

 

 ٔ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ َٔضااٟ وب ٨َِٔس ُُغُ ٤ِٔص َوً اٟظَّ  َٔ ٨َِٔس ك٠ُُو ً ٔ ًَلة اٟؼَّ ي ٩ًٔٔ  ََ ٨ِ َی  ٥َ َس٠َّ  َو

اربامیہ  ن ذنمر، اوبیرمہ، ومٰیس  ن ةقع، انعف، دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن 

 فب وہےن ےک فتق امنز ڑپےنھ  ے عنم رکےت وہےئ انس۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک آاتفب ولطع وہےن افر اس ےک رغ

 اربامیہ  ن ذنمر، اوبیرمہ، ومٰیس  ن ةقع، انعف، دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

ؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع وطاػ یک دف رںیتعک امنز ڑپےتھ ےھت،  ب کت ہک آاتفب ولطع ہن وہاجات افر رمع ریض اہلل ہنع ےن رجف یک رجف افر رصع ےک دعب وطاػ رکےن اک ایب

رج ولطع وہاجےئ  ۔  ب وسامنز ےک دعب وطاػ ایک، رھپ وسار وہےئ اہیں کت ہک ذی وطی ںیم دف رںیتعک ڑپںیھ ۔ )ہیفنح ےک تاں امنز رجف ےک دعب ونالف ڑپانھ رکمفہ ےہ

 (افر فتق رکمفہ لکن اجےئ بت امنز ڑپینھ اچےیہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1531    حس

رآیٍ، :  راوی اٌٟزیز ب٩  ، ًبس  حش٩ ب٩ ٣ح٤س، ًبیسہ ب٩ ح٤یس

 ُ بٔیَسة ًَ ٨ََا  ث نٔي  َحسَّ ا ََفَ ًِ َّ ز اٟ ٕس صَُو  َّ٤ َحَش٩ُ ب٩ُِ ٣َُح ِٟ ا َىٔی  ث ٔ ب٩َِ  َحسَّ اهَّلل ِبَس  ًَ ُِت  َرأَی ا٢َ  َٗ  ٍٕ ِی َٓ ُر ٔ ب٩ُِ  ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ َىٔی  ث ٤َِیٕس َحسَّ ب٩ُِ حُ

بِ  ًَ ُِت  َرأَی ٔ َو ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا٢َ  َٗ یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر يي  ٔ َوُيَؼل ز ِح َٔ ِٟ ا َس  ٌِ ُٖ َب یَُلو ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٔ َر َیِر ز ب يي اٟ ٔ ُيَؼل َیِر ز ب اٟ ٔ ب٩َِ  اهَّلل ِٔن َس  ی َت ٌَ ِٛ َر

ٔ َوَس٠َّ  ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُط أَ٪َّ  ثَِت ا َحسَّ ٨َِض ًَ َرضَٔی اهَّللُ  َة  ائَٔظ ًَ ُ أَ٪َّ  بٔر یُِد َِّصٔ َو ٌَ ِٟ ا َس  ٌِ ٤َُاَب ص َػًلَّ َضا إِٔلَّ  َت یَِسُخ١ِ بَِي  ٥ِ َٟ  ٥َ 

ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن ا ن زریب وک رجف ےک دعب وطاػ ب ن  ن دمحم، دیبعہ  ن دیمح، دبعازعلسی  ن راعیف، رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں 

رکےت وہےئ داھکی افر دف رتعک امنز ڑپےتھ وہےئ داھکی، افر دبعازعلسی ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن دبعاہلل  ن زریب ریض اہلل ہنع وک رصع 

 ےن اؿ  ے ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ےک دعب دف رتعک امنز ڑپےتھ وہےئ داھکی، افر فہ ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع

 ہیلع فملس  ب یھب اخہن ہبعک ںیم دالخ وہےت وت دف رںیتعک امنز ڑپےتھ۔



 

 

 ب ن  ن دمحم، دیبعہ  ن دیمح، دبعازعلسی  ن راعیف، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وسار وہ رکوطاػ رکےن اک ایبؿ ۔ رمضی اک

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رمضی اک وسار وہ رکوطاػ رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1532    حس

ہ، اب٩ ًباض :  راوی ء، ًَک٣ ی، خاٟس حذا  اسحاٚ واسل

أْٟس  ٨ََا َخ ث ٔلی  َحسَّ ٔس َوا ِٟ ا  ُٚ ا ِٔسَح َىٔی إ ث اهَّللٔ َحسَّ ُسو٢َ  َر ُض٤َا أَ٪َّ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٣ََة  َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ أئ  َحذَّ ِٟ ا أٟٕس  ٩ِ َخ ًَ

ٔ بَٔظ  ِیط َٟ ٔ َر إ ا ٩ٔ أََط ِٛ ز  اٟ َي  ل ًَ َي  ٤َا أَت ک٠َُّ  ٕ یر ٌٔ َي َب ل ًَ َُو  ٔت َوص بَِی ِٟ ٔا َٖ ب َا ٥َ ك َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َّ َػل ب َٛ ٔ َو یَٔسظ ٕئ فٔي   رَ ِی

ااحسؼ فایطس، اخدل ذحاء، رکعہم، ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اخہن ہبعک اک وطاػ افٹن رپ وسار وہ 

 رک ایک،  ب یھب آپ رجح اوسد ےک اسےنم آےت وت اےنپ تا ھ  ے اکی زیچ ےک اس ھ آپ ااشرہ رکےت افر ریبکت ےتہک ےھت۔

 ذحاء، رکعہم، ا ن سابسااحسؼ فایطس، اخدل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رمضی اک وسار وہ رکوطاػ رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1533    حس



 

 

٣ش٤٠ہ :  راوی ہ رضی اهَّلل ًبس اهَّلل ب٩  اٟزح٩٤ ب٩ ٧و١ٓ، رعوہ، زی٨ب ب٨ت ا٦ س٤٠ہ، حرضت ا٦ س٤٠ ک، ٣ح٤س ب٩ ًبس ، ٣اٟ

ا  ٨ًہ

٩ِ رُعِ  ًَ  ١ٕ َٓ َِو ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٧ اٟزَِّح ِبسٔ  ًَ ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ أْٟک  ث٨ََا ٣َ ا٢ َحسَّ َة ٗ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ٨ََا  ث ٨َِةٔ أ٦ُِّ َحسَّ اب َب  ی٨َِ ٩ِ َز ًَ َوَة 

 ًَ ٤ََة  َِط َس٠َ يي أ ٥َ أَن َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  ُس َي َر ٔل ِوُت إ َٜ َط ِت  َٟ ا َٗ ا  َض ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َة  ٤َ َس٠َ أئ ٩ِ أ٦ُِّ  َر ٔي ٩ِ٣ٔ َو ُوف ا٢َ ك َ٘ َٓ ٔي  َتک

ي  ٥َ ُيَؼل َس٠َّ ٠َِیطٔ َو ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َر ُت َو ِٔ ُل َٓ َٔبْة  َراٛ ٧َِٔت  أض َوأ َّ٨ ورٕ اٟ ُل رٔ َوَٛٔتإب ٣َِش و ل  ٔاٟ ُ ب أ ٔت َوصَُو َيِْقَ بَِی ِٟ ا ٔب  ٨ِ َي َج ٔل  ي إ

دبعاہلل  ن ہملسم، امکل، دمحم  ن دبعارلنمح  ن ونلف، رعفہ، زبنی تنب اؾ ہملس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکیت 

ینپ ںوراری یک اکشتی یک، وت آپ ےن رفامای ہک ولوگں ےک ےھچیپ ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے ا

ووِر 
ُ
ّ
لط
ا
َ
وسار وہ رک وطاػ رکف،انچہچن ںیم ےن وطاػ ایک افر روسؽ اہلل اخہن ہبعک ےک ابزف ںیم امنز ڑپھ رےہ ےھت، آپ اس ںیم وسرۃ ف

ووٍر ڑپھ رےہ ےھت۔ ُ
ط
ْ
َس
م

 
ٍ
 ب
َ

 

ِ
ک
َ
 ف

 ارلنمح  ن ونلف، رعفہ، زبنی تنب اؾ ہملس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنعدبع اہلل  ن ہملسم، امکل، دمحم  ن دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...احویجں وک اپین الپےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 احویجں وک اپین الپےن اک ایبؿ ۔

یث                               ٢ج٠س او  :  ج٠س      1534    حس

ہ :  راوی اِلسوز، ابوؿ٤زہ، ًبیس اهَّلل ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ً  ًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س ابي 

٩ِ ا ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ  ٔ اهَّلل ٨ََا ًُبَِیُس  ث َزَة َحسَّ َؿ٤ِ ُو  ا أَب ث٨ََ ٔ َحسَّ َوز َِس اِْل ٔي  اهَّللٔ ب٩ُِ أَب ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َِذَ٪ َحسَّ َتأ ِس ٢َ ا ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َز  ٤َ ب٩ِٔ ًُ

 َ٤ٔ َت ب ٥َ أَِ٪ یَبٔی ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ُط َر ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٠ٔٔب  لَّ ٤ُ ِٟ ا ِبسٔ  ًَ ُض ب٩ُِ  ا بَّ ٌَ ِٟ ٔطٔ ا یَت ا َ٘ ٔس ىّی ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ  َٔي ٣ٔ ال َی َٟ َة  َّٜ



 

 

طُ  َٟ َذَٔ٪  أ َٓ 

ایب االوسد، اوبیرمہ، دیبعاہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک سابس  ن  دبعاہلل  ن دمحم

دبعابلطمل ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے ااجزت اچیہ ہک ٰینم یک راوتں ںیم ہکم ںیم احویجں وک اپین الپےن ےک ےئل رات 

 ی۔سگارںی، وت آپ ےن اؿ وک ااجزت ددی

 دبع اہلل  ن دمحم ایب االوسد، اوبیرمہ، دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 احویجں وک اپین الپےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1535    حس

ہ، اب٩ ًباض :  راوی ء، ًَک٣ ، خاٟس حذا ہین، خاٟس  اسحاٚ ب٩ طا

ا ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ٕض َرضَٔی  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ ٔئ  ا َحذَّ ِٟ ا أٟٕس  ٩ِ َخ ًَ أْٟس  ا َخ ٨ََ ث ُٚ َحسَّ ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث اهَّللُ  َحسَّ َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس أَ٪َّ 

 ًَ ٔ اهَّلل و٢َ  ُس َر أِٔت  َٓ َک  ٔلَي أ٣ُِّ ذَِصِب إ ١ُ ا ـِ َٓ َا  ُض ی ا بَّ ٌَ ِٟ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ي  َتِشَق اِس َٓ ٔة  َی ا َ٘ اٟشِّ ٔلَي  اَئ إ ٥َ َج َس٠َّ ٔ َو ط ٥َ ٠َِی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  

ُوَ٪  ٠ ٌَ َیِح َُّض٥ِ  ٧ٔ اهَّللٔ إ  ٢َ ُسو َا َر ٢َ ی ا َٗ ٔىٔی  ٘ ِس ٢َ ا ا َ٘ َٓ ا  ٨ِٔٔسَص إب ٩ِ٣ٔ ً رَٔشَ ز٦ََ َوص٥ُِ ب ٨ِطُ ث٥َُّ أَتَي َز٣ِ َب ٣ٔ رَشٔ َٓ ٔىٔی  ِس٘ ا  ٢َ ا َٗ  ٔ ُض٥ِ ٓٔیط َی َیِسٔ أ

 ِٟ َ ز ٨َ َٟ ُوا  ب ٠َ ِِ ُت ِوَِل أَِ٪  َٟ ا٢َ  َٗ أٟٕح ث٥َُّ  َػ  ١ٕ٤َ ًَ َي  ل ًَ  ٥ُِ َّٜ ٧ٔ إ َٓ ُوا  ٠٤َ ًِ ا  ٢َ ا َ٘ َٓ َضا  وَ٪ ٓٔی ُ٠٤َ ٌِ وَ٪ َوَي ُ٘ ٔ َيِش لَي َصٔذظ ًَ َحِب١َ  ِٟ ا  ٍَ َّی أََؿ ً ُت َح

 ٔ ات ًَ ىٔی  ٌِ ٔ َي ٔ٘ٔط ات ًَ َي  ٔل َر إ ََطا طُ َوأ َ٘ 

ااحسؼ  ن اشنیہ، اخدل، اخدل ذحاء، رکعہم، ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اقسہی یک رطػ آےئ 

 اپین ےل آؤ آپ افر اپین اماگن، وت رضحت سابس ےن اہک ہک ا  لضف! مت اینپ امں ےک اپس اجؤ، افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل

یلص اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےھجم اپین الپؤ، سابس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ولگ اس ںیم اانپ تا ھ ڈاےتل ںیہ۔ آپ 

زمؾ ےک اپس آےئ، ولگ ہیلع فملس ےن رفامای ےھجم اپین الپؤ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس  ے اپین ایپ، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ز



 

 

اتن ہک اپین چنیھک رےہ ےھت، افر الپ رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای مت اکؾ ےئک اجؤ، ااھچ اکؾ رک رےہ، رھپ رفامای ہک ارگ ںیم اج

  رطػ ااشرہ ایک۔ولگ مت  ے ہی اکؾ نیھچ ہن ںیل ےگ وت ںیم ارتات افر ڈفری اس رپ ینعی اےنپ اکدنےھ رپ ڈااتل افر اےنپ اکدنےھ یک

 ااحسؼ  ن اشنیہ، اخدل، اخدل ذحاء، رکعہم، ا ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اؿ رفاوتیں اک ایبؿ وج ززمؾ ےک قلعتم وقنمؽ ںیہ، افر دبعاؿ ےن وباہطس دبع اہلل، ویؿ

  اک ایبؿجح :   ابب

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ رفاوتیں اک ایبؿ وج ززمؾ ےک قلعتم وقنمؽ ںیہ، افر دبعاؿ ےن وباہطس دبع اہلل، ویسن، زرہی، اسن  ن امکل  ے رفاتی ایک ےہ ہک روسؽ 

اچک ایک، رھپ اس وک ززمؾ ےک اپین ےک اس ھ دوھای، رھپ اکی رفامای ہک ےریی  تھ وھکؽ دی یئگ، اس احؽ ںیم ہک ںیم ہکم ںیم اھت، سپ ربجلی ارت  افر ےری  ہنیس وک 

 رک آامسؿ داین رپ ڑچاھےل ےئگ وت وسےن اک تشط ےل رک آےئ وج تمکح افر اامیؿ  ے رھبا وہا اھت، وت اس وک ےری  ہنیس ںیم اڈنلی دای، رھپ اس وک وجڑ دای، افر ےری  تا ھ ڑکپ

 !، وپاھچ وکؿ؟اہک ربجلیربجلی ےن آامسؿ داین ےک اخزؿ  ے اہک ہک وھکول

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1536    حس

، طٌيی، اب٩ ًباض :  راوی ری ، ٓزا  ٣ح٤س ب٩ سًل٦

َرضَٔی  ٕض  ا بَّ ًَ اب٩َِ  ٔيیِّ أَ٪َّ  ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ أػ٥ٕ  ًَ  ٩ِ ًَ ی   رٔ َا ز َٔ ِٟ ا َا  بََر٧ ٕ أَِخ َسًَل٦ اب٩ُِ  َُو  ْس ص َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ِیُت َحسَّ َ٘ ٢َ َس ا َٗ َُط  ث ا َحسَّ ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ 

ُة ٣َا ٣َ َِٔکٔ ً َٕ َح٠َ َٓ ٔػ٥ْ  ا ًَ  ٢َ ا َٗ ائ٥ْٔ  َٗ َُو  َب َوص رَشٔ َٓ ز٦ََ  ٥َ ٩ِ٣ٔ َز٣ِ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ٕ  َر یر ٌٔ َي َب ل ًَ ئٕٔذ إِٔلَّ  َِو٣َ َاَ٪ ی  ک

ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ززمؾ  دمحم  ن السؾ، زفاری، یبعش، ا ن سابس  ے رفاتی رکےت

 اک اپین الپای، وت آپ ےن ڑھک  وہ رک ایپ، اعمص ےن ایبؿ ایک ہک رکعہم ےن  مس اھک رک ایبؿ ایک ہک اس دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

 افٹن رپ وسار ےھت۔

 سدمحم  ن السؾ، زفاری، یبعش، ا ن ساب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...آراؿ رکےن فاےل ےک وطاػ اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 آراؿ رکےن فاےل ےک وطاػ اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1537    حس

ہ رضی اهَّلل ٨ًہاًبس  :  راوی ک، اب٩ طہاب، رعوہ، ًائظ ٣اٟ  ،ٕ  اهَّلل ب٩ یوس

 ِ٨ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ائَٔظَة َر ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ َضإب  اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُس ُو ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ًَ ٨ََا  ث اهَّللٔ َحسَّ و٢ٔ  ُس ٍَ َر ٨َا ٣َ ِج َضا َْخَ

ٔي حَ  ٥َ ف ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔ ث٥َُّ َِل َػل ٤َِزة ٌُ ِٟ ا َحخِّ َو ِٟ ٔا ض١َّٔ ب ٠ُِی َٓ طُ َصِسْی  ٌَ َاَ٪ ٣َ ا٢َ ٩ِ٣َ ک َٗ ٕ ث٥َُّ  َزة ٤ِ ٌُ ٔ ٨َا ب أَص٠ِ٠َِ َٓ  َٔ ا َوَز ِٟ ا ٔة  َّی  حَّ ً یَٔح١  َح

 َ٤ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ  ٍَ ىٔی ٣َ َس٠َ َِر ا أ ٨َ ا َححَّ ِي٨َ ـَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ائْٔف  َا َح ٧َ َة َوأ َّٜ ٔس٣ُِت ٣َ َ٘ َٓ ا  ُض٤َ ٨ِ َّي َیٔح١َّ ٣ٔ َػل  ٢َ ا َ٘ َٓ زُِت  ٤َ َت ًِ ا َٓ ی٥ٔ  ٌٔ ٨َِّ اٟت َي  ٔل ٩ٔ إ

 َ ا ك و َآُ وا ث٥َُّ ك ٔ ث٥َُّ َح٠  َزة ٤ِ ٌُ ِٟ ٔا وا ب ی٩َ أََص٠  ٔذ َّٟ ا  َٖ َلا َٓ َزتٔٔک  ٤ِ ٔ ٣َکَاَ٪ ًُ ٥َ َصٔذظ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ىّی اهَّللُ  ا ٩ِ٣ٔ ٣ٔ و ٌُ َرَج َس أَِ٪  ٌِ آَْخَ َب ا  ّٓ ا َو

َیَِن  ا ب و ٌُ ی٩َ َج٤َ ٔذ َّٟ ا ا  احّٔساَوأ٣ََّ ا َو ّٓ ا وا كََو ُٓ َا ا ك ٤ََّ ٧ٔ إ َٓ  ٔ َزة ٤ِ ٌُ ِٟ ا خِّ َو َح ِٟ  ا

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع 

امای ہک سج ےک اپس دھی وہ، وت فہ جح افر رمعہ اک فملس ےک اس ھ ۃجح اولداع ںیم ےلکن، وت مہ ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ، رھپ آپ ےن رف

ارحاؾ ابدنےھ افر اس فتق کت ارحاؾ  ے ابرہ ہن وہ  ب کت ہک دفونں  ے افرغ ہن وہاجےئ، ںیم ہکم یچنہپ اس احؽ ںیم ہک ںیم 

فر ںیم ےن رمعہ ایک آپ ےن رفامای احہضئ یھت،  ب مہ ےن اانپ جح وپرا رک ایل، وت آپ ےن ےھجم دبعارلنمح ےک اس ھ اقمؾ میعنت کت اجیھب، ا

ہک ہی اہمتر  رمعہ ےک وعض ےہ، افر نج ولوگں ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ اھت اؿ ولوگں ےن وطاػ ایک، رھپ ارحاؾ وھکال، رھپ ٰینم  ے 

 کی وطاػ ایک۔ولےنٹ ےک دعب اکی وطاػ افر ایک، افر نج ولوگں ےن جح افر رمعہ دفونں اک ارحاؾ ابدناھ اھت، اؿ ولوگں ےن رصػ ا

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 آراؿ رکےن فاےل ےک وطاػ اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1538    حس

ہ، ایوب، ٧آٍ :  راوی اہی٥، اب٩ ٠ًی  يٌ٘وب ب٩ ابز

 ُ اهَّلل ضَٔی  ٤ََز َر اب٩َِ ًُ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ٩ِ أَی وَب  ًَ َة  اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا  اصٔی٥َ َحسَّ َِز وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ َىی َي ث ٔ ب٩ُِ  َحسَّ اهَّلل ِبُس  ًَ اب٨ُِطُ  َزَخ١َ  ُض٤َا  ٨ِ ًَ

 ٔ اهَّلل ِبٔس  بَیِ ًَ ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ََ و َیُؼس  َٓ َٔتا٢ْ  أض ٗ ا٨َّٟ َیَِن  ا٦َ ب ٌَ ِٟ ا ُوَ٪  َٜ آ٩ُ٣َ أَِ٪ ی يي َِل  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ رٔ  ا اٟسَّ ُُظ فٔي  ِضز ِس  َوَه َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِت  َٗ َ ٠َِو أ َٓ ٔت 

َیَِن  ٨طُ َوب یِٕع بَِي ُْقَ اُر  َّٔ ُٛ ا٢َ  َح َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َر َد  ١َ  َْخَ ٌَ َٓ ٤َا  َٛ  ١ُ ٌَ ِٓ َ ٨َطُ أ ىٔی َوبَِي إِٔ٪ حٔی١َ بَِی َٓ ٔت  بَِی ِٟ ا

 ٔ ض ُِط ٢َ أ ا َٗ ْة ث٥َُّ  َوْة َحَش٨َ ِٔس اهَّللٔ إ  ٢ٔ َرُسو ٔي  ٥ُِٜ ف َاَ٪ َل ِس ک َ٘ َٟ  ٥َ َس٠َّ طٔ َو ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو ا َر ٔي َححًّ َزت ٤ِ ًُ ٍَ ُت ٣َ ِس أَِوَجِب َٗ يي  ٥ِ أَن ُٛ ُس

٢َ ث٥َُّ  ا احّٔساَٗ ا َو ّٓ ا ََو ٤َا ك ُض َٟ  َٖ ا َل َٓ ٔس٦َ  َٗ 

وقعیب  ن اربامیہ، ا ن ہیلع، اویب، انعف  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ا ن رمع ریض اہلل ہنع اےنپ ےٹیب دبعاہلل  ن دبعاہلل ےک اپس آےئ 

، افر مت وک اخہن ہبعک  ے افر اؿ یک وساری اؿ ےک رھگ ںیم یھت افر رفامای ہک ےھجم رطخہ ےہ ہک اس اسؽ ولوگں ےک درایمؿ گنج وہیگ

رفک دںی ےگ، اس ےئل آپ اک رہھٹ اجان انمبس ےہ۔ اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل ےلکن، وت آپ افر اخہن ہبعک ےک درایمؿ آرشی 

فملس احلئ وہےئگ، ارگ ہی ولگ ےھجم رفںیک ےگ وت ںیم فیہ رکفں اگ وج روسؽ اہلل ےن ایک اھت۔ اس ےئل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ونں اہمتر  ےئل دمعہ ومنہن ںیہ، رھپ اہک ہک ںیم ںیہمت وگاہ انبات وہں ہک اےنپ رمعہ ےک اس ھ جح وک فا ب رکات وہں، رھپ ہکم ےچنہپ افر دف

 ےک ےئل وطاػ ایک۔

 وقعیب  ن اربامیہ، ا ن ہیلع، اویب، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 آراؿ رکےن فاےل ےک وطاػ اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1539    حس

ہ اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی روایت ْکےت ہیں ٛ ٍ سے  ث، ٧آ ہ ب٩ سٌیس، ٟی  ٗتيب

٢ حَ  ا ٌیس ٗ ُة ب٩ س َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ٔاب٩ِٔ َحسَّ ُد ب ا َححَّ ِٟ ا  ٢ََ ٧َز ا٦َ  ًَ خَّ  َح ِٟ ا َز  ََرا ا أ ُض٤َ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َز َر ٤َ اب٩َِ ًُ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث  سَّ

 ُ ٜ َاَ٪ َل ک ِس  َ٘ َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ََ و ُٖ أَِ٪ َيُؼس  ٧ََدا َّا  ٢ْ َوإ٧ٔ َٔتا ُض٥ِ ٗ ٨َ َائ٩ْٔ بَِي َض ک ا ا٨َّٟ ُط إٔ٪َّ  َٟ ٘ٔی١َ  َٓ  ٔ َیِر ز ب ٔ اٟ ا ٥ِ ف ْة إّٔذ اهَّللٔ إِٔسَوْة َحَش٨َ  ٢ٔ و َرُس ي 

 ُ َزّة ث ٤ُِ ُت ً ِب ِس أَِوَج َٗ يي  ٥ِ أَن ُٛ ضُٔس يي أُِط ٔن ٥َ إ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس  ٍَ ٨َ ٤َا َػ َٛ  ٍَ ٨َ َِػ ٔئ أ ا بَِیَس ِٟ ٔ ا اصٔز َٔو َاَ٪ ب ک ا  َٔذ َّی إ ً َد َح ٥َّ َْخَ

 ِ٤ ٌُ ِٟ ا خِّ َو َح ِٟ ا َطأُِ٪  ا٢َ ٣َا  َٗ ٥ِ َٟ یِٕس َو َس ُ٘ ٔ ُظ ب َََرا اِط ی َصِسّیا  َزتٔي َوأَصَِس ٤ًُِ ٍَ ا ٣َ ِبُت َححًّ ِس أَِوَج َٗ يي  ٥ِ أَن ُٛ ضُٔس ُِط احْٔس أ ٔ إِٔلَّ َو لَي َزة ًَ ِٔز  یَز

َِو٦ُ  َاَ٪ ی ک َّی  ً ِ َح َّصِّ َ٘ ٥ِ يُ َٟ ِٙ َو ٔ َیِح٠  ٥ِ َٟ ٨ِطُ َو ٦َ ٣ٔ َطِیٕئ َِحُ َیح١َّٔ ٩ِ٣ٔ   ٥ِ َٟ ٨َِرَِحِ َو ٥ِ٠َ ی َٓ َضی َذَٟٔک  َٗ ِس  َٗ َرأَی أَِ٪  َٙ َو ٨َرَِحَ َوَح٠َ َٓ رِِحٔ  َّ٨ اٟ

ا و٢ُ  ُس ١َ َر ٌَ َٓ َذَٟٔک  َٛ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  َز  ٤َُ اب٩ُِ ً ا٢َ  َٗ ٢ٔ َو ِْلَوَّ ٔ ا ٔط آ َو ٔ بَٔل َزة ٤ِ ٌُ ِٟ ا خِّ َو َح ِٟ ا  َٖ ََوا ٥َ ك َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل  هَّلل

ںیہ ہک ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن جح اک ارادہ ایک، سج اسؽ اجحج، ا ن زریب ےک اس ھ گنج  ہبیتق  ن دیعس، ثیل، انعف  ے رفاتی رکےت

ےک اراد   ے آای اھت ، وت اؿ  ے اہک ایگ ہک اس اسؽ ولوگں ےک درایمؿ گنج اک رطخہ ےہ افر مہ ولگ ڈر رےہ ںیہ ہک ںیہک آپ وک 

 ےک روسؽ ںیم رتہبنی ومنہن ےہ اس فتق ںیم فیہ رکفں اگ وج ہبعک اجےن  ے رفک ہن دںی، اوہنں ےن رفامای ہک اہمتر  ےئل اہلل

، رھپ روسؽ اہلل ےن ایک اھت، ںیم ںیہمت وگاہ انبات وہں ہک ںیم ےن اےنپ افرپ رمعہ فا ب رک ایل رھپ ےلکن، اہیں کت ہک اقمؾ دیباء ںیم ےچنہپ

ںیم ےن اےنپ رمعہ ےک اس ھ جح وک فا ب رک ایل ےہ افر فہ دقدی رفامای ہک جح افر رمعہ یک اکی یہ احتل ےہ ںیم ںیہمت وگاہ انبات وہں ہک 

 افر ہن  ے آرابین اک اجونر یھب رخدی ےل ےئگ، افر اس  ے زایدہ وکیئ اکؾ ںیہن ایک، ہن وت آرابین یک افر ہن فہ اکؾ ےئک وج ارحاؾ ںیم رحاؾ ںیہ

ابین یک افر ےر ےک ابؽ ڈنماےئ افر ایخؽ ایک ہک جح افر رمعہ اک  الہ ابؽ ڈنمفاےئ افر ہن ابؽ رتکفاےئ اہیں کت ہک آرابین اک دؿ آای وت آر

 وطاػ اکیف ےہ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ایس رطح رکےت ےھت۔

 ہبیتق  ن دیعس، ثیل، انعف  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ابفوض وطاػ رکےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ابفوض وطاػ رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1540    حس

ہب، ٤ًز ب٩ حارث، ٣ح٤س ب٩ :  راوی سی، اب٩ و شی اح٤س ب٩ ًی ی اٟزح٩٤ ب٩ ٧و١ٓ ْق  ًبس

ِبٔس  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ِ ٣َُح٤َّ ًَ رٔٔث  َحا ِٟ ا زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ٔي  بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ ِٕب  اب٩ُِ َوص ا  ٨ََ ث َسی َحسَّ ٤َُس ب٩ُِ ًٔی ا أَِح ٨ََ ث ٔشیِّ َحسَّ ُْقَ ِٟ ا  ١ٕ َٓ َِو ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٧ زَِّح اٟ

ئ  َّ٨ اٟ ِس َحخَّ  َٗ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ َیِر ز ب اٟ َوَة ب٩َِ  َسأ٢ََ رُعِ َّطُ  ٧َ ٕئ بََسأَ أ َطِی  ٢ُ َّطُ أَوَّ ٧َ َضا أ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ُة  ائَٔظ ًَ ىٔی  بََرِت أَِخ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ی  

ضَٔی اهَّللُ ٕ َر ََِک ُو ب خَّ أَب َزّة ث٥َُّ َح ٤ُِ ً ٩ُِٜ ٥ِ َت َٟ ٔت ث٥َُّ  بَِی ِٟ ٔا َٖ ب َا َ ث٥َُّ ك أ ؿَّ َو َُّط َت ٔس٦َ أ٧َ َٗ ٔیَن  ٔ ح ٔط َاب ک َٓ ُط  ٨ِ ًَ   ُٖ َوا لَّ اٟ  ٔ ٔط َ ب ٕئ بََسأ َطِی  ٢َ َ٪ أَوَّ

 ُ اهَّلل ضَٔی  اُ٪ َر ٤َ َٔک ث٥َُّ َحخَّ ًُِث ذَٟ ٨ِطُ ٣ِٔث١ُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ُ ز ٤َ ٤َِزّة ث٥َُّ ًُ ًُ ٩ُِٜ ٥ِ َت َٟ ٔت ث٥َُّ  بَِی ِٟ ٔا ُٖ ب ا َو لَّ اٟ  ٔ ٔط َ ب َطِیٕئ بََسأ  ٢ُ ُِتطُ أَوَّ َی أ ََفَ ٨ِطُ  ًَ

 ُ ً ٩ُِٜ ٥ِ َت َٟ ٔت ث٥َُّ  بَِی ِٟ ٔا ٢َ ب َاَ٪ أَوَّ ک َٓ  ٔ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ا ٔ ب٩ِٔ  ز بَیِر اٟ ٔي  ٍَ أَب َز ث٥َُّ َحَحِحُت ٣َ ٤َُ ٔ ب٩ُِ ً اهَّلل ِبُس  ًَ َُة َو اؤی ٌَ َزّة ث٥َُّ ٣ُ َ بٔطٔ ٤ِ ٕئ بََسأ َطِی

 ٔ ذَٟ ُوَ٪  ٠ ٌَ ِٔ َِنَؼاَر َي ِْل ا ٔی٩َ َو أجز َض ٤ُ ِٟ ا َیُِت  َرأ َزّة ث٥َُّ  ٩ُِٜ ٤ًُِ ٥ِ َت َٟ بَِیٔت ث٥َُّ  ِٟ ٔا ُٖ ب ا َو لَّ ١َ اٟ ٌَ َٓ َیُِت  آْٔخُ ٩ِ٣َ َرأ َزّة ث٥َُّ  ٩ُِٜ ٤ًُِ ٥ِ َت َٟ َک ث٥َُّ 

 ٩ِ ٧َطُ َوَِل أََحْس ٤٣َّٔ ًَل َيِشأَُٟو َٓ ٨َِٔسص٥ُِ  ٤ََز ً اب٩ُِ ًُ ا  ٤َِزّة َوَصَذ ا ًُ َض ـِ ُ٘ ی٨َِ  ٥ِ َٟ َز ث٥َُّ  ٤َُ اب٩ُِ ً َٔک  َّی َذٟ ً ٕئ َح ُؤَ٪ بَٔظِی َِبَس ا ی ٧ُو کَا ا  ٣ََضی ٣َ

ُض٥ِ  ا٣َ َس ِٗ َ ا أ و ٌُ ـَ َأ٪ بَٔظیِ  َي َِتسٔئ أ٪ َِل َتب َس٣َ ِ٘ ٔیَن َت ًٔی ح َٟ ا يي َوَخ ُم َیُِت أ َرأ ِس  َٗ وَ٪ َو یَح٠ٔ  ٔت ث٥َُّ َِل  بَِی ِٟ ٔا ٖٔ ب َوا لَّ اٟ  ٩ِ ٩ِ٣ٔ ٢َ ٣ٔ ٕئ أَوَّ

 ُ ِت هَٔي َوأ ا أََص٠َّ ََّض ٧َ يي أ ُم ىٔی أ بََرِت ِس أَِخ َٗ ٔ٪ َو ًلَّ ٤َا َِل َتٔح َُّض ٧ٔ ٔ ث٥َُّ إ أ٪ بٔط َٓ و ٔت َتُل بَِی ِٟ ا ٣ََشُحوا ا َّ٤ ٠َ َٓ  ٕ َزة ٤ِ ٌُ ٔ ًَلْ٪ ب ُٓ ًَلْ٪ َو ُٓ ُ َو َیِر اٟز ب َضا َو ِخُت

وا ٩َ َح٠  ِٛ ز   اٟ

ادمح  ن یسیع، ا ن فبہ، رمع  ن احرث، دمحم  ن دبعارلنمح  ن ونلف آریشی  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رعفہ  ن زریب  ے 

 افر ھجم  ے رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک بس  ے  الہ اکؾ وج وپاھچ افر اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن جح ایک

آپ ےن آےت یہ ایک، فہ ہی ہک آپ ےن فوض ایک۔ رھپ اخہن ہبعک اک وطاػ ایک، رھپ آپ اک رمعہ ںیہن وہا، رھپ اوبرکب ےن جح ایک وت بس  ے 

ا، رھپ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن جح ایک افر رضحت امثعؿ وک یھب ایس رطح جح ےلہپ وج اکؾ ایک فہ ہی ہک اخہن ہبعک اک وطاػ ایک رھپ رمعہ ہن وہ

رکےت وہےئ داھکی، بس  ے ےلہپ اخہن ہبعک اک وطاػ ایک، رھپ رمعہ ہن وہا، رھپ اعمفہی ریض اہلل ہنع، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع افر 



 

 

وطاػ ایک، نکیل رمعہ ہن انب، رھپ ںیم ےن اہمرجنی ف ااصنر وک ایس  اےنپ ابپ زریب  ن وعاؾ ےک اس ھ ںیم ےن جح ایک افر بس  ے ےلہپ

رطح رکےت داھکی ےہ۔ اؿ ںیم  ے یسک اک یھب رمعہ ںیہن وہا، رھپ بس  ے آرخ ںیم ںیم ےن رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع وک داھکی ہک 

ںیہ، نکیل ہی ولگ اؿ  ے ںیہن وپےتھچ، افر ہن اس وک وتڑ رک رمعہ ںیہن انبای، رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع ولوگں ےک اپس وموجد 

سگر  وہےئ ولوگں ںیم  ے یسک  ے وپےتھچ ںیہ فہ ولگ ہکم ںیم دالخ وہےت یہ وطاػ رکےت، رھپ ارحاؾ  ے ابرہ ںیہن وہےت 

وطاػ رکںیت وت  ےھت افر ںیم ےن اینپ امں افر اخہل وک داھکی ےہ ہک  ب ہکم ںیم آںیت وت ہبعک ےک وطاػ  ے ےلہپ ھچک ہن رکںیت، رھپ

ارحاؾ  ے ابرہ ہن وہںیت افر ےریی امں ےن ھجم  ے ایبؿ ایک ہک اوہنں ےن افر اؿ یک نہب ےن افر رضحت زریب ریض اہلل ہنع افر الفں 

 الفں آدویمں ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ،  ب رجح اوسد وک وچؾ ایل وت ارحاؾ  ے ابرہ وہ ےئگ۔

  احرث، دمحم  ن دبعارلنمح  ن ونلف آریشیادمح  ن یسیع، ا ن فبہ، رمع  ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افص افر رمفہ ےک درایمؿ یعس اک فا ب وہان افر ہی اہلل اعتیل یک اشناینں انبیئ یئگ ہ

 جح اک ایبؿ :   ابب

  اک فا ب وہان افر ہی اہلل اعتیل یک اشناینں انبیئ یئگ ںیہ ۔افص افر رمفہ ےک درایمؿ یعس

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1541    حس

، رعوہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہزی اٟامی٪، طٌیب، ز  ابو

َو  ا٢َ رُعِ َٗ زٔیِّ  اٟز صِ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ٧َا ُط بََر ٔ٪ ٗا٢ أَِخ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث اهَّللٔ َحسَّ ِو٢َ  َٗ َیِٔت  ََرأ َضا أ َٟ ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ َضا  ٨ِ ًَ َرضَٔی اهَّللُ  ائَٔظَة  ًَ ُت  ِٟ َ َسأ ةُ 

ٔ أَِ٪  ط ٠َِی ًَ اَح  ًَل ُج٨َ َٓ َز  َت٤َ ًِ ا َت أَِو  بَِی ِٟ ا ٩ِ٤َ َحخَّ  َٓ اهَّللٔ   ٔ ٔز ائ ٌَ َط زَِوَة ٩ِ٣ٔ  ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ الَي إٔ٪َّ  ٌَ َ  َت لَي أ ًَ اهَّللٔ ٣َا  َو َٓ ا  ٔض٤َٔ َٖ ب وَّ لَّ َحٕس َی

٤َا َٛ ٧َِت  َا ک ِو  َٟ  ٔ اب٩َِ أُِخًٔی إٔ٪َّ َصٔذظ َت یَا  ٠ِ ُٗ ٔئَِص ٣َا  ِت ب َٟ ا َٗ  ٔ زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ ٔاٟؼَّ َٖ ب ُلو َی ٨َاْح أَِ٪ َِل  َح  ُج ٨َا َِت َِل ُج کَا٧  ٔ ٠َِیط ًَ َتَضا  ِٟ أَوَّ

 ُ ٧ کَا  ٔ ار َِنَؼ ِْل ا ٔي  ِت ف َٟ ٔ ِز ٧ُ َضا أ َّ٨ ٜٔ ا َوَل ٔض٤َٔ َٖ ب َلوَّ یََت ٔ أَِ٪ َِل  ط ٠َِی ََضا ًَ بُُسو٧ ٌِ ا َي ٧ُو کَا ًٔی  َّٟ ا أَُیةٔ  لَّ اٟ ٨َاَة  ٤َٔ وَ٪ ٟ ُض٠ٔ  ی وا  ِب١َ أَِ٪ يُِش٤ُٔ٠ َٗ ا  و

ُسو ا َر و َسأَُٟ وا  ٤ُ َِس٠َ ا أ َّ٤ ٠َ َٓ  ٔ زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ ٔاٟؼَّ َٖ ب یَُلو ُد أَِ٪  َترَِحَّ َی َاَ٪ ٩ِ٣َ أََص١َّ  ک َٓ  ١ٔ ٤َُظ٠َّ ِٟ ا ٨َِٔس  َس ً ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل  ٥َ ٢َ َّ٠



 

 

٢ََ اهَّللُ ِز ٧َ أ َٓ  ٔ زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  َٖ ب َُلو ُد أَِ٪ ٧ ََترَِحَّ ا ٧ َّ٨ ُٛ َّا  ٧ٔ ٢َ اهَّللٔ إ و َرُس َا  ا ی ُو اٟ َٗ َٔک  َذٟ  ٩ِ ًَ ٔ ٔز ائ ٌَ َط زَِوَة ٩ِ٣ٔ  ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َي إٔ٪َّ  ل ا ٌَ َت  

َس٩َّ  ِس  َٗ ا َو َض ٨ِ ًَ اهَّللُ  ُة َرضَٔی  ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َٗ َة  َی اِْل ْٔلََحٕس أَِ٪  اهَّللٔ  َص  ٠َِی َٓ ا  ُض٤َ َٖ بَِي٨َ ا َو لَّ اٟ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َر

ُت  ٨ِ ُٛ ٥ْ٠ِ ٣َا  ٌٔ َٟ ا٢َ إٔ٪َّ َصَذا  َ٘ َٓ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ِبسٔ  ًَ بَرُِت أَبَا بََِکٔ ب٩َِ  ٤َا ث٥َُّ أَِخ ٨َُض َٖ بَِي َوا اٟلَّ  ََ ُ َِر ُت رٔجَ  َی ٌِ ٔ َس٤ ِس  َ٘ َٟ ُتطُ َو ٌِ ٔ ٤ اِّل ٩ِ٣ٔ َس

وَ٪  ُٓ و َُل ا ی ُو کَا٧ ٨َاَة  ُض١ٔ  ب٤َٔ ی َاَ٪  ک  ٩ِ َّ٤ ُة ٣ٔ ائَٔظ ًَ ِت  َْکَ َذ َض إِٔلَّ ٩ِ٣َ  ا َّ٨ اٟ وَ٪ أَ٪َّ  ُْکُ یَِذ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ا ا  أَص١ِٔ  َّ٤٠َ َٓ  ٔ زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ ٔاٟؼَّ ُض٥ِ ب ک٠ُ 

ا ا َو َٔ اٟؼَّ ُْکِ  یَِذ  ٥ِ َٟ ٔت َو بَِی ِٟ ٔا َٖ ب َوا اٟلَّ َي  ال ٌَ اهَّللُ َت َْکَ  ٔ َوإٔ٪َّ َذ زَِوة ٤َ ِٟ ا َوا َٔ ٔاٟؼَّ ُٖ ب ٧َُلو ا  َّ٨ ُٛ  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو َا َر ا ی ُو اٟ َٗ آٔ٪  ُْقِ ِٟ ا ٔي  ٤َزَِوَة ف ِٟ

 ِٟ ا ا َو َٔ ٔاٟؼَّ َٖ ب وَّ َلَّ ٕد أَِ٪ ٧ ا ٩ِ٣ٔ َِحَ ٠َِي٨َ ًَ َض١ِ  َٓ ا  َٔ اٟؼَّ ُْکِ  یَِذ  ٥ِ٠َ َٓ ٔت  بَِی ِٟ ٔا َٖ ب َوا اٟلَّ ِز٢ََ  ٧َ اهَّللُ اهَّلَل أ  ٢ََ ِز أ٧َ َٓ  ٔ زَِوة ا ٤َ َٔ اٟؼَّ َي إٔ٪َّ  ال ٌَ َت

یِٔن ک٠َٔیِ  َ٘ ي ََفٔ ِٟ ا ٔي  ِت ف َٟ َ َز ٧ ََة  اِْلی  ٔ ظ ٍُ صَٔذ ٤َ َِس أ َٓ  ٕ ُو بََِک ٢َ أَب ا َٗ َة  َی اِْل اهَّللٔ   ٔ ٔز ائ ٌَ َط زَِوَة ٩ِ٣ٔ  ٤َ ِٟ ا وَ٪ أَِ٪ َو ُج ََترَِحَّ ُوا ی َا٧ ی٩َ ک ٔذ َّٟ ا ٤َٔا فٔي  ض

 َّٟ ا ٔ َو زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ ٔاٟؼَّ ةٔ ب اص٠ٔٔیَّ َح ِٟ ٔا ا ب و ُٓ و ُل َي أ٣ََزَ َی ال ٌَ َت ٔ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ أَ٪َّ اهَّلَل  ًَل٦ ِْلِٔس ٔي ا ا ف ٔض٤َٔ ا ب و وُٓ ُل َی وا أَِ٪  ُج وَ٪ ث٥َُّ َترَِحَّ ُٓ و یَُل ی٩َ  ٔذ

ٔت  بَِی ِٟ ٔا َٖ ب ا َو لَّ اٟ َذَْکَ  َس ٣َا  ٌِ َذَٟٔک َب َْکَ  َذ َّی  ً ا َح َٔ اٟؼَّ ُْکِ  یَِذ  ٥ِ َٟ بَِیٔت َو ِٟ ٔا ٖٔ ب ا َو لَّ ٔاٟ  ب

ہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ رعفہ ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعف

( یک ریسفت ایبؿ ےئجیک۔ اس ےئل ہک دخبا َ
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اس آتی اک بلطم وت ہی  وپاھچ ہک اہلل اعتیل ےک وقؽ )ِإّؿَ الص

افر رمفہ اک وطاػ ہن رکےن فاےل رپ وکیئ انگہ ںیہن، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رفامای ہک ا  ےری  ےجیتھب  ولعمؾ وہات ےہ ہک افص

وت ےن تہب ربی ابت یہک، ارگ یہی ابت وہیت وج مت ےن ایبؿ یک ےہ وت اس وصرت ںیم اس رطح اہک اجات الانجح ہیلع اؿ ال وطیػ امھب۔ 

یئ ےہ فہ ولگ االسؾ الےن  ے ےلہپ انمت تب ےک انؾ رپ ارحاؾ ابدناھ رکےت ےھت، سج یک فہ نکیل ہی آتی ااصنر ےک قلعتم انزؽ وہ

ل ےک اپس اھت، وج صخش ارحاؾ ابدناتھ فہ افص رمفہ ےک وطاػ وک ربا اتھجمس اھت،  ب فہ ولگ املسمؿ وہےئگ، وت 
ل

 

ش
م

وپاج رکےت ےھت، فہ 

اہلل مہ افص افر رمفہ اک وطاػ رکان ربا ےتھجمس ےھت، وت اہلل اعتیل ےن ہی آتی روسؽ اہلل  ے اس ےک قلعتم وپاھچ افر رعض ایک ای روسؽ 

انزؽ یک، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےک درایمؿ وطاػ رکےن وک تنس آرار دای ےہ 

یض اہلل ہنع  ن دبعارلنمح  ے ایبؿ ایک وت اوہنں ےن اہک ہک ہی افر اس ےئل یسک وک اایتخر ںیہن اس وک وھچڑ د ، رھپ ںیم ےن اوبرکب ر

ملع یک ابت ےہ وج ںیم ےن اب کت ںیہن ینس یھت، افر ںیم ےن الہ ملع ںیم دنچ ولوگں وک اس ےک وسا ایبؿ رکےت وہےئ انس، وج رضحت 

فہ اک وطاػ رکےت ےھت،  ب اہلل اعتیل ےن اعہشئ ےن ایبؿ ایک ہک وج ولگ انمت ےک ےئل ارحاؾ ابدنےتھ ےھت فہ امتؾ ولگ افص افر رم

اػ اخہن ہبعک ےک وطاػ اک ذرک ایک افر آرآؿ ںیم افص افر رمفہ اک ذرک ںیہن ایک وت ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل مہ وت افص ف رمفہ اک وط

 وت ایک امہر  ےئل افص افر رمفہ ےک رکےت ےھت افر اہلل اعتیل ےن اخہن ہبعک ےک وطاػ اک ذرک ایک ےہ نکیل افص ف رمفہ اک ذرک ںیہن ایک



 

 

 وطاػ ںیم ھچک رحج ےہ؟ وت اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ یک ہک )اؿ اافصل ف ارملفۃ نم اعشرئ اہلل( افر اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک

 انگہ ےتھجمس ےھت افر اؿ ہک ںیم اتنس وہں ہک ہی آتی اؿ دف رفوقیں ےک قلعتم انزؽ وہیئ وج اجتیلہ ںیم افص افر رمفہ ےک وطاػ وک

ولوگں ےک ابر  ںیم وج وطاػ رکےت ےھت، رھپ االسؾ ںیم یھب اؿ دفونں ےک وطاػ وک انگہ اھجمس، اس ےئل اہلل اعتیل ےن اخہن ہبعک 

 ےک وطاػ اک ذرک ایک افر افص وک ںیہن ایبؿ ایک، اہیں کت ہک اخہن ہبعک ےک وطاػ ےک دعب اس ےک وطاػ اک یھب ذترکہ ایک۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... افص افر رمفہ ےک درایمؿ یعس رکےن اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ؿ یعس رکےن اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یعس دار ینب سابد  ے ینب ایب نیسح ےک وکوچں کت ےہ ۔افص افر رمفہ ےک درایم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1542    حس

ہ :  راوی اهَّلل ٨ً رضی  ٤ًز  اب٩   ، ٍ ، ٧آ اهَّلل ب٩ ٤ًز ًبیس   ، ص سٰی ب٩ یو٧ ًی  ، ًبیس  ٣ح٤س ب٩ 

 ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ َز  ٤َ ٩ِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ ًَ َُص  ُو٧ ی َسی ب٩ُِ  ا ًٔی ث٨ََ وٕ٪ َحسَّ ٤ُ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ ٣َِی َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َرضَٔی  َز  ٤َُ اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ  ٍٕ

 َٖ ا َو لَّ اٟ  َٖ َا ا ك ٥َ إَٔذ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل ُسو٢ُ  َاَ٪ َر ک ا٢َ  َٗ ُض٤َا  ٨ِ َِل٩َ ًَ َعي ب َاَ٪ َيِش ک ا َو ٌّ َِرَب َشی أ ًََلثّا َو٣َ ٢َ َخبَّ ث ِْلَوَّ ا

 ٩َ ِٛ ز  َّ اٟ ا ب٠ََ َٔذ ٤َِٔشی إ اهَّللٔ ی ِبُس  ًَ ٍٕ أَکَاَ٪  ٔ آ ٨َٔ ُت ٟ ٠ِ ُ٘ َٓ  ٔ زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  َٖ ب ا كَا َٔذ ٤َٔشی١ٔ إ ِٟ لَي  ا ًَ َاَح٥َ  ُز ی ا٢َ َِل إِٔلَّ أَِ٪  َٗ نَٔي  امَیَ ِٟ ا

 َٓ  ٩ٔ ِٛ ز  ٤َٔطُ اٟ َّی َيِشَت٠ یََسًُطُ َحً َاَ٪ َِل  ک َّطُ  ٧ٔ  إ

دمحم  ن دیبع، ٰیسیع  ن ویسن، دیبعاہلل  ن رمع، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل 

افر  ب افص افر رمفہ اک وطاػ  یلص اہلل ہیلع فملس  ب وطاػ رکےت وت ےلہپ نیت وطاػ ںیم دفڑےت افر اچر ومعمیل اچؽ  ے ےتلچ،

ل ںیم یعس رکےت ےھت۔ ںیم ےن انعف  ے وپاھچ ہک دبعاہلل  ب رنک امیین ےک اپس ےتچنہپ ےھت وت ایک یعس رکےت 
ی 
س
م

رکےت وت نطب 



 

 

 وھچڑےت ےھت۔ ےھت؟ اہک ںیہن رگم اس فتق ہک رنک ےک اپس وجہؾ وہات  ب کت اس وک وبہس ہن د  ےتیل اس فتق کت ںیہن

   ن دیبع، ٰیسیع  ن ویسن، دیبع اہلل  ن رمع، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنعدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  ہک یعس دار ینب سابد  ے ینب ایب نیسح ےک وکوچں کت ےہ ۔افص افر رمفہ ےک درایمؿ یعس رکےن اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1543    حس

روایت ْکےت ہیں، ٤ًزو ب٩ زی٨ار :  راوی ر سے   ًلي ب٩ ًبساهَّلل ، ٤ًز ب٩ زی٨ا

 ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث بَِیٔت َحسَّ ِٟ ٔا َٖ ب َرُج١ٕ كَا  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َز  اب٩َِ ٤ًَُ ا  ٨َ ِٟ َ َسأ  ٢َ ا َٗ ٕر  ا ٔی٨َ ز زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ

٠َیِ  ًَ  ُ اهَّلل َّى  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ٔس٦َ  َٗ  ٢َ ا َ٘ َٓ َزأََتطُ  ا٣ِ ِتٔي  ََیأ ٔ أ زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  ِٕ ب یَُل  ٥ِ َٟ ٕ َو َزة ٤ُِ ٔي ً بَیِ ف ِٟ ٔا َٖ ب ا َل َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو َّى ط َػل ا َو ٌّ ِب ٔت َس

َوةْ  و٢ٔ اهَّللٔ أُِس َرُس ٥ُِٜ فٔي  َاَ٪ َل ک ِس  َ٘ َٟ ا  ٌّ ِب ٔ َس زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  َٖ ب َلا َٓ یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر  ٔ ا٦ َ٘ ٤َ ِٟ ا  َٕ ِبسٔ  َخ٠ِ ًَ َٔز ب٩َِ  ا َجاب ٨َ ِٟ َ َسأ ٨َْة َو َحَش

یَ  َّی  َضا َحً َّ٨َ ب ٢َ َِل َيِْقَ ا َ٘ َٓ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٔ اهَّللٔ َر زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  َٖ ب  ُلو

 یل  ن دبعاہلل ، رمع  ن دانیر  ے رفاتی رکےت ںیہ، رمعف  ن دانیر ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےن رمع ریض اہلل ہنع  ے اس ےک قلعتم وپاھچ ہک 

رک اتکس ےہ؟ اوہنں ےن وجاب دای سج ےن رمعہ ںیم اخہن ہبعک اک وطاػ ایک افر افص افر رمفہ اک وطاػ ںیہن ایک، ایک اینپ ویبی  ے تبحص 

افص  ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ہکم ںیم رشتفی الےئ وت اخہن ہبعک اک است ابر وطاػ ایک افر اقمؾ اربامیہ ےک ےھچیپ دف رتعک امنز ڑپیھ افر

ں ےن اجرب  ن دبعاہلل افر رمفہ ےک درایمؿ است ابر وطاػ ایک، افر اہمتر  ےئل اہلل ےک روسؽ ںیم رتہبنی ومنہن ےہ، افر مہ ولوگ

  ے وپاھچ وت اہک ہک  ب کت افص افر رمفہ اک وطاػ ہن رکےل اینپ ویبی ےک اپس ہن اجےئ۔

  یل  ن دبعاہلل ، رمع  ن دانیر  ے رفاتی رکےت ںیہ، رمعف  ن دانیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےہ ۔افص افر رمفہ ےک درایمؿ یعس رکےن اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یعس دار ینب سابد  ے ینب ایب نیسح ےک وکوچں کت 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1544    حس

، ٤ًزو :  راوی ابزاہی٥، اب٩ جزیخ ٨ًہ٣کي ب٩  لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ، ر زی٨ا  ب٩ 

 َ٤ اب٩َِ ًُ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ إر  ٔی٨َ زُو ب٩ُِ ز ٤ِ ًَ بََرنٔي  ا٢َ أَِخ َٗ یِٕخ  َز اب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  يي  ب٩ُِ إٔبَِز ٤َک ِٟ ا ٨ََا  ث ٔس٦َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َز 

ةَ  َّٜ ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ٔي  اٟ ٥ُِٜ ف َاَ٪ َل ک ِس  َ٘ َٟ ًَل  ٔ ث٥َُّ َت زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ ي بَیَِن  َسَع یِٔن ث٥َُّ  َت ٌَ ِٛ َر َّي  َػل ٔت ث٥َُّ  بَِی ِٟ ٔا َٖ ب َلا َٓ

َوْة َحَش٨َْة  اهَّللٔ إِٔس  ٢ٔ ُسو  َر

ہیلع فآہل فملس ہکم رشتفی الےئ وت اخہن یکم  ن اربامیہ، ا ن رججی، رمعف ن دانیر، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یک یبن یلص اہلل 

ہبعک اک وطاػ ایک، رھپ دف رتعک امنز ڑپیھ، رھپ افص ف رمفہ ےک درایمؿ یعس یک، رھپ ہی آتی التفت یک ہک اہمتر  ےئل اہلل ےک روسؽ 

 ںیم رتہبنی ومنہن ےہ۔

 یکم  ن اربامیہ، ا ن رججی، رمعف ن دانیر، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےہ ۔افص افر رمفہ ےک درایمؿ یعس رکےن اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یعس دار ینب سابد  ے ینب ایب نیسح ےک وکوچں کت 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1545    حس

٣یں ےن حرضت ا٧ص رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہ   اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساهَّلل ، ًاػ٥ بیا٪ ْکےت ہیں ٛ

ا ضَٔی  َر أٟٕک  ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٠ُِت ْٔل ُٗ ا٢َ  َٗ ٔػ٥ْ  ا ًَ َا  بََر٧ ِبُس اهَّللٔ أَِخ ًَ ٧َا  بََر ٕس أَِخ َّ٤ ٤َُس ب٩ُِ ٣َُح ٨ََا أَِح ث ُ َحسَّ ِعَي هَّلل اٟشَّ صُوَ٪  ُت٥ِ َتَِکَ ٨ِ ُٛ َ ُط أ ٨ِ ًَ  



 

 

اٟ ِز٢ََ اهَّللُ إٔ٪َّ  ٧َ َّی أ ً ةٔ َح اص٠ٔٔیَّ َح ِٟ ا  ٔ ائٔز ٌَ َِت ٩ِ٣ٔ َط َا٧ ا ک ََّض ٧َ ٥ِ ْٔل ٌَ َن ا٢َ  َٗ  ٔ زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  ٩ِ٤َ َحخَّ ب َٓ ٔ اهَّللٔ  ائٔز ٌَ زَِوَة ٩ِ٣ٔ َط ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ ؼَّ

ًَل  َٓ ٤ََز  َت ًِ ا َت أَِو  بَِی ِٟ ٔض٤َٔا ا َٖ ب وَّ لَّ َی ٔ أَِ٪  ط ٠َِی ًَ َح  ٨َا  ُج

ادمح  ن دمحم، دبعاہلل ، اعمص ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل ہنع  ے وپاھچ ہک آپ افص افر رمفہ ےک درایمؿ یعس وک 

اعتیل ےن ہی آتی انزؽ یک اندنسپ رکےت ںیہ؟ اوہنں ےن اہک ہک تاں، اس ےئل ہک ہی اجتیلہ ےک اعشرئ ںیم  ے ےہ، اہیں کت ہک اہلل 

 ہک افص افر رمفہ اہلل یک اشنوینں ںیم  ے ںیہ، وت سج ےن اخہن ہبعک اک جح ایک ای رمعہ ایک وت اس رپ اؿ دفونں ےک وطاػ ںیم وکیئ رحج ںیہن

 ےہ۔

 ادمح  ن دمحم، دبعاہلل ، اعمص ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےہ ۔افص افر رمفہ ےک درایمؿ یعس رکےن اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یعس دار ینب سابد  ے ینب ایب نیسح ےک وکوچں کت 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1546    حس

 ًلي ب٩ ًبساهَّلل ، ٤ًز ب٩ زی٨ار :  راوی

ضَٔی اهَّللُ َر َز  اب٩َِ ٤ًَُ ا  ٨َ ِٟ َ َسأ  ٢َ ا َٗ ٕر  ا ٔی٨َ ز زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث بَِیٔت َحسَّ ِٟ ٔا َٖ ب َرُج١ٕ كَا  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ  

یَ   ٥ِ َٟ ٕ َو َزة ٤ُِ ٔي ً َٖ ف ا َل َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ٔس٦َ  َٗ  ٢َ ا َ٘ َٓ َزأََتطُ  ا٣ِ ِتٔي  ََیأ ٔ أ زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  ِٕ ب َّي ُل َػل ا َو ٌّ ِب بَِیٔت َس ِٟ ٔا ب

٥ُِٜ فٔي  َاَ٪ َل ک ِس  َ٘ َٟ ا  ٌّ ِب ٔ َس زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  َٖ ب َلا َٓ یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر  ٔ ا٦ َ٘ ٤َ ِٟ ا  َٕ ِبسٔ َخ٠ِ ًَ َٔز ب٩َِ  ا َجاب ٨َ ِٟ َ َسأ ٨َْة َو َوْة َحَش و٢ٔ اهَّللٔ أُِس َرُس

 ٔ زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  َٖ ب یَُلو َّی  َضا َحً َّ٨َ ب ٢َ َِل َيِْقَ ا َ٘ َٓ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی   اهَّللٔ َر

 ریض اہلل ہنع  ے اس ےک قلعتم وپاھچ ہک  یل  ن دبعاہلل ، رمع  ن دانیر  ے رفاتی رکےت ںیہ، رمعف  ن دانیر ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےن رمع

سج ےن رمعہ ںیم اخہن ہبعک اک وطاػ ایک افر افص افر رمفہ اک وطاػ ںیہن ایک، ایک اینپ ویبی  ے تبحص رکاتکس ےہ؟ اوہنں ےن وجاب دای 

 ےک ےھچیپ دف رتعک امنز ڑپیھ افر افص ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ہکم ںیم رشتفی الےئ وت اخہن ہبعک اک است ابر وطاػ ایک افر اقمؾ اربامیہ



 

 

افر رمفہ ےک درایمؿ است ابر وطاػ ایک، افر اہمتر  ےئل اہلل ےک روسؽ ںیم رتہبنی ومنہن ےہ، افر مہ ولوگں ےن اجرب  ن دبعاہلل 

  ے وپاھچ وت اہک ہک  ب کت افص افر رمفہ اک وطاػ ہن رکےل اینپ ویبی ےک اپس ہن اجےئ۔

  ، رمع  ن دانیر یل  ن دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... احہضئ اخہن ہبعک ےک وطاػ ےک وسا امتؾ اراکؿ اجبالےئ افر  ب افص افر رمفہ ےک درایمؿ

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےئ افر  ب افص افر رمفہ ےک درایمؿ ریغب فوض ےک یعس رک  ۔احہضئ اخہن ہبعک ےک وطاػ ےک وسا امتؾ اراکؿ اجبال

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1547    حس

اٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥ :  راوی ٟک، ًبس ٕ، ٣ا  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  اٟزَِّح ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ أْٟک  بََر٧َا ٣َ َٕ أَِخ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ِت َحسَّ َٟ ا َٗ ا  ََّض ٧َ َضا أ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ائَٔظَة َر ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا

 َ ٔل َٔک إ َذٟ ِوُت  َٜ َظ َٓ ِت  َٟ ا َٗ  ٔ زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  بَِیٔت َوَِل ب ِٟ ٔا ِٕ ب ُ ٥ِ أَك َٟ ائْٔف َو َا َح ٧َ َة َوأ َّٜ ُت ٣َ ٔس٣ِ ٠َِیطٔ َٗ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ٔ  َرُس ي 

 ٥َ َس٠َّ زٔیَو ِلُض َّی َت ً ٔت َح بَِی ِٟ ٔا ٔي ب وف ُل یَِر أَِ٪ َِل َت َُ د   َحا ِٟ ا  ١ُ ٌَ ِٔ ا َي ٤َ َٛ لٔي  ٌَ ِٓ ا  ٢َ ا َٗ 

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، دبعارلنمح  ن اقمس اےنپ فادل  ے فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن 

افر ںیم ےن اخہن ہبعک اک وطاػ ںیہن ایک اھت۔ افر ہن افص افر رمفہ اک وطاػ ایک اھت، ایبؿ ایک ہک ںیم اس احؽ ںیم ہکم آیئ ہک ںیم احہضئ یھت 

ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے اس یک اکشتی یک، وت آپ ےن رفامای ہک مت اس رطح رکف سج رطح امتؾ احیج رکےت ںیہ، رگم 

 ہی ہک  ب کت اپک ہن وہاجؤ اخہن ہبعک اک وطاػ ہن رکف۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، دبعارلنمح  ن اقمس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ اخہن ہبعک ےک وطاػ ےک وسا امتؾ اراکؿ اجبالےئ افر  ب افص افر رمفہ ےک درایمؿ ریغب فوض ےک یعس رک  ۔

یث                               ج٠س او٢  :  سج٠      1548    حس

هَّلل :  راوی ء، جابز ب٩ ًبس ا ب، ٥٠ٌ٣، ًلا ، ًبساٟوہاب، حبی ، ح، خ٠یٔہ اٟوہاب ٣ثىی، ًبس  ٣ح٤س ب٩ 

 َ٨َ ث ُة َحسَّ َٔ ٔي َخ٠ٔی ٢َ ل ا َٗ ٢َ ح َو ا َٗ أب  َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َّی َحسَّ ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ  ٥ُ ِّ٠ ٌَ ٤ُ ِٟ ا ْب  ا َحبٔی ٨ََ ث أب َحسَّ َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٢َ أَص١ََّ  ا َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب ٩ِ َج ًَ إئ  َل ًَ ٍَ َص ٣َ ِی َٟ َحخِّ َو ِٟ ٔا ابُطُ ب َِػَح َُو َوأ ص

یِرَ  َُ ُض٥ِ َصِسْی  ٨ِ ٔ  أََحٕس ٣ٔ ُت ب ٢َ أَص٠ِ٠َِ ا َ٘ َٓ ُط َصِسْی  ٌَ ٩ٔ٤َ َو٣َ َی ِٟ ا ٔيٌّ ٩ِ٣ٔ  ل ًَ ٔس٦َ  َٗ َة َو ٥َ َوك٠ََِح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٔطٔ اٟ ا أََص١َّ ب ٤َ

 َ َُط أ اب َِػَح ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َز  أ٣ََ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ا إِٔلَّ اٟ و َیٔح٠  ا َو و ُ َّصِّ َ٘ ا ث٥َُّ يُ و ُٓ و یَُل ٤َِزّة َو ا ًُ ٠ُوَص ٌَ یَِح  ٪ِ

 ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ  َّ َب٠َ َٓ ُْطُ  ِ٘ ٧َا َي ىّی َوذََْکُ أََحٔس ٔلَي ٣ٔ ُٙ إ ٔ َل٠ ٨َِ ُوا ٧ اٟ َ٘ َٓ َضِسُی  ِٟ ا طُ  ٌَ َاَ٪ ٣َ ک َب٠ُِت ٩ِ٣َ  ِ٘ ِسَت ا ِو  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط

 ٔ ز َٓ ٩ِ٣ٔ أ٣َِ َضا  ٨ِ ًَ َرضَٔی اهَّللُ  ُة  ائَٔظ ًَ ِت  َؿ ُت َوَحا َْلَِح٠ِ٠َ َی  َضِس ِٟ ا عٔي  ِوَِل أَ٪َّ ٣َ َٟ ُِت َو ا أَصَِسی َزُِت ٣َ َتِسب ِس ٔسَک ی ٣َا ا ا ٨َ٤َ ِٟ ا ِت  َٜ ٨ََش

٢َ اهَّللٔ ُسو َا َر ِت ی َٟ ا َٗ ٔت  بَِی ِٟ ٔا ِت ب َٓ َا َزِت ك َُض ا ك َّ٤ ٠َ َٓ ٔت  بَِی ِٟ ٔا ِٕ ب ُل ٥ِ َت َٟ ََّضا  َیَِر أ٧َ ا ُ َض ٓخٕ ک٠َُّ ُٙ بَٔح ٔ ٧ََِل٠ ٕ َوأ َزة ٤ُِ ٕة َوً وَ٪ بَٔححَّ ُ٘ ٔ َل٠ ٨ِ  َت

َحخِّ  ِٟ ا َس  ٌِ َزِت َب ٤َ َت ًِ ا َٓ ی٥ٔ  ٌٔ ٨َِّ اٟت ٔلَي  َضا إ ٌَ َد ٣َ یَِْخُ ٕ أَِ٪  ََِک ٔي ب ٩ٔ٤َ ب٩َِ أَب اٟزَِّح ِبَس  ًَ َز  أ٣ََ َٓ 

  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس دمحم  ن ینثم، دبعاولتاب، ح، ہفیلخ، دبعاولتاب، بیبح، ملعم، اطعء، اجرب  ن دبعاہلل

افر افر آپ ےک احصہب ےن جح اک ارحاؾ ابدناھ افر اؿ ںیم  ے یسک ےک اپس وساےئ یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر ہحلط ےک دہی اک اجونر ہن اھت، 

رحاؾ ابدناھ ےہ، سج اک یبن یلص اہلل ہیلع رضحت  یل نمی  ے آےئ، اؿ ےک اپس دہی اجونر اھت، وت اوہنں ےن اہک ںیم ےن اس زیچ اک ا

ر فملس ےن ابدناھ ےہ، افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ احصہب وک مکح دای ہک اس وک رمعہ انبںیل افر وطاػ رکںی رھپ ابؽ رتکفاںیل اف

 یک رطػ مہ ولگ اس احؽ ںیم ارحاؾ  ے ابرہ وہاجںیئ ےگ، رگم فہ صخش سج ےک اپس آرابین اک اجونر وہ، ولوگں ےن اہک ہک ایک ٰینم

اجںیئ ہک مہ ںیم  ے یسک یک ینم کپٹ ریہ وہ، آپ ےن رفامای ہک ےھجم ےلہپ  ے ہی ابت ولعمؾ وہیت، وج اب ولعمؾ وہیئ ےہ وت ںیم آرابین 

 اہلل اہنع وک ضیح آایگ، وت اک اجونر ہن الات افر ارگ ےری  اپس آرابین اک اجونر ہن وہات وت ںیم ارحاؾ  ے ابرہ وہاجات، افر رضحت اعہشئ ریض

اوہنں ےن اخہن ہبعک ےک وطاػ ےک وساء امتؾ اراکؿ جح ادا ےئک،  ب فہ اپک وہںیئگ وت اخہن ہبعک اک وطاػ ایک۔ اوہنں ےن رعض ایک ای 



 

 

وت آپ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس آپ وت جح افر رمعہ رک ےک فاسپ وہ رےہ ںیہ افر ںیم رصػ جح رک ےک فاسپ وہ ریہ وہں، 

دبعارلنمح  ن ایب رکب ریض اہلل ہنع وک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک اس ھ اقمؾ میعنت یک رطػ اجےن اک مکح دای وت اوہنں ےن جح ےک 

 دعب رمعہ ایک۔

 دمحم  ن ینثم، دبعاولتاب، ح، ہفیلخ، دبعاولتاب، بیبح، ملعم، اطعء، اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ اخہن ہبعک ےک وطاػ ےک وسا امتؾ اراکؿ اجبالےئ افر  ب افص افر رمفہ ےک درایمؿ ریغب فوض ےک یعس رک  ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1549    حس

، حٔؼہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی  ٣و١٣ ب٩ ہظا٦، اس٤اًی١، ایوب

 َ ٨َا أ َ٘ ٔ ت َوا ًَ  ٍُ ٨َ ٤َِ٧ ا  َّ٨ ُٛ ِت  َٟ ا َٗ َؼَة  ِٔ ٩ِ َح ًَ وَب  ٩ِ أَی  ًَ أًی١ُ  ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث ٕ َحسَّ ١ُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ا ٣َُؤ٣َّ ٨ََ ث َزأَْة َحسَّ ا٣ِ ِت  ٔس٣َ َ٘ َٓ ِج٩َ  َیِْخُ  ٪ِ

َِت أَ٪َّ  ث َحسَّ َٓ  ٕٕ َىٔی َخ٠َ َِّصَ ب َٗ ِت  َٟ َ ز ٨َ َٓ  ٍَ زَا ٣َ َُ ِس  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل  ٢ٔ َرُسو أب  َِػَح َت َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أ ٧َِت َتِح کَا ا  َتَض أُِخ

ا َٗ زََوإت  َُ ٔستِّ  ٔي  طُ ف ٌَ ًٔی ٣َ َِت أُِخ ٧ کَا زَِوّة َو َُ َة  رِشَ ًَ ٨ًَِِٔی  ٥َ ث َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو ٧َُس َر ا  َّ٨ ُٛ ِت  و٦ُ َٟ ُ٘ یَم َوَن ک٠َِ ِٟ ا ٔی  او

٧َا بَأِْض  ا لَي إِٔحَس ًَ ِت ص١َِ  َٟ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو َر ًٔی  ِت أُِخ َٟ َ َشأ َٓ َِضی  ٤َز ِٟ ا َي  ل َِل ًَ اْب أَِ٪  َضا ٔج٠َِب َٟ  ٩ُِٜ َی  ٥ِ َٟ إِٔ٪ 

ا َو  ابَٔض ا ٩ِ٣ٔ ٔج٠َِب َُتَض احٔب َػ ا  َض بِٔش ُٔت٠ِ ٟ ٢َ ا َٗ َد  َضا َتِْخُ ٨ِ ًَ اهَّللُ  َة َرضَٔی  ٔلیَّ ًَ ِت أ٦ُ   ٔس٣َ َٗ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ٔیَن  ٤ُِؤ٨٣ٔ ِٟ ا َوَة  ًِ َز یَِر َو َد ِٟ ا َتِظَضِس  ِٟ

 َ ٥َ أَب ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ و َرُس َِت َِل َتِذُْکُ  َا٧ ِت َوک َٟ ا َ٘ َٓ ا  اَص ٨َ ِٟ َ َسأ ِت  َٟ ا َٗ ا أَِو  ٨ََض ِٟ َ ٔي َسأ َب ِت بٔأ َٟ ا َٗ ا إِٔلَّ  ٔت ّس ٌِ ٔ ٤ ا أََس ٨َ٠ِ ُ٘ َٓ

 ُٙ ٔ ات َو ٌَ ِٟ ِد ا ا٢َ َٟٔتِْخُ َ٘ َٓ َبٔي  ٥ِ بٔأ ٌَ َن ِت  َٟ ا َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  ُٙ َر ٔ ات َو ٌَ ِٟ ا ٔ أَِو  ُدُسور ِٟ ا اُت  ذََو  

 ِٟ َوَة ا ًِ َز یَِر َو َد ِٟ ا َضِسَ٪  َیِظ َٓ ُف  ُحیَّ ِٟ ا رٔ َو ُدُسو ِٟ ا اُت  َذَو ِت َو َٟ ا َ٘ َٓ ائُٔف  َح ِٟ َا ُت أ ٠ِ ُ٘ َٓ َّي  ٤َُؼل ِٟ ا ُف  ُحیَّ ِٟ ا ز٢ُٔ  َت ٌِ ٔیَن َوَي ٤ُِش٤ٔ٠

َذا َٛ َضُس  َتِظ ا َو َذ َٛ َضُس  َتِظ َة َو َٓ َضُس رَعَ َتِظ َص  ِی َٟ  أََو

وم ل  ن اشہؾ، اامسلیع، اویب، ہصفح ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ رضحت ہصفح ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولگ اینپ ونکاری 



 

 

ں وک ابرہ ےنلکن  ے عنم رکےت ےھت، اکی وعرت آیئ افر رصق ینب فلخ ںیم ارتی، اس ےن ایبؿ ایک ہک اس یک نہب روسؽ اہلل یلص ڑلویک

اہلل ہیلع فملس ےک اکی احصیب یک ویبی یھت افر اس ےک وشرہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ ابرہ زغفات ےئک ےھت افر ےریی نہب 

، اس ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولگ زویمخں یک رممہ  یٹ افر ںورارفں یک ربخ ریگی رکےت ےھت، وت ےریی نہب ےن ھچ زغفات ںیم اس ھ یھت

روسؽ اہلل  ے وپاھچ، ایک مہ ںیم  ے یسک ےک ےئل وکیئ رحج ےہ ہک فہ ابرہ ےلکن،  ب ہک اس ےک اپس اچدر ہن وہ، آپ ےن رفامای ہک اس 

ںیم افر املسمونں یک دوعت ںیم رشکی وہ،  ب اؾ ہیطع آںیئ وت ںیم ےن اؿ  ے وپاھچ )ای یک یلیہس ا ے اچدر اڑاھ د  افر کین اکؾ 

 اہلل ہی اہک ہک مہ ےن اؿ  ے وپاھچ( افر  ب یھب یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک انؾ ںیتیل وت ابیب ںیتہک، ںیم ےن وپاھچ ایک مت ےن روسؽ اہلل یلص

داھکی ےہ؟ اوہنں ےن اہک ہک تاں ےری  امں ابپ آپ رپ وکا وہں افر ایبؿ ایک ونکاری ہیلع فملس وک ارطسح افر ااسی ااسی ےتہک وہےئ 

ڑلایکں افر رپد  فاایلں ںیلکن ای ہی رفامای ہک ونکاری ڑلایکں افر رپد  فاایلں افر احہضئ وعرںیت ںیلکن افر کین اکؾ ںیم افر 

یک ہگج  ے دحیلعہ رںیہ۔ ںیم ےن وپاھچ ہک ایک ضیح فایل  املسمونں یک دوعت ںیم رشکی وہں نکیل ضیح فایل وعرںیت امنز ڑپےنھ

 وعرںیت یھب رشکی وہں؟ اوہنں ےن رفامای ایک ہی رعہف افر الفں الفں اقمامت ںیم احرض ںیہن وہںیت؟

 وم ل  ن اشہؾ، اامسلیع، اویب، ہصفح ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ویؾ رتفہی ںیم رہظ یک امنز سک اقمؾ رپ ڑپےھ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ویؾ رتفہی ںیم رہظ یک امنز سک اقمؾ رپ ڑپےھ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1550    حس

اٌٟز :  راوی رزاٚ، سٔیا٪، ًبس  یز ب٩ رٓیٍ،ًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، اسحاٚ ا

ُر  ٔ ب٩ِٔ  ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ُٚ َحسَّ ًَ ِْلَِز ا  ُٚ ا ِٔسَح ا إ ث٨ََ ٕس َحسَّ ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ اهَّلل ِبُس  ًَ َىٔی  ث ُت أ٧َََص ب٩َِ َحسَّ ِٟ َ َسأ ا٢َ  َٗ  ٍٕ ِی َٓ

ٔيیِّ  َّ٨ ٩ِ اٟ ًَ ُط  َت ٠ِ َ٘ ًَ ٕئ  ٔي بَٔظِی ن بٔرِ ُت أَِخ ٠ِ ُٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٕٔک  اٟ ٔیَةٔ ٣َ َّرِو َ اٟ َِّصَ یَِو٦َ  ٌَ ِٟ ا َز َو ِض اٟو  َّي  َػل َی٩َِ  ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل



 

 

زَ  ١ُ أ٣َُ ٌَ ِٔ ٤َا َي َٛ  ١ِ ٌَ ِٓ ا ا٢َ  َٗ ٔح ث٥َُّ  َِل ِْلَب ٔا ا٢َ ب َٗ َِفٔ  َّ٨ اٟ َِو٦َ  َِّصَ ی ٌَ ِٟ ا َّي  َػل َی٩َِ  أ َٓ ُت  ٠ِ ُٗ ٔىّی  ٤ٔ ٢َ ب ا َٗ ََ ُؤ  ا

ؿ، دبعازعلسی  ن رعیف  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اسن  ن امکل دبعاہلل  ن دمحم، ااحسؼ ارزاؼ،  نای

ں ریض اہلل ہنع  ے وپاھچ ہک ےھجم التبےیئ ارگ آپ وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے اید وہ ہک آپ ےن ویؾ رتفہی ںیم رہظ افر رصع یک امنز اہک

 یک امنز ویؾ رفن )ینعی ابروہںی اترخی( ںیم اہکں ڑپیھ؟ اوہنں ےن اہک ہک احطب ںیم، ڑپیھ؟ اوہنں ےن اہک ٰینم ںیم، ںیم ےن اہک ہک رصع

 رھپ اہک مت اس رطح رکف سج رطح اہمتر  اکحؾ رکےت ںیہ۔

 دبع اہلل  ن دمحم، ااحسؼ ارزاؼ،  نایؿ، دبعازعلسی  ن رعیف، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ویؾ رتفہی ںیم رہظ یک امنز سک اقمؾ رپ ڑپےھ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1551    حس

اٌٟزیز :  راوی ، ًبس  ًلي، ابوبَک ب٩ ًیاغ

ا ث٨ََ ٕغ َحسَّ ا یَّ ًَ َا بََِکٔ ب٩َِ  ٍَ أَب ٔ ٤ ٔيٌّ َس ل ًَ ا  ٨ََ ث ٩ِ  َحسَّ ًَ  ٕ ََِک ُو ب ا أَب ث٨ََ َاَ٪ َحسَّ أًی١ُ ب٩ُِ أَب ٤َ ِٔس َىٔی إ ث ح و َحسَّ ا  ُت أََنّش ٘ٔی َٟ  ٔ ز زٔی ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ

 َ٤ٔ َي ح ل ًَ ا  اصّٔب ٨ِطُ َذ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ا َر ٘ٔیُت أََنّش ٠َ َٓ ٔیَةٔ  َّرِو َ اٟ َِو٦َ  ىّی ی َي ٣ٔ ٔل ُت إ ِج ٢َ َْخَ ا َٗ  ٔ ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبٔس  َّيًَ َی٩َِ َػل ُت أ ٠ِ ُ٘ َٓ ٕر  َّي  ا ٔيی  َػل ا٨َّٟ

َؼ١ِّ  َٓ  ََ اُؤ َز يي أ٣َُ ِ َحِیُث ُيَؼل ُِوز ٧ ٢َ ا ا َ٘ َٓ َز  ِض و  َیِو٦َ اٟ ِٟ ا ٥َ َصَذا  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

 یل، اوبرکب  ن ایعش، دبعازعلسی ےن ایبؿ ایک ہک ںیم رضحت اسن ریض اہلل ہنع  ے الم، اامسلیع  ن اابؿ، اوبرکب، دبعازعلسی  ے 

، دبعازعلسی ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ٰینم یک رطػ رتفہی ےک دؿ الکن وت ںیم رضحت اسن ریض اہلل ہنع  ے الم، اس احؽ رفاتی رکےت ںیہ

ںیم ہک فہ اکی دگےھ رپ وسار اج رےہ ےھت، ںیم ےن وپاھچ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن آج ےک دؿ رہظ یک امنز سک ہگج ڑپیھ؟ اوہنں 

 ء امنز ڑپےتھ ںیہ، مت یھب فںیہ ڑپوھ۔ےن رفامای ہک دوت و اہجں اہمتر  ارم



 

 

  یل، اوبرکب  ن ایعش، دبعازعلسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ٰینم ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ٰینم ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

یث                               س او٢ج٠  :  ج٠س      1552    حس

، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبیس اهَّلل ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ہب ر، اب٩ و اہی٥ ب٩ ٨٣ذ  ابز

 َ ٔي ًُب ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ُُص  ٧ نٔي یُو بََر ٕب أَِخ اب٩ُِ َوصِ ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ ٨ِٔذر ٤ُ ِٟ ا َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔب ٨ََ ث ٤َزَ ِیُس َحسَّ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ ًَ اهَّللٔ ب٩ُِ 

زُ َوًُ  ٤َُ ٕ َوً ََِک ُو ب یِٔن َوأَب َت ٌَ ِٛ َر ٔىّی  ٥َ ب٤ٔ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َّي َر َػل  ٢َ ا َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٔ ٔط ت َٓ ًَٔل ّرا ٩ِ٣ٔ خ َػِس اُ٪  ٤َ  ِث

ہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اربامیہ  ن ذنمر، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، دیبعاہلل  ن دبعا

 اہلل ہیلع فملس ےن افر اوبرکب ریض اہلل ہنع، رمع ریض اہلل ہنع افر امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن اینپ الختف یک ادتباء ںیم ٰینم ںیم دف رتعک

 امنز ڑپیھ۔

 اہلل  ن دبع اہلل اربامیہ  ن ذنمر، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، دیبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ٰینم ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1553    حس

ني، ح :  راوی ہ، ابواسحاٚ ہ٤سا ب خزاعيآز٦، طٌب  ارثہ ب٩ وہ

 ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٔيِّ  زَاع ُد ِٟ ا ِٕب  ََة ب٩ِٔ َوص رٔث ا ٩ِ َح ًَ نٔيِّ  ٤َِسا َض ِٟ ا  َٚ ا ِٔسَح َبٔي إ ٩ِ أ ًَ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث آَز٦ُ َحسَّ ٨ََا  ث ٔيی  َحسَّ ا٨َّٟ ا  ٨َٔ َّي ب َػل ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ  

م  َو  َٗ ا  َّ٨ ُٛ ُ ٣َا  ثَر ِٛ َ ٧َِح٩ُ أ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  یِٔن َػل َت ٌَ ِٛ َر ٔىّی  ٤ٔ ُُط ب ٨  آ٣َ

ذاین، احرہث  ن فبہ زخایع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ٰینم ںیم دف رتعک امنز ڑپاھیئ۔ 
 
آدؾ، ہبعش، اوبااحسؼ ہ

 اس فتق امہری دعتاد ےلہپ  ے زایدہ یھت افر مہ ےلہپ  ے زایدہ ےب وخػ ےھت۔

ذاین،  :  رافی
 
 احرہث  ن فبہ زخایعآدؾ، ہبعش، اوبااحسؼ ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ٰینم ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1554    حس

ہ، سٔیا٪، ا٤ًع،  :  راوی یؼہ ب٩ ً٘ب ، ًبس اهَّللٗب ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس  ابزاہی٥

ٔی ز َی زَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ ٔع  ٤َ ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث َة َحسَّ َب ِ٘ ُ ُة ب٩ُِ ً بٔیَؼ َٗ ا  ٨ََ ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  اهَّللٔ َر ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ َس 

 ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٍَ ِیُت ٣َ ا٢َ َػ٠َّ ٨ِطُ َٗ ًَ  ُ ٤ََز َرضَٔی اهَّلل ًُ ٍَ یِٔن َو٣َ َت ٌَ ِٛ َر ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٕ َبٔي بََِک ٍَ أ َتیِٔن َو٣َ ٌَ ِٛ َر  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط

ا٪ٔ  َت ٠َ بَّ َ٘ أ٪ ٣َُت َت ٌَ ِٛ َر  ٍٕ َ َِرب ی ٩ِ٣ٔ أ وِّ ِیَت َح َٟ ا  َی َٓ  ُٚ ُ اْٟط   ٥ُِٜٔ ِت ب َٗ َتََفَّ یِٔن ث٥َُّ  َت ٌَ ِٛ  َر

، اربامیہ، دبعارلنمح  ن سیدی، دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص ہصیبق  ن ةقع،  نایؿ، اشمع

اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ دف رںیتعک ڑپںیھ افر رمع ریض اہلل ہنع ےک اس ھ دف رںیتعک ڑپںیھ، رھپ اہمتر  رطےقی فلتخم وہےئگ، 

امنز ڑپےتھ ےھت ہی ااکن اانپ ااہتجد اھت سج یک ایک فہج یھت؟ اس ےک ابر  ںیم فلتخم )رضحت امثعؿ ینغ ریض اہلل ہنع وج ٰینم ںیم وپری 



 

 

عۃ( اکش اچر روتعکں ںیم  ے دف وبقمؽ رںیتعک 

 

ر  اذارخج نم ومط
ن قص
اوقاؽ ںیہ لیصفت ےک ےئل المہظح وہ﴿حتف اابلری ص اج، ابب 

 ےری  ہصح ںیم آںیئ۔

 دبعارلنمح  ن سیدی، دبع اہلل ہصیبق  ن ةقع،  نایؿ، اشمع، اربامیہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رعہف ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رعہف ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1555    حس

١ :  راوی آزاز ْکزہ ًُل٦( ا٦ ٓـ ، سٔیا٪، زہزی، سا٥ٟ، ٤ًیر )ا٦ ٓـ١ ٛے   ًلي ب٩ ًبساهَّلل 

ا ٣َوِ  یِّر ُت ٤ًَُ ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ا٥ْٟٔ  ا َس ٨ََ ث ٔیِّ َحسَّ ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث َٔ َحسَّ ِٟ ٩ِ أ٦ُِّ ا ًَ  ١ٔ ـِ َٔ ِٟ ا َطکَّ لَي أ٦ُِّ   ١ٔ ـِ

 ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔلَي  ِثُت إ ٌَ َب َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ِو٦ٔ  ٔي َػ َة ف َٓ یَِو٦َ رَعَ اُض  َّ٨ بَطُ اٟ رَشٔ َٓ إب  رَٔشَ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط  ٠َِی

تی رکےت ںیہ ہک اؾ لضف ےن ایبؿ ایک ہک  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، زرہی، اسمل، ریمع )اؾ لضف ےک آزاد رکدہ الغؾ( اؾ لضف  ے رفا

رعہف ےک دؿ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفز  ےک قلعتم ولوگں وک کش وہا وت ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک اکی ےنیپ یک زیچ  یجیھ 

 ےسج آپ ےن یپ ایل۔

 اؾ لضف یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، زرہی، اسمل، ریمع )اؾ لضف ےک آزاد رکدہ الغؾ(  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ٰینم  ے رعہف وک فایسپ ےک فتق کیبل ک ےن افر ریبکت اک ایبؿ ۔



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ٰینم  ے رعہف وک فایسپ ےک فتق کیبل ک ےن افر ریبکت اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1556    حس

ابي بَک ث٘في :  راوی ک، ٣ح٤س ب٩  ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ََص  ٧َ َسأ٢ََ أ َُّط  ٔيِّ أ٧َ ف َ٘ اٟثَّ  ٕ ََِک ٔي ب َب ٔس ب٩ِٔ أ َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ْٔک  اٟ ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َأ٪ ٣ٔ َحسَّ زٔی َا ا ُ ٕٔک َوص٤َُ اٟ ٩ِ  ب٩َِ ٣َ

 َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َر  ٍَ ٣َ ٔ ِو٦ َی ِٟ ا ا  ٔي صََذ وَ٪ ف ٌُ ٨َ َتِؼ ُت٥ِ  ٨ِ ُٛ  َٕ ِی َٛ َة  َٓ ٔلَي رَعَ ىّی إ ًَل ٣ٔ َٓ ض١ٔ   ٤ُ ِٟ ا ا ُض١ٔ  ٨٣َّٔ َاَ٪ ی ک ا٢َ  َ٘

 ٔ ٠َِیط ًَ ٨َُِٔکُ  ًَل ی َٓ  ُ ِّر ب َٜ ٤ُ ِٟ ا ا  َّ٨ ٣ٔ ُ ِّر ب َٜ ُ ی ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٨َُِٔکُ   ی

 ن ویفس، امکل، دمحم  ن ایب رکب یفقث رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اسن  ن امکل  ے  ب ہک دفونں رعہف یک رطػ اج دبعاہلل 

رےہ ےھت، وپاھچ ہک آج ےک دؿ آپ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس شیک ھ سک رطح رکےت ےھت؟ وت اوہنں ےن رفامای ہک مہ ںیم 

 اوکس وکیئ ربا ںیہن اتھجمس اھت افر مہ ںیم  ے وکیئ ریبکت ک ےن فاال ریبکت اتہک وت اس وک یھب وکیئ ربا ہن اتھجمس۔  ے وکیئ کیبل ک ےن فاال کیبل اتہک وت

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، دمحم  ن ایب رکب یفقث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےک دؿ دفرہپ وک رفاہن وہےن اک ایبؿ ۔ رعہف

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رعہف ےک دؿ دفرہپ وک رفاہن وہےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1557    حس

ک، اب٩ طہاب، سا٥ٟ :  راوی ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس



 

 

بَرَ  َٕ أَِخ ُوُس ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ًَ ا  ٨ََ ث َٕ َحسَّ ٔ اٟ یَُد ٔد أَِ٪ َِل  ا َححَّ ِٟ ا ٔلَي  ٔٔک إ ٠٤َ ِٟ ا ِبُس  ًَ َب  َت َٛ  ٢َ ا َٗ ا٥ٕٟٔ  ٩ِ َس ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧

 َٓ ُص  ٤ِ اٟظَّ ِت  َٟ ا ٔیَن َز َة ح َٓ یَِو٦َ رَعَ ُط  ٌَ َا ٣َ ُط َوأ٧َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َز  ٤َ اب٩ُِ ًُ َئ  ا َح َٓ خِّ  َح ِٟ ا ٔي  َز ف ٤َ ااب٩َِ ًُ َ َُ ٨َِٔس  َح ً ٔد َؼا ا َححَّ ِٟ ا  ٔٚ ٔ ز

 ٔ ُز َت ت ٨ِ ُٛ اَح إِٔ٪  َو زَّ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ َک یَا أَبَا  َٟ ا  ٢َ ٣َ ا َ٘ َٓ ْة  ِؼََفَ ٌَ ْة ٣ُ َٔ ٔ ٠ِ٣َٔح ٠َِیط ًَ َد َو َْخَ َة َٓ ًَ ا اٟشَّ  ٔ ظ ٢َ َصٔذ ا َٗ َة  َّ٨ اٟش  یُس 

ُد  َرأِٔسی ث٥َُّ أَِْخُ َي  ل ًَ َّی أُٓٔیَف  ً ٔي َح زِن ِٔو أ٧َ َٓ  ٢َ ا َٗ  ٥ِ ٌَ َن  ٢َ ا ٨َِت  َٗ ُٛ ُت إِٔ٪  ٠ِ ُ٘ َٓ ٔي  َیَِن أَب ىٔی َوب َر بَِی ا َش َٓ ُد  ا َححَّ ِٟ ا َد  َّی َْخَ ً ٢ََ َح ٨َز َٓ

 ًَ َذَٟٔک  َرأَی  ا  َّ٤٠َ َٓ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ َي  ٔل ُوزُ إ ٨َِ ١َ ی ٌَ َح َٓ  َٖ و ُٗ ُو ِٟ ا  ١ِ حِّ ًَ َة َو ِلَب ُد ِٟ ا َُّصِ  ِٗ ا َٓ َة  َّ٨ اٟش  ٔیُس  ُز َٚ ت َػَس  ٢َ ا َٗ  ٔ اهَّلل  ِبُس 

امکل، ا ن اہشب، اسمل  ے رفاتی رکےت ںیہ دبعاکلمل ےن اجحج وک ھکل اجیھب ہک جح ںیم ا ن رمع ریض اہلل ہنع یک  دبعاہلل  ن ویفس،

اخمتفل ہن رک ، ا ن رمع رعہف ےک دؿ اس فتق آےئ  ب آاتفب ڈلھ اکچ اھت افر ںیم یھب اؿ ےک اس ھ اھت، اجحج ےک ھک ہ ےک 

رہ الکن ہک مسک ںیم ریگن وہیئ اچدر ےنہپ وہےئ اھت۔ اس ےن وپاھچ ا  دبعارلنمح ایک ابت اپس دنلب آفاز  ے اکپرا، اجحج اس احؽ ںیم اب

ےہ؟ ا ن رمع ےن رفامای ارگ وت تنس یک ریپفی رکان اچاتہ ےہ وت اس فتق انلچ ےہ، اس ےن وپاھچ اس فتق، آپ ےن رفامای، تاں، اس ےن 

اری  ے ارت  اہیں کت ہک اجحج آای افر الچ اس احؽ ںیم ہک فہ ےری  افر اہک ہک وھتڑا ومہعق دںی ںیم اہنولں رھپ ولچں، ا ن رمع وس

وت تنس یک ریپفی رکان اچاتہ ےہ وت ہبطخ رصتخم رک افر فوقػ ںیم دلجی رک، اجحج دبعاہلل یک  ےری  فادل ےک درایمؿ اھت، ںیم ےن اہک ارگ

 ( اہک ہک چس اتہک ےہ۔رطػ دےنھکی اگل۔  ب دبعاہلل ےن ہی اعمہلم داھکی وت اوہنں ےن )ےری  قلعتم

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رعہف ںیم وساری رپفوقػ رکےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رعہف ںیم وساری رپفوقػ رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1558    حس

ا٦ ٓـ١ ب٨ت حارث :  راوی آزاز ْکزہ ًُل٦(  ر )ًبس اهَّلل ب٩ ًباض ٛے  ا٨ٟرض، ٤ًی ک، ابو ٣ش٤٠ہ، ٣اٟ  ًبس اهَّلل ب٩ 



 

 

 ٣َ ٕ یِر ٤َ ًُ ٩ِ ًَ رِضٔ  َّ٨ اٟ َبٔي  ٩ِ أ ًَ أٟٕک  ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث رٔٔث َحسَّ ا َح ِٟ ا ٔت  ١ٔ ب٨ِٔ ـِ َٔ ِٟ ا ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ ٔض  ا بَّ ٌَ ِٟ ا ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبسٔ  ًَ لَي  ِو

ُض٥ِ  ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٔ ِو٦ ٔي َػ َة ف َٓ یَِو٦َ رَعَ ٨َِٔسَصا  وا ً ُٔ َت٠َ اِخ ا  َاّس ِیَص  أَ٪َّ ٧ َٟ ُض٥ِ  ـُ ٌِ ٢َ َب ا َٗ ائ٥ْٔ َو َػ َُو  ص

 َ أ َٓ ائ٥ٕٔ  بَطُ بَٔؼ رَشٔ َٓ  ٔ ٔظ یر ٌٔ لَي َب ًَ  ْٕ ٔ اٗ بَٕن َوصَُو َو َٟ ٔح  َس َ٘ ٔ ٔ ب ط ِی َٟ ٔ َس٠ُِت إ  ِر

دبعاہلل  ن ہملسم، امکل، اوبارضنل، ریمع )دبعاہلل  ن سابس ےک آزاد رکدہ الغؾ( اؾ لضف تنب احرث  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ھچک 

 ہیلع فملس ےک رفز  ےک قلعتم االتخػ ایک۔ ضعب ےن ولوگں ےن وج اؾ لضف ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت، رعہف ےک دؿ یبن یلص اہلل

ایبؿ ایک ہک آپ رفزہ رےھک وہےئ ےھت۔ ضعب ےن اہک ہک آپ رفز   ے ںیہن ےھت۔ وت ںیم ےن آپ ےک اپس اکی ایپہل دفدھ اک اجیھب 

 اس احؽ ںیم ہک آپ افینٹن رپ وسار ےھت، وت آپ ےن اس وک یپ ایل۔

 اوبارضنل، ریمع )دبع اہلل  ن سابس ےک آزاد رکدہ الغؾ( اؾ لضف تنب احرثدبع اہلل  ن ہملسم، امکل،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رعہف ںیم ہبطخ رصتخم ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رعہف ںیم ہبطخ رصتخم ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1559    حس

، سا٥ٟ ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ک، اب٩ طہاب ٣ش٤٠ہ، ٣اٟ  ًبس اهَّلل ب٩ 

ِبَس  ًَ ِبٔس اهَّللٔ أَ٪َّ  ًَ ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ َة أَِخ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ا  ٨ََ ث ِ َحسَّ ٔٔک ب ٠٤َ ِٟ ا َي   ٔل َتَب إ َٛ اَ٪  زَِو ٩َ ٣َ

ضٔیَ  ٤ََز َر اب٩ُِ ًُ َة َجاَئ  َٓ ِو٦ُ رَعَ َی َاَ٪  ا ک َّ٤ ٠َ َٓ َحخِّ  ِٟ ا ٤ََُز فٔي  ٔ ب٩ِٔ ً اهَّلل ِبٔس  ٌَ ٔ َیأَِت٥َّ ب أد أَِ٪  َححَّ ِٟ اَُِت  ا ٔیَن َز طُ ح ٌَ ُض٤َا َوأ٧ََا ٣َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل

َی٩َِ  ٔ أ اكٔط َل ِش ُٓ َح ٨ًَِٔس  َؼا َٓ ِت  َٟ ا ٤ُِص أَِو َز نٔي أُٓٔیُف  اٟظَّ زِ ٧َِٔو ٢َ أ ا َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ اِْلَ٪   ٢َ ا َ٘ َٓ اَح  زََّو اٟ ٤ََُز  اب٩ُِ ً ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ط ِی َٟ ٔ َد إ َْخَ َٓ َصَذا 

٨َِت  ُٛ ٠ُِت إِٔ٪  ُ٘ َٓ َیَِن أَبٔي  ىٔی َوب اَر بَِی َش َٓ َد  َّی َْخَ ً ُض٤َا َح ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٤ََُز َر اب٩ُِ ً ز٢ََ  ٨َ َٓ اّئ  لَيَّ ٣َ ُتٔؼیًَ ٔیُس أَِ٪  ُز ِو٦َ  ت َی ِٟ ا َة  َّ٨ اٟش  َب 



 

 

 َٚ َػَس ٤َزَ  اب٩ُِ ًُ  ٢َ ا َ٘ َٓ  َٖ و ُٗ ُو ِٟ ا  ١ِ حِّ ًَ َبَة َو ِل ُد ِٟ ا َُّصِ  ِٗ ا َٓ 

دبعاہلل  ن ہملسم، امکل، ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک دبعاکلمل  ن رمفاؿ ےن اجحج وک اھکل ہک جح ںیم 

رعہف اک دؿ آای وت رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع اس فتق آےئ  ب آاتفب ڈلھ دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع یک ادتقاء رک ،  ب 

اکچ اھت، افر ںیم یھب اؿ شیک ھ اھت، رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع اجحج ےک ےمیخ ےک اپس آےئ افر دنلب آفاز  ے اہک اجحج اہکں ےہ؟ 

 اہکں، تاں، اس ےن اہک ہک ےھجم اانت ومہعق دےئجی ہک ےر رپ اپین اجحج ابرہ آای، وت رمع ےن رفامای رفاہن وہان ےہ، اس ےن اہک ایھب؟ آپ ےن

اہبولں،انچہچن رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع وساری  ے ارت ڑپ ، اہیں کت ہک اجحج ابرہ آای افر ےری  افر ےری  فادل ےک 

 دلجی رک، ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک درایمؿ الچ، ںیم ےن اہک ارگ آج تنس یک ریپفی رکان اچاتہ ےہ، وت ہبطخ رصتخم رک افر فوقػ ںیم

 اس ےن کیھٹ اہک۔

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، ا ن اہشب، اسمل  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رعہف ںیم رہھٹ ےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہف ںیم رہھٹ ےن اک ایبؿ ۔رع

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1560    حس

، سٔیا٪، ٤ًزو، ٣ح٤س ب٩ جبیر ب٩ ٣ل٥ٌ :  راوی  ًلي ب٩ ًبساهَّلل 

بَ  ُس ب٩ُِ ُج َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ْزو َحسَّ ٤ِ ًَ ٨ََا  ث اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث ٔي ح َحسَّ ا ل یّر ٌٔ ُُب َب ٨ُِت أَك٠ِ ُٛ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ  ٥ٕ ٌٔ ِل ٔ ب٩ِٔ ٣ُ یِر

 َٗ  ٥ٕ ٌٔ ِل ٔ ب٩ِٔ ٣ُ یِر ٔ ُجَب ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٕ یِر َب َس ب٩َِ ُج َّ٤ ٍَ ٣َُح ٔ ٤ زٕو َس ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ِبُت و َحسَّ َذَص َٓ ٔي  ا ل یّر ٌٔ ُت َب َِؿ٠ِ٠َ ٢َ أ ا

ََفَ  َة  َٓ ِو٦َ رَعَ َی ُُط  ب ُ أَك٠ُِ ٧ِ َطأ ا  ٤َ َٓ ٔص  ُح٤ِ ِٟ ا اهَّللٔ ٩ِ٣ٔ  ٠ُِت َصَذا َو ُ٘ َٓ َة  َٓ َز ٌَ ٔ ا ب ّٔ ٔ ٥َ َواٗ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیَّ َػل ا٨َّٟ ُِت  ٨َُاأَی  طُ َصا ص



 

 

رتا اھت،   یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، رمعف، دمحم  ن ریبج  ن معطم اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم افٹن التش رک

ح، دسمد،  نایؿ، رمعف، دمحم  ن ریبج اےنپ فادل ریبج  ن معطم  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ےریا افٹن مگ وہایگ اھت، ںیم 

 ےن رعہف ےک دؿ اس وک ڈوھڈنےت الکن وت ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک رعافت ںیم ڑھک  وہےئ داھکی، ںیم ےن اہک ہی یبن یلص اہلل

 ہیلع فملس وت دخبا آرشی ںیم  ے ںیہ، رھپ اؿ اک اہیں ایک اکؾ ےہ۔

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، رمعف، دمحم  ن ریبج  ن معطم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ۔رعہف ںیم رہھٹ ےن اک ایبؿ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1561    حس

، رعوہ :  راوی ٣شہز، ہظا٦ ب٩ رعوہ اء ًلي ب٩  ٣ِز ابي   َفوہ ب٩ 

َاَ٪  ک َوةُ  ٢َ رُعِ ا َٗ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ  ٕ ٔز ض ٔي  ب٩ُِ ٣ُِش ل ًَ ٨ََا  ث ٔئ َحسَّ َزا ِِ ٤َ ِٟ ا ٔي  َوةُ ب٩ُِ أَب ََفِ ا  ٨ََ ث ُض َحسَّ ا ةٔ  ا٨َّٟ اص٠ٔٔیَّ َح ِٟ ا ٔي  وَ٪ ف وُٓ ُل َی

جُ  زَّ اٟ ٔلی  ٌِ ٔض ُي ا َّ٨ اٟ َي  ل ًَ ُوَ٪  ب َتٔش َیِح ُص  ٤ِ ُح ِٟ ا َِت  ٧ َا ک َسِت َو َٟ ا َو ِْع َو٣َ ی ُْقَ ُح٤ُِص  ِٟ ا َص َو ُح٤ِ ِٟ ا اّة إِٔلَّ  اَب رُعَ َی اٟثِّ ُج١َ  زَّ اٟ  ١ُ

ا  َض ُٖ ٓٔی و اَب َتُل َی اٟثِّ زِأََة  ٤َ ِٟ زِأَةُ ا ٤َ ِٟ ا ٔلی  ٌِ ُت َضا َو ُٖ ٓٔی ُلو ُة َی ًَ ا ٤َ یُف َج ٔٔ َاَ٪ ُي ّا َوک َا٧ ی ٔت رُعِ بَِی ِٟ ٔا َٖ ب ُص كَا ُح٤ِ ِٟ ا طٔ  ٔل ٌِ ٥ِ ُي َٟ  ٩ِ٤َ َٓ

َضا أَ٪َّ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٔي  نٔي أَب بََر ٢َ َوأَِخ ا َٗ  ٍٕ ٤ِ ُص ٩ِ٣ٔ َج ُح٤ِ ِٟ ا یُف  ٔٔ إت َوُي َٓ أض ٩ِ٣ٔ رَعَ َّ٨ ِت فٔي  اٟ َٟ َ َز ٧ َة  َی اِْل  ٔ َصٔذظ

٤ِٔص ث٥َُّ  ُح ِٟ إت  ا َٓ َي رَعَ ٔل وا إ ٌُ ٔ ُسٓ َٓ  ٍٕ ٤ِ وَ٪ ٩ِ٣ٔ َج ـُ ی ٔٔ ا ُي ُو کَا٧ ا٢َ  َٗ ُض  ا َّ٨ اٟ اَق  َٓ َ ُث أ ا ٩ِ٣ٔ َحِی و ـُ  أَٓٔی

س ےک وسا امتؾ ولگ اجتیلہ 

م
ح

رففہ  ن ایب رغماء  یل  ن رہسم، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک 

س یکین ھجمس رک ولوگں وک ڑپک  دای رکےت ےک زامہن ںیم ےگنن وہ رک وطاػ رکےت ےھت

م
ح

، سج  ے رماد آرشی افر اؿ یک افالد ںیہ افر 

ےھت، رمد رمد وک ڑپک  داتی اھت افر اس ںیم وطاػ رکات، وعرت وعرت وک ڑپک  دیتی افر اس ںیم وطاػ رکیت، سج وک آرشی 

س زمدہفل  ے فاسپ وہےت، اشہؾ اک ایبؿ  ڑپک  ہن دےتی، فہ اگنن وطاػ رکات، اعؾ ولوگں یک امجتع رعافت  ے فاسپ

م
ح

وہیت، رگم 



 

 

س آرشی یہ ےک قلعتم انزؽ وہیئ 

م
ح

ےہ ھجم  ے ےری  فادل ےن ایبؿ ایک اوہنں ےن اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی ایک ہک ہی آتی 

 ُس( ، وچں ہک ہی ولگ زمدہفل  ے ولٹ آےت ےھت اس ےئل 
َ
ّ

 

َ َض ال

 

ف
َ
ُ أ

 

ْ
ووا نِمْ َح 

ُ

 

ِی ص
ف
َ
َّ أ

ُ

 

 فہ یھب رعافت یک رطػ ےجیھب ےئگ۔)ث

 رففہ  ن ایب رغماء  یل  ن رہسم، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رعہف  ے فایسپ ےک فتق ےنلچ یک تیفیک اک ایبؿ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

  ےک فتق ےنلچ یک تیفیک اک ایبؿ۔رعہف  ے فایسپ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1562    حس

ہ :  راوی ک، ہظا٦ ب٩ رعو ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 ٔ ئ ُس  ٢َ ا َٗ َّطُ  ٧َ ٔ أ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ َٕ أَِخ ُوُس ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ًَ ا  ٨ََ ث َاَ٪ َحسَّ ک  َٕ ِی َٛ ْٔص  اٟ ٧ََا َج ُة َوأ ا٣َ ١َ أَُس

 َٓ  َٙ ٨َ ٌَ ِٟ ا  ُ یر َاَ٪ َئش ا٢َ ک َٗ  ٍَ َٓ َز ٔیَن  َٔ ح ا َوَز ِٟ ا ةٔ  ُ فٔي َححَّ یر ٥َ َئش َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل ُسو٢ُ  ا٦ْ َر ا٢َ صَٔظ َٗ ٧َؽَّ  َوّة  ِح َٓ َٔذا َوَجَس  إ

ِبس ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ  ٔٙ ٨َ ٌَ ِٟ ا  َٚ ِو َٓ ؽ   َّ٨ اٟ ٔیَن  َو َص ح ِی َٟ اْؾ  ْئ ٨َ٣َ َا رٔک َوْة َو ِٛ َر َٔک  َذٟ َٛ ْئ َو ا اْت َوَٓٔح َو َح َٓ  ٍُ ٤ٔی َح ِٟ ا ٍْ َو َش تَّ َوْة ٣ُ ِح َٓ اهَّللٔ 

ارٕ   َٔفَ

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ااسہم ریض اہلل ہنع ےک اپس 

وپاھچ ایگ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رعہف  ے فایسپ ےک فتق ۃجحاولداع ںیم سک رطح لچ رےہ ےھت؟ اھٹیب وہا اھت، اؿ  ے 

اوہنں ےن وجاب دای ہک زیت راتفری  ے افر  ب فعیس دیماؿ اپےت وت افر یھب راتفر زیت رک دےتی، اشہؾ ےن اہک صن ںیم قنع  ے زایدہ 

اشکدہ ہگج اس یک عمج وجفات افر جاجء آیت ےہ ایس رطح روکہ افر راکء ےہ انمص ےک ینعم ںیہ  زیت راتفری ےک ینعم ںیہ، وجفہ ےک ینعم ںیہ

 ہک اھبےنگ اک فتق ںیہن رتا۔



 

 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دہفل ےک درایمؿ ارتےن اک ایبؿ۔رعہف افر زم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رعہف افر زمدہفل ےک درایمؿ ارتےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1563    حس

ْکیب :  راوی  ، ہ ً٘ب سٰی ب٩  ٣و  ، ، یحٌی ب٩ سٌیس ز ب٩ زیس ، ح٤ا ز شس ٣ 

ا ٨ََا َح٤َّ ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ا٣ََة َحسَّ َُس ٩ِ أ ًَ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ  َي  ِول یِٕب ٣َ ُْکَ  ٩ِ ًَ َبَة  ِ٘ وَسی ب٩ِٔ ًُ ٩ِ ٣ُ ًَ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩ِٔ  یَِح  ٩ِ ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز

 ٔ ا٢َ إ َة ٣َ َٓ اَق ٩ِ٣ٔ رَعَ َٓ َ ٥َ َحِیُث أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر یِٕس  ٔب ب٩ِٔ َز ٌِ اٟظِّ َي  َ  ل أ ؿَّ َتَو َٓ ُط  اَجَت َضی َح َ٘ َٓ

ا٣ََک  ُ أ٣ََ ًَلة اٟؼَّ  ٢َ ا َ٘ َٓ يي  َُتَؼل ٔ أ اهَّلل  ٢َ ُسو َر َا  ُت ی ٠ِ ُ٘ َٓ 

دسمد، امحد  ن زدی، ییحی  ن دیعس، ومٰیس  ن ةقع، رکبی )ا ن سابس ےک الغؾ( ااسہم  ن زدی ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ 

سپ وہےئ وت ساھیٹ یک رطػ وتمہج وہےئ افر اینپ رضفرت  ے افرغ وہےئ، رھپ فوض ایک وت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ب رعہف  ے فا

 ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ایک آپ امنز ڑپںیھ ےگ؟ آپ ےن رفامای امنز آےگ لچ رک ڑپوھں اگ۔

 دسمد، امحد  ن زدی، ییحی  ن دیعس، ومٰیس  ن ةقع، رکبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رعہف افر زمدہفل ےک درایمؿ ارتےن اک ایبؿ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1564    حس

ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہ، ٧آ سی ب٩ اس٤ٌی١، جویزی  ٣و

٨ِ َحسَّ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َز  ٤َُ ٔ ب٩ُِ ً اهَّلل ِبُس  ًَ َاَ٪  ک ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ٔیَُة  یِز َو ٨ََا ُج ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ وَسی ب٩ُِ إ ٨ََا ٣ُ زٔٔب ث ِِ ٤َ ِٟ ا َیَِن  ٍُ ب ٤َ یَِح ٤َا  ُض

َّي َػل اهَّللٔ   ٢ُ و ُس ُظ َر ی أََخَذ ٔذ َّٟ ا ٔب  ٌِ ٔاٟظِّ ز  ب َُّط ی٤َُ ٧َ یَِر أ َُ  ٍٕ ٤ِ ٔئ بَٔح َظا ٌٔ ِٟ ا ُ َوَِل  َو أ ؿَّ َتَو َی ُف َو ٔٔ َت ٨ِ َي َٓ َیِسُخ١ُ  َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ 

 ٍٕ ٤ِ يَي بَٔح َّی ُيَؼل ً يي َح  ُيَؼل

ومیس  ن اامسلیع، وجریہی، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع ےک قلعتم رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنز 

ہک اس ساھیٹ یک رطػ گڑاجےت سج رطػ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وتمہج وہےت ےھت، فتاں اکی اس ھ ڑپےتھ ےھت، رگم ہی 

 رضفرت  ے افرغ وہےت افر فوض رکےت رگم امنز ہن ڑپےتھ اہیں کت ہک زمدہفل ںیم امنز ڑپےتھ۔

 ومیس  ن الیعمس، وجریہی، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رعہف افر زمدہفل ےک درایمؿ ارتےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1565    حس

، ْکیب )اب٩ ًباض ٛے :  راوی ِح٠٣ہ ابي  ہ، اس٤ٌی١ ب٩ جٌَف، ٣ح٤س ب٩  رضی اهَّلل ٨ًہ ٗتيب ہ ب٩ زیس  اسا٣  ًُل٦( 

اب٩ِٔ  لَي  ِو ِٕب ٣َ ی ُْکَ  ٩ِ ًَ َة  ٠َ٣َ َبٔي َِحِ سٔ ب٩ِٔ أ َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ََفٕ  ٌِ ٤َأًی١ُ ب٩ُِ َج ا إِٔس ث٨ََ َبُة َحسَّ تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث یِٕس َحسَّ َة ب٩ِٔ َز ا٣َ َُس ٩ِ أ ًَ ٕض  ا بَّ ًَ

 ٔ اهَّلل  ٢َ َرُسو ُت  ِٓ ٔ ز ٢َ َر ا َٗ َّطُ  ٧َ ا أ ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٠َِیطٔ  َر ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس  َّ ا ب٠ََ َّ٤ ٠َ َٓ إت  َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ رَعَ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل

تَ  َٓ وَئ  َوُؿ ِٟ ٔ ا ٠َِیط ًَ َِبُت  َؼب َٓ اَئ  ٢َ ث٥َُّ َج َبا َٓ َر  ٧ََا ٔة أ َٔ ٔ َِزٟ ز ٤ُ ِٟ ا زُوَ٪  ی  ٔذ َّٟ ا اِْلَِيَْسَ  َب  ٌِ اٟظِّ  ٥َ َس٠َّ ّٔ َو ی ٔٔ ُؿوئّا َخ َ ُو أ ؿَّ ٠ُِت َو ُ٘ َٓ ا 

 َ َّی أ ٥َ َحً َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل  ٢ُ َرُسو َٛٔب  ََفَ ا٣ََک  ًَلةُ أ٣ََ ا٢َ اٟؼَّ َٗ و٢َ اهَّللٔ  َرُس َا  ُ ی ًَلة َٖ اٟؼَّ ٔ ز َّي ث٥َُّ َر َؼل َٓ َة  َٔ ٔ َِزٟ ٤ُز ِٟ ا تَي 



 

 

 َٗ  ٍٕ ٤ِ ٥َ ََُساَة َج َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل ُسو٢َ  ١ُ َر ـِ َٔ ِٟ ٩ِ ا ًَ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ بََرنٔي  أَِخ َٓ یِْب  ُْکَ ا٢َ 

َزةَ  ٤ِ َح ِٟ ا  َّ َّی ب٠ََ ً ی َح ی٠َُيِّ  ٢َِ یَز  ٥ِ َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو َر ١ٔ أَ٪َّ  ـِ َٔ ِٟ  ا

ےک الغؾ( ااسہم  ن زدی ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں  ہبیتق، اامسلیع  ن رفعج، دمحم  ن ایب رحہلم، رکبی )ا ن سابس

ےن ایبؿ ایک ہک ںیم رعافت  ے روسؽ اہلل ےک اس ھ وساری رپ اھٹیب  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ابںیئ ساھیٹ ےک اپس ےچنہپ وج 

آپ رپ فوض اک اپین ڈاال، آپ ےن اکلہ اس فوض ایک، ںیم  زمدہفل  ے ےچین ےہ، وت آپ ےن وساری اھٹبیئ افر ااجنتسء ایک، رھپ آےئ وت ںیم ےن

ےن رعض ایک امنز، ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس، آپ ےن رفامای امنز آےگ لچ رک ڑپوھں اگ رھپ روسؽ اہلل وسار وہےئ، اہیں کت ہک 

اس ھ لضف وسار وہےئ، رکبی اک ایبؿ ےہ ہک زمدہفل آےئ، آپ ےن امنز ڑپیھ رھپ زمدہفل یک حبص وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

 ھجم  ے دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل ہنع ےن وباہطس لضف ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل ربارب کیبل ےتہک رےہ اہیں کت رمجہ ةقع رپ ےچنہپ۔

 ہبیتق، الیعمس  ن رفعج، دمحم  ن ایب رحہلم، رکبی )ا ن سابس ےک الغؾ( ااسہم  ن زدی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رعہف  ے ولےنٹ فتق یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اانیمطؿ  ے ےنلچ اک مکح دانی افر ولوگ

 جح اک ایبؿ :   ابب

  مکح دانی افر ولوگں یک رطػ وکڑ   ے ااشرہ رکےن اک ایبؿ ۔رعہف  ے ولےنٹ فتق یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اانیمطؿ  ے ےنلچ اک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1566    حس

٣ل٠ب ٛے ًُل٦( سٌیس ب٩ جبیر :  راوی ابي ٤ًزو ) اہی٥ ب٩ سویس، ٤ًزو ب٩  ابي ٣زی٥، ابز  سٌیس ب٩ 

 َ٨َ ث ی٥ََ َحسَّ زِ ٔي ٣َ یُس ب٩ُِ أَب ٌٔ َس ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر َب یُس ب٩ُِ ُج ٌٔ ٔي َس بََرن ٠ٔٔب أَِخ لَّ ٤ُ ِٟ ا لَي  ِو زٕو ٣َ ٤ِ ًَ ٔي  زُو ب٩ُِ أَب ٤ِ ًَ َىٔی  ث یِٕس َحسَّ َو َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ُس ا إٔب

َّي اهَّللُ َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ٣َ ٍَ َٓ َز َّطُ  ٧َ ٤َا أ ٨ُِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر إض  بَّ ًَ َىٔی اب٩ُِ  ث ُوفٔي  َحسَّ ٜ اِل َة  َٔب اٟ لَي َو ِو ٣َ ٔ ٠َِیط ًَ ٔيی     ا٨َّٟ  ٍَ ٔ ٤ َش َٓ َة  َٓ یَِو٦َ رَعَ  ٥َ َس٠َّ َو

ض٥ِٔ َو  ِی َٟ ٔ ٔ إ ط اَر بَٔشِوكٔ ََط أ َٓ َِٔلٔب١ٔٔ  ِوّتا ٟ َػ بّا َو ََضِ ا َو یّس َطٔس ّزا  َُط َزِج ائ ٥َ َوَر َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ٠َِی٥ُِٜ َػل ًَ ُض  ا َّ٨ اٟ َضا  ٢َ أَی  ا َٗ



 

 

ِْلٔي ٔا ِیَص ب َٟ بٔرَّ  ِٟ ا إٔ٪َّ  َٓ ٨َةٔ  ي ٜٔ ٔاٟشَّ ٤َاب ٨َُض ٤َا بَِي ُض َٟ ًَٔل َا خ ٧ زِ حَّ َٓ ٥ُِٜ َو ١ٔ بَِي٨َ َد٠  تَّ اٟ  ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ًَٔلَل ُوا خ ً َ َِ َ وا أ ٌُ َؿ َٔ أَِو ا  ـَ

دیعس  ن ایب رمص ، اربامیہ  ن وسدی، رمعف  ن ایب رمعف )بلطم ےک الغؾ( دیعس  ن ریبج )فاہبل وکیف ےک الغؾ( ا ن سابس  ے رفاتی 

فہ رعہف ےک دؿ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ فاسپ وہےئ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک 

ےھچیپ تہب وشر ف لغ افر افوٹنں ےک امرےن یک آفاز ینس، وت آپ ےن اؿ یک رطػ اےنپ وکڑ   ے ااشرہ ایک افر رفامای ا  ولوگ! مت 

  اانیمطؿ وک اایتخر رکف اس ےئل ہک افوٹنں اک دفڑاان
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 رمعف  ن ایب رمعف )بلطم ےک الغؾ( دیعس  ن ریبج دیعس  ن ایب رمص ، اربامیہ  ن وسدی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زمدہفل ںیم دفونں امنزفں ےک عمج رکےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 زمدہفل ںیم دفونں امنزفں ےک عمج رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1567    حس

ہ :  راوی ٨ً اهَّلل  رضی  ة ب٩ زیس  ٣ اسا  ، ب ْکی  ، ہ ً٘ب سٰی ب٩  ٣و ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

َة ب٩ِٔ َز  َُسا٣َ ٩ِ أ ًَ ِٕب  ی ٩ِ ُْکَ ًَ َة  َب ِ٘ وَسی ب٩ِٔ ًُ ٩ِ ٣ُ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُوُس ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ًَ ا  ٨ََ ث طُ َحسَّ ٌَ ٔ ٤ َّطُ َس ٧َ ُض٤َا أ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  یِٕس َر

 َٟ َ َو أ ؿَّ َو ٢َ ث٥َُّ َت َبا َٓ َب  ٌِ اٟظِّ  ٢ََ ز ٨َ َٓ َة  َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ رَعَ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس  ٍَ َٓ َز  ٢ُ و ُ٘ طُ َي َٟ ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ وَئ  ُوُؿ ِٟ ا  ِّ ٔ ٥ِ يُِشب

اَئ  َح َٓ َک  ا٣َ ًَلةُ أ٣ََ اٟؼَّ ا٢َ  َ٘ َٓ  ُ ًَلة إ٪  اٟؼَّ ِٔنَش ک١ُ  إ َاَر  زَٔب ث٥َُّ أ٧َ ِِ ٤َ ِٟ ا َّي  َؼل َٓ  ُ ًَلة اٟؼَّ ِت  َّ ث٥َُّ أُٗٔی٤َ َِسَب أ َٓ  َ أ ؿَّ َتَو َٓ َة  َٔ ٔ َِزٟ ٤ُز ِٟ ا

٤َا ُض ٥ِ ُيَؼ١ِّ بَِي٨َ َٟ َّي َو َؼل َٓ ًَلةُ  ٤َِت اٟؼَّ ٔ ث٥َُّ أُٗٔی ٔط زٟٔ ٨ِ ٔي ٣َ ُظ ف یَر ٌٔ  َب

 ن زدی ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ومٰیس  ن ةقع، رکبی، ااسۃم



 

 

رعہف  ے فاسپ وہےئ وت ساھیٹ ںیم ارت  افر ااجنتسء ایک رھپ فوض ایک، نکیل اکلہ فوض ایک، وت ںیم ےن آپ  ے رعض ایک امنز، وت آپ ےن 

وت فوض ایک افر وپر  وطر رپ فوض ایک، رھپ امنز یک ریبکت یہک یئگ وت رفامای ںیم امنز آےگ لچ رک ڑپوھں اگ۔انچہچن  ب آپ زمدہفل ےچنہپ، 

آپ ےن امنز ڑپیھ، رھپ رہ رہ صخش ےن اےنپ اےنپ افٹن ابدنےھ، رھپ اشعء یک ریبکت یہک یئگ وضحر ےن امنز ڑپاھیئ افر درایمؿ ںیم وکیئ 

 تنس ںیہن ڑپیھ۔

 ااسۃم  ن زدی ریض اہلل ہنعدبع اہلل  ن ویفس، امکل، ومٰیس  ن ةقع، رکبی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج اؿ دفونں امنزفں وک عمج رک  افر لفن ہن ڑپےھ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےھ۔اس صخش اک ایبؿ وج اؿ دفونں امنزفں وک عمج رک  افر لفن ہن ڑپ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1568    حس

، سا٥ٟ ب٩ ًبساهَّلل اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہزی  آز٦، اب٩ ابي ذئب، ز

ضٔ  َز َر ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ِ َس ًَ ٔیِّ  ِز ز ص اٟ  ٩ِ ًَ ِٕب  ذٔئ ٔي  اب٩ُِ أَب ا  ث٨ََ َز٦ُ َحسَّ ا آ ٨ََ ث َّي َحسَّ ٔيی  َػل َّ٨ اٟ  ٍَ ٤َ ٢َ َج ا َٗ ا  ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  َی 

 َ ِح ب بِّ ٥ِ يَُش َٟ ٕة َو ا٣َ َٗ ٔ ا بٔإ ٤َ ٨ُِض ٣ٔ ٕ ک١ُ  َواحَٔسة  ٍٕ ٤ِ أئ بَٔح َظ ٌٔ ِٟ ا زٔٔب َو ِِ ٤َ ِٟ ا َیَِن  ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ احَٔسةٕ اهَّللُ  ٔ ک١ُِّ َو ِز َي إٔث ل ًَ ٤َا َوَِل  ٨َُض ِي

ُض٤َا ٨ِ ٣ٔ 

اسمل  ن دبعاہلل ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن زمدہفل ںیم  آدؾ، ا ن ایب ذبئ، زرہی،

رغمب افر اشعء یک امنز اکی اس ھ ڑپیھ اؿ ںیم  ے رہ اکی امنز اگل ریبکت ےک اس ھ ڑپیھ افر اؿ دفونں ےک درایمؿ افر ہن اؿ 

 بس ےک دعب وکیئ لفن ڑپےھ۔

 ذبئ، زرہی، اسمل  ن دبعاہلل ا ن رمع ریض اہلل ہنعآدؾ، ا ن ایب  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج اؿ دفونں امنزفں وک عمج رک  افر لفن ہن ڑپےھ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1569    حس

ؼاری :  راوی ، ًبساهَّلل ب٩ یزیس خلیم، ابوایوب ان ، ًسی ب٩ ثابت ابي سٌیس ، یحٌی ب٩  ، س٠امی٪ ب٩ بًل٢  خاٟس ب٩ ٣د٠س

ٔسی   ًَ نٔي  ا٢َ أَِخبََر َٗ یٕس  ٌٔ َیِحٌَی ب٩ُِ َس ٨ََا  ث ًَٔل٢ٕ َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ ب ُس٠َامِیَ ٨ََا  ث أُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َحسَّ ٨ََا َخ ث ِبُس َحسَّ ًَ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َابٕٔت   ب٩ُِ ث

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو َر ٔی  أَ٪َّ  ار َِنَؼ اِْل وَب  َی  َىٔی أَبُو أ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ یٔم   َدِل ِٟ ا ٔیَس  یَز َٔ اهَّللٔ ب٩ُِ  َوَزا ِٟ ا ٔة  ٍَ فٔي َححَّ ٤َ ٥َ َج ٔ َوَس٠َّ ط

ةٔ  َٔ ٔ َِزٟ ٤ُز ِٟ ٔا َئ ب َظا ٌٔ ِٟ ا زَٔب َو ِِ ٤َ ِٟ  ا

 دلخم، امیلسؿ  ن البؽ، ییحی  ن ایب دیعس، دعی  ن اثتب، دبعاہلل  ن سیدی ،یمط، اوباویب ااصنری رفاتی رکےت ںیہ اوہنں اخدل  ن

 ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ۃجح اولداع ےک ومہعق رپ زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنز اکی اس ھ ڑپیھ۔

 ؿ  ن البؽ، ییحی  ن ایب دیعس، دعی  ن اثتب، دبعاہلل  ن سیدی ،یمط، اوباویب ااصنریاخدل  ن دلخم، امیلس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج اؿ دفونں امنزفں ںیم  ے رہ اکی ےک ےئل اذاؿ فااقتم ےہک ۔

 اک ایبؿ جح :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج اؿ دفونں امنزفں ںیم  ے رہ اکی ےک ےئل اذاؿ فااقتم ےہک ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1570    حس



 

 

اٟزح٩٤ ب٩ یزیس :  راوی ، ًبس  ٤ًزو ب٩ خاٟس، زہیر، ابواسحاٚ

یِْر َحسَّ  ا ُزَص ٨ََ ث أٟٕس َحسَّ زُو ب٩ُِ َخ ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر ِبُس اهَّللٔ  ًَ خَّ  ٢ُ َح و ُ٘ ٔیَس َي ز َی ٩ٔ٤َ ب٩َِ  اٟزَِّح ِبَس  ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ  َٚ ا ِٔسَح ُو إ ا أَب ث٨ََ

 َٗ َ َ٪ َوأ َذَّ أ َٓ ًّل  َرُج َز  أ٣ََ َٓ َٔک  َذٟ ّبا ٩ِ٣ٔ  ی َْقٔ ٔة أَِو  َت٤َ ٌَ ِٟ ٔا أ٪ ب ََذ ِْل ٔیَن ا َة ح َٔ ٔ َِزٟ ٤ُز ِٟ ا ا  ٨َ أََتِي َٓ ُط  ٨ِ َّيًَ َػل َسَصا  ا٦َ ث٥َُّ  ٌِ َّي َب َػل زَٔب َو ِِ ٤َ ِٟ ا

 ٔ کَّ إ اٟظَّ  ٥ُ٠َ ًِ َ ْزو َِل أ ٤ِ ًَ  ٢َ ا َٗ ا٦َ  َٗ َ َ٪ َوأ َذَّ أ َٓ ی  َز أَُر ی ث٥َُّ أ٣ََ شَّ ٌَ َت َٓ  ٔ ٔط َظائ ٌَ ٔ ا ب ًَ َز یِٔن ث٥َُّ  َت ٌَ ِٛ َظاَئ َر ٌٔ ِٟ ا َّي  َػل ٕ ث٥َُّ  یِر ِلَّ ٩ِ٣ٔ ُزَص

ا٨َّٟ  ٢َ إٔ٪َّ  ا َٗ  ُ ز ِح َٔ ِٟ ا  ٍَ ا ك٠ََ َّ٤ ٠َ َٓ یِٔن  َت ٌَ ِٛ َأ٪  ٔيیَّ َر ٤َک ِٟ ا ا  ًَلَة فٔي صََذ اٟؼَّ  ٔ ظ َة إِٔلَّ صَٔذ ًَ ا اٟشَّ  ٔ يي َصٔذظ کَاَ٪ َِل ُيَؼل  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل

 ٔ ِت َیأ َس ٣َا  ٌِ زٔٔب َب ِِ ٤َ ِٟ ا  ُ ًَلة َػ ٤َٔا  تٔض ِٗ ٩ِ َو ًَ َِلٔ٪  وَّ أ٪ تَُح ًَلَت ٤َُا َػ ِبُس اهَّللٔ ص ًَ ا٢َ  َٗ  ٔ ِو٦ َی ِٟ ا ا٨َّٟ ٩ِ٣ٔ َصَذا  ٔیَن ي  ُ ح ِحز َٔ ِٟ ا َة َو َٔ ٔ َِزٟ ٤ُز ِٟ ا ُض  ا

٠ُطُ  ٌَ ِٔ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُِت  َی َرأ  ٢َ ا َٗ  ُ ِحز َٔ ِٟ ا  ُ زُْ ِب  َی

رمعف  ن اخدل، زریہ، اوبااحسؼ، دبعارلنمح  ن سیدی  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک دبعاہلل ا ن وعسمد ےن جح ایک، وت مہ ولگ اشعء یک اذاؿ 

ای اس ےک آربی زمدہفل ےچنہپ، اوہنں ےن اکی آدیم وک مکح دای افر اس ےن اذاؿ یہک افر ریبکت یہک رھپ رغمب یک امنز ڑپیھ ےک فتق 

 افر اس ےک دعب دف رںیتعک ڑپںیھ، رھپ رات اک اھکان وگنماای افر اھکای رھپ ںیم ایخؽ رکات وہں ہک اذاؿ فااقتم ک ےن اک مکح دای،انچہچن

 افر رمع ےن ایبؿ ایک ہک ےھجم کش رصػ زریہ  ے ولعمؾ وہا ےہ، رھپ اشعء یک امنز دف رںیتعک ڑپںیھ،  ب رجف اذاؿ ف ااقتم یہک یئگ

ولطع وہیئ وت اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اس ہگج ںیم آج ےک دؿ ےک وساء اس فتق وکیئ امنز ںیہن ڑپےتھ ےھت، دبعاہلل ےن رفامای ہک 

ریھپ دی یئگ ںیہ، رغمب یک امنز ولوگں وک زمدہفل ےنچنہپ رپ افر حبص یک امنز رجف ولطع وہےت یہ ڑپےھ، ہی دفونں امنزںی اےنپ فوتقں  ے 

 ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ایس رطح رکےت وہےئ داھکی ےہ۔

 رمعف  ن اخدل، زریہ، اوبااحسؼ، دبعارلنمح  ن سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ رھگ ےک زمکفرفں وک رات وک جیھب د  اتہک زمدہفل ںیم رہھٹںی ا

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اجےئ وتےجیھب۔اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ رھگ ےک زمکفرفں وک رات وک جیھب د  اتہک زمدہفل ںیم رہھٹںی افر داع رکںی افر  ب اچدن ڈفب 



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1571    حس

ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ :  راوی  یحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، یو٧

 ِ ٔ ب اهَّلل ِبُس  ًَ ا٥ْٟٔ َوکَاَ٪  َس ا٢َ  َٗ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َُص  ُو٧ ٩ِ ی ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ٨ََا  ث ا ٩ُ ٤ًَُ َحسَّ ُض٤َ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َز َر

 َ ا ب ٣َ َ اهَّلل وَ٪  ُْکُ َیِذ َٓ ٔة ب٠َِٔی١ٕ  َٔ ٔ َِزٟ ٤ُز ِٟ ٔا ٔ ب ا٦ رَِحَ ِٟ ا  ٔ ز ٌَ ٤َِظ ِٟ ا ٨َِٔس  وَ٪ ً ُٔ ٔ ٘ َی َٓ  ٔ ٔط َة أَص٠ِ َٔ ٌَ َؿ  ٦ُ سِّ َ٘ َٕ ُي ٔ ٘ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ وَ٪  ٌُ زِٔج َی ُض٥ِ ث٥َُّ  َٟ َسا 

 ِ٘ ُض٥ِ ٩ِ٣َ َي ٨ِٔ ٤ َٓ  ٍَ َٓ یَِس ِب١َ أَِ٪  َٗ ا٦ُ َو ِْل٣َٔ َزَة ا ٤ِ َح ِٟ ا ِوا  َر٣َ ا  ٔس٣ُو َٗ َٔذا  إ َٓ َٔک  ذَٟ َس  ٌِ َس٦ُ َب ِ٘ ُض٥ِ ٩ِ٣َ َي ٨ِ ٔ َو٣ٔ ز ِح َٔ ِٟ ا  ٔ ىّی َٟٔؼًَلة َس٦ُ ٣ٔ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َر َٔک  ئ َٟ ٔي أُو َِرَخَؽ ف و٢ُ أ ُ٘ ا َي ٤َ ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٤ََُز  اب٩ُِ ً َاَ٪  ک  َو

، ا ن اہشب، اسمل ےن ایبؿ ایک ہک دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل مہنع اےنپ رھگ ےک زمکفرفں وک جیھب دےتی ےھت وت فہ ییحی  ن ریکب، ثیل، ویسن

ولگ رعشم رحاؾ ےک اپس زمدہفل ںیم رات وک رہھٹےت افر ذرک ایہل رکےت سج دقر اؿ اک یج اچاتہ، رھپ اامؾ ےک رہھٹ ےن افر فاسپ 

 امنز رجف ےک فتق ٰینم ےتچنہپ افر ضعب اس ےک دعب آےت  ب فہ ولگ ٰینم ےتچنہپ، وت رمجہ وہےن  ے ےلہپ فہ ولگ ولٹ اجےت، ضعب وت

 ةقع رپ ریم رکےت افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ولوگں ےک ےئل ااجزت دی ےہ۔

 ییحی  ن ریکب، ثیل، ویسن، ا ن اہشب، اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ رھگ ےک زمکفرفں وک رات وک جیھب د  اتہک زمدہفل ںیم رہھٹںی افر داع رکںی افر  ب اچدن ڈفب اجےئ وتےجیھب۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1572    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہ، اب٩ ًباض   س٠امی٪ ب٩ ِحب، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ًَک٣

ا ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ یِٕس  ُ ب٩ُِ َز از ٨ََا َح٤َّ ث ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ٨ََا  ث ٔ َحسَّ ى َث ٌَ ٢َ َب ا َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ ی هَّللُ 

ٍٕ ب٠َِٔی١ٕ  ٤ِ ٥َ ٩ِ٣ٔ َج َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو  َر



 

 

امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، اویب، رکعہم، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ا ن سابس ےن ایبؿ ایک ہک ھجم وک روسؽ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن زمدہفل  ے رات وک اجیھب۔

  ن رحب، امحد  ن زدی، اویب، رکعہم، ا ن سابس ریض اہلل ہنعامیلسؿ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 افر  ب اچدن ڈفب اجےئ وتےجیھب۔اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ رھگ ےک زمکفرفں وک رات وک جیھب د  اتہک زمدہفل ںیم رہھٹںی افر داع رکںی 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1573    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ابي یزیس ےن حرضت اب٩ ًباض  ہ، سٔیا٪، ًبیس اهَّلل ب٩   ًلي رضی اهَّلل ٨ً

ٔ ب٩ُِ  اهَّلل بََرنٔي ًُبَِیُس  ا٢َ أَِخ َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٔيٌّ َحسَّ ل ًَ ٨ََا  ث ٦َ  َحسَّ سَّ َٗ  ٩ِ َّ٤ و٢ُ أ٧ََا ٣ٔ ُ٘ ٤َا َي ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ اب٩َِ   ٍَ ٔ ٤ َس ٔیَس  یَز َبٔي  أ

 ٔ ٔط ةٔ أَص٠ِ َٔ ٌَ َؿ ٔي  ٔة ف َٔ ٔ َِزٟ ٤ُز ِٟ ا َة  ِی٠َ َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨  اٟ

ہنع وک رفامےت وہےئ انس ہک ںیم اؿ ولوگں ںیم  ے اھت   یل ریض اہلل ہنع،  نایؿ، دیبعاہلل  ن ایب سیدی ےن رضحت ا ن سابس ریض اہلل

 نج وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن زمدہفل یک رات ںیم اےنپ رھگ فاولں ےک زمکفرفں ےک اس ھ اجیھب۔

  یل ریض اہلل ہنع،  نایؿ، دیبع اہلل  ن ایب سیدی ےن رضحت ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ رھگ ےک زمکفرفں وک رات وک جیھب د  اتہک زمدہفل ںیم رہھٹںی افر داع رکںی افر  ب اچدن ڈفب اجےئ وتےجیھب۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1574    حس



 

 

ہ :  راوی ہ ٛے ًُل٦( اس٤اء رضی اهَّلل ٨ً رضی اهَّلل ٨ً ، ًبساهَّلل )اس٤اء  ز، یحٌی، اب٩ جزیخ  ٣شس

َّضَ  ٧َ اَئ أ َِس٤َ ٩ِ أ ًَ َئ  ٤َا لَي أَِس ٔ ٣َِو اهَّلل ِبُس  ًَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ِٕخ  ی اب٩ِٔ ُجَز  ٩ِ ًَ َیِحٌَی   ٩ِ ًَ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث ٨َِٔس َحسَّ ً ٍٕ ٤ِ ِی٠ََة َج َٟ ِت  َٟ َ َز ٧ ا 

 ِٟ ّة ا ًَ ا َس ِت  َؼ٠َّ َٓ ٠ُِت َِل  ُٗ  ُ ز ٤َ َ٘ ِٟ ا اَب  َُ َا بُىَیَّ َص١ِ  ِت ی َٟ ا َٗ ّة ث٥َُّ  ًَ ا َس ِت  َؼ٠َّ َٓ يي  ُتَؼل ِت  ا٣َ َ٘ َٓ ٔة  َٔ ٔ َِزٟ اَب  ٤ُز َُ َا بُىَیَّ َص١ِ  ِت ی َٟ ا َٗ ث٥َُّ 

 ِ٤ َح ِٟ ا ِت  َر٣َ َّی  ً ٨َا َح ِي ـَ ٨َا َو٣َ ِرَتَح٠ِ ا َٓ وا  ِرَتٔح٠ُ ا َٓ ِت  َٟ ا َٗ  ٥ِ ٌَ َن ت  ٠ِ ُٗ  ُ ز ٤َ َ٘ ِٟ ا ا َض َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا  زَٟٔٔض ٨ِ ِبَح فٔي ٣َ اٟؼ  ِت  َؼ٠َّ َٓ ِت  ٌَ َرَج َزَة ث٥َُّ 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ُىَیَّ إٔ٪َّ َر یَا ب ِت  َٟ ا َٗ ٨َا  ِش ِس ٠ََُّ َٗ َا إِٔلَّ  ا٧ ُظ ٣َا أَُر َتا ا ص٨َِ ٩ٔ  َی ٌُ َذَٔ٪ ٠ٟٔو   أ

اہلل ہنع ےک الغؾ( اامسء ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ زمدہفل یک رات زمدہفل  دسمد، ییحی، ا ن رججی، دبعاہلل )اامسء ریض

ےک اپس ارتںی، افر ڑھکی وہ رک امنز ڑپےنھ ںیگل،انچہچن اکی ہٹنھگ کت امنز ڑپیھ رھپ اہک ہک ا  ےٹیب! ایک اچدن ڈفب ایگ؟ ںیم ےن اہک 

چ ایک افر ےتلچ رےہ، اہیں کت ہک اوہنں ےن رکنکایں امرںی، رھپ فاسپ وہںیئ، ہک تاں، اوہنں ےن اہک ہک وکچ رکف، وت مہ ولوگں ےن وک

وت افر حبص یک امنز اےنپ رہھٹےن یک ہگج ںیم ڑپیھ، دبعاہلل اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اہک ںیم اتھجمس وہں ہک مہ ےن اتریکی ںیم امنز ڑپھ یل 

 دی ےہ۔ اوہنں ےن اہک ا  ےٹیب، روسؽ اہلل ےن وعروتں وک اس یک ااجزت

 دسمد، ییحی، ا ن رججی، دبعاہلل )اامسء ریض اہلل ہنع ےک الغؾ( اامسء ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 داع رکںی افر  ب اچدن ڈفب اجےئ وتےجیھب۔   اتہک زمدہفل ںیم رہھٹںی افراس صخش اک ایبؿ وج اےنپ رھگ ےک زمکفرفں وک رات وک جیھب د

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1575    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ  اٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حرضت ًائظ ، ًبس ، سٔیا٪ ٛثیر  ٣ح٤س ب٩ 

ٕ أَخِ  ٔیر ث َٛ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث َضا َحسَّ ٨ِ ًَ َرضَٔی اهَّللُ  ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا اب٩ُِ  ٩ٔ٤َ صَُو  ِح زَّ اٟ ِبُس  ًَ ٨ََا  ث اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ٧َا  بََر

 َ أ َٓ ّة  َِبَل ٘ٔی٠َّة ث ٧َِت َث کَا ٍٕ َو َة َج٤ِ ِی٠َ َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ َزةُ  َسِو َِت  ٧ َتأَِذ اِس ِت  َٟ ا َٗ َٟ  َضاذَٔ٪ 



 

 

دمحم  ن ریثک،  نایؿ، دبعارلنمح  ن اقمس، اقمس  ن دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک وسدہ ریض اہلل ہنع 

ےن زمدہفل یک رات وک وکچ ایک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ااجزت امیگن، فہ وبلھج افر اھبری دبؿ یک ںیھت وت آپ ےن اںیہن ااجزت 

 ددیی۔

   ن ریثک،  نایؿ، دبعارلنمح  ن اقمس، اقمس  ن دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  رہھٹںی افر داع رکںی افر  ب اچدن ڈفب اجےئ وتےجیھب۔اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ رھگ ےک زمکفرفں وک رات وک جیھب د  اتہک زمدہفل ںیم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1576    حس

ہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ا٠ٓح ب٩ ح٤یس، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حرضت ًائظ  ابونٌی٥، 

ا َ٘ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٤َِیٕس  ُح ب٩ُِ حُ ٠َ ِٓ َ ا أ ث٨ََ ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ُو ن ا أَب ٨ََ ث َة َحسَّ َٔ ٔ َِزٟ ٤ُز ِٟ ا ا  ٨َ ِٟ َ َز ٧ ِت  َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ائَٔظَة َر ًَ  ٩ِ ًَ ٕس  َّ٤ ٔس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح

 َ َزأ ا٣ِ َا٧َِت  أض َوک ا٨َّٟ ٤َةٔ  ِل ِب١َ َح َٗ  ٍَ َٓ ُ أَِ٪ َتِس َزة َسِو  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٧َِت  َِذ َتأ ِس ا ِت َٓ ٌَ َٓ َس َٓ َضا  َٟ َذَٔ٪  أ َٓ َئّة  َٔلی ِب١َ  ّة ب َٗ

 ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو َر ُِت  َِذ٧ َتأ ِس وَ٪ ا ُٛ َ ِ٪ أ َْلَ َٓ  ٔ ط ٌٔ ِٓ ا بَٔس ٨َ ٌِ َٓ َز ٧َِح٩ُ ث٥َُّ  ا  ٨َ َبِح َِػ َّی أ ً ا َح ٨َ ٤ِ َٗ َ ٔض َوأ ا ا٨َّٟ ٔة  ٤َ ِل ٤َا َح َٛ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  

 ٔ ٕح بٔط و ٔلَيَّ ٩ِ٣ٔ ٣ََِفُ ب  إ َزةُ أََح َسِو َِت  َِذ٧ َتأ ِس  ا

، اقمس  ن دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اہک ہک مہ ولگ زمدہفل ںیم اوبمیعن، احلف  ن دیمح

ارت  وت وسدہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ولوگں یک رفایگن  ے رتشیپ رفاہن وہےن یک ااجزت امیگن افر فہ تسس راتفر وعرت ںیھت، وت 

 ے ےلہپ یہ رفاہن وہںیئگ، افر مہ ولگ رہھٹ  رےہ اہیں کت ہک حبص وہیئگ، رھپ مہ  آپ ےن ااجزت ددیی، فہ ولوگں ےک وجہؾ

ولگ آپ ےک اس ھ ولےٹ ارگ ںیم یھب روسؽ اہلل  ے ااجزت امیتگن  اسی ہک وسدہ ریض اہلل ہنع ےن ااجزت امیگن یھت وت ےری  ےئل 

 تہب یہ وخیش یک ابت وہیت۔



 

 

 ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعاوبمیعن، احلف  ن دیمح، اقمس  ن دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج زمدہفل ںیم حبص یک امنز ڑپےھ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج زمدہفل ںیم حبص یک امنز ڑپےھ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1577    حس

، ًبساهَّلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی اٟزح٩٤ ، ًبس ، ٤ًارہ ا٤ًع  ٤ًزوب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، حٔؽ ب٩ ُیاث، 

اٟزَّ ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  ُ َرة ا َىٔی ٤ًَُ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٤َُع  ًِ َ ِْل ٨ََا ا ث ٔي َحسَّ ث٨ََا أَب إث َحسَّ ٔؽ ب٩ِٔ َُٔی ِٔ ُ ب٩ُِ َح ٤َز ٨ََا ًُ ث ٤َ َحسَّ اهَّللُ ِح ضَٔی  ِبٔس اهَّللٔ َر ًَ  ٩ِ ًَ  ٩ٔ

یِٔن  ًَلَت َػ َٔضا إِٔلَّ  ات َ٘ ٔ ٣ٔی یِر َِ ٔ ًَلّة ب َّي َػ َػل  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َرأَیُِت  ا٢َ ٣َا  َٗ ٨ِطُ  ٔئ  ًَ ا َظ ٌٔ ِٟ ا زٔٔب َو ِِ ٤َ ِٟ ا َیَِن  ٍَ ب ٤َ َج

اتَٔضا َ٘ ِب١َ ٣ٔی َٗ ِحَز  َٔ ِٟ ا َّي  َػل  َو

ایغث، صفح  ن ایغث، اشمع، امعرہ، دبعارلنمح، دبعاہلل  ن وعسمد  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک رمعف ن صفح  ن 

ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک وکیئ امنز ےب فتق ڑپےتھ ںیہن داھکی زجب دف امنزفں ےک ہک رغمب افر اشعء یک امنز اکی اس ھ 

 ڑپیھ۔ڑپیھ افر رجف یک امنز اس ےک فتق  ے ےلہپ 

 رمعف ن صفح  ن ایغث، صفح  ن ایغث، اشمع، امعرہ، دبعارلنمح، دبعاہلل  ن وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج زمدہفل ںیم حبص یک امنز ڑپےھ ۔



 

 

یث                               او٢ج٠س   :  ج٠س      1578    حس

یس :  راوی اٟزح٩٤ ب٩ یز ، ًبس ائی١، ابواسحاٚ ء، اَ  ًبس اهَّلل ب٩ رجا

ٔیَس  ز َی ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  َٚ ا ِٔسَح ٔي إ ٩ِ أَب ًَ ائٔی١ُ  َ َِ ٔ ا إ ث٨ََ ٢ َحسَّ ا َرَجإئ ٗ اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ا ٣َ َحسَّ ٨َ ِج ٢َ َْخَ ا اهَّللٔ َٗ ِبٔس  ًَ  ٍَ

ا َٗ ٔ إ٪ َوإ ٕ َوِحَسَصا بٔأََذ ًَلة ک١َُّ َػ ًَلَتیِٔن  اٟؼَّ َّي  َؼل َٓ ا  ٌّ ٤ِ ا َج ٨َ ٔس٣ِ َٗ َة ث٥َُّ  ٔلَي ٣ََّٜ ٨ِطُ إ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َّي َر َػل ا ث٥َُّ  ُض٤َ ُئ بَِي٨َ ا َظ ٌَ ِٟ ا ٕة َو ٣َ

 َٗ ُ َو ِحز َٔ ِٟ ا  ٍَ و٢ُ ك٠ََ ُ٘ ائ١ْٔ َي َٗ  ُ ز ِح َٔ ِٟ ا  ٍَ ٔیَن ك٠ََ َز ح ِح َٔ ِٟ ٥َ ا َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢َ  َرُس ٢َ إٔ٪َّ  ا َٗ ُ ث٥َُّ  ِحز َٔ ِٟ ا  ٍِ َِل٠ُ ٥ِ ی َٟ  ٢ُ و ُ٘ ائ١ْٔ َي

َس٦ُ  ِ٘ ًَل َي َٓ َئ  ا َظ ٌٔ ِٟ ا زَٔب َو ِِ ٤َ ِٟ ا َأ٪  ٤َک ِٟ ا ا ا فٔي َصَذ ٔض٤َٔ ت ِٗ ٩ِ َو ًَ ا  َت َٟ وِّ یِٔن حُ ًَلَت اٟؼَّ یِٔن  اَت ٢َ إٔ٪َّ َص ا َّی َٗ ا َحً ٌّ اُض َج٤ِ وا  ا٨َّٟ ت٤ُٔ ٌِ ُي

اِْل  اَق  َٓ َ ٔیَن أ ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا یَر  ِو أَ٪َّ أ٣َٔ َٟ  ٢َ ا َٗ َِسََفَ ث٥َُّ  َّی أ ً َٕ َح َٗ َة ث٥َُّ َو ًَ ا اٟشَّ  ٔ ٔ صَٔذظ ِحز َٔ ِٟ ا ًَلَة  َػ رٔی َو ٤َا أَِز َٓ َة  َّ٨ اٟش  اَب  َ٪ أََػ

ز٢َِ  َی  ٥ِ٠َ َٓ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر اَ٪  ٤َ ٍُ ًُِث ِٓ َز ََ أ٦َِ  َ َِ َ َاَ٪ أ ُط ک ِوُٟ َٗ َ رِِحٔ  أ َّ٨ اٟ ِو٦َ  َی َبةٔ  َ٘ ٌَ ِٟ ا َزَة  ٤ِ َي َج َرم َّی  ً ی َح يِّ  ی٠َُ

دبعاہلل  ن راجء، اےرالیئ، اوبااحسؼ، دبعارلنمح  ن سیدی  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولگ دبعاہلل  ن وعسمد 

، رہ امنز اگل اذاؿ افر ااقتم ےک ےک اس ھ ہکم یک رطػ رفاہن وہےئ، رھپ مہ ولگ زمدہفل آےئ وت اوہنں ےن دف امنزںی ڑپںیھ

اس ھ ڑپیھ افر اؿ دفونں امنزفں ےک درایمؿ اھکان اھکای، رھپ رجف یک امنز ڑپیھ، ولطع رجف ےک فتق درآں احالہکن ہک وکیئ اتہک اھت ہک 

ای ہک اس ہگج رغمب افر اشعء یک دف حبص وہیئگ افر وکیئ اتہک اھت ہک ایھب حبص ںیہن وہیئ، رھپ اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام

امنزںی اےنپ فتق  ے اٹہدی یئگ ںیہ، اس ےئل ولگ زمدہفل ہن آںیئ  ب کت ہک ادنریھا ہن وہاجےئ افر رجف یک امنز اک ہی فتق ےہ، رھپ 

وہنں ےن تنس رہھٹ  رےہ اہیں کت ہک وخب ااجال وہ ایگ حبص رفنش وہیئگ۔ رھپ اہک ہک ارگ اےریاوملنینم اس فتق وکچ رکںی وت ا

ؾ رحن ےک اطمقب ایک رھپ ںیم ںیہن اجاتن ہک اؿ اک ہی انہک ےلھپ وہا ای رضحت امثعؿ اک وکچ ےلھپ وہا افر ربارب کیبل ےتہک رےہ اہیں کت ہک وی

 ںیم ریم رمجہ ایک

 دبع اہلل  ن راجء، اےرالیئ، اوبااحسؼ، دبعارلنمح  ن سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زمدہفل  ے بک فاسپ وہ؟



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 زمدہفل  ے بک فاسپ وہ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1579    حس

٪ :  راوی ٣ی٤و ہ، ابواسحاٚ، ٤ًز ب٩   ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، طٌب

اُد  ا َححَّ ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر َز  ضِٔسُت ٤ًَُ َط  ٢ُ و ُ٘ وٕ٪ َي ٤ُ َزو ب٩َِ ٣َِی ٤ِ ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ َس  َٚ ا ِٔسَح ٔي إ ٩ِ أَب ًَ َبُة  ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٢ٕ َحسَّ ا ٨َِض َّي ب٩ُِ ٣ٔ َػل ُط  ٨ِ ًَ  

ُص َويَ  ٤ِ اٟظَّ  ٍَ ِل٠ُ َّی َت وَ٪ َحً ـُ ی ٔٔ ا َِل ُي ٧ُو کَا ٔیَن  ٛ رِشٔ ٤ُ ِٟ ا ٢َ إٔ٪َّ  ا َ٘ َٓ  َٕ َٗ َح ث٥َُّ َو ِب اٟؼ   ٍٕ ٤ِ َّي بَٔح َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُ َوأَ٪َّ  ٔیر ِٚ ثَب َِْشٔ ُوَ٪ أ وٟ ُ٘

٤ُِص  اٟظَّ  ٍَ ُ ِل٠ ِب١َ أَِ٪ َت َٗ اَق  َٓ َ ُض٥ِ ث٥َُّ أ َٔ َٟ ا ٥َ َخ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

اجحج  ن اہنمؽ، ہبعش، اوبااحسؼ، رمع  ن ومیمؿ ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اپس وموجد اھت اوہنں ےن 

ںیم حبص یک امنز ڑپیھ رھپ رہھٹ  رےہ رھپ رفامای ہک رشمنیک آاتفب ولطع وہےن کت فاسپ ںیہن وہےت ےھت افر ےتہک ےھت اہک زمدہفل 

   کمچ، افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ رشمنیک یک اخمتفل یک، رھپ ولطع آاتفب  ے ےلہپ یہ فاسپ وہ ےئگ۔
 

 

 ا  ث

 رمع  ن ومیمؿاجحج  ن اہنمؽ، ہبعش، اوبااحسؼ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ویؾ رحن یک حبص وک ریم رمجہ ےک فتق ہیبلت افر ریبکت اک ایبؿ افر راہتس ےنلچ ںیم انپ

 جح اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ افر راہتس ےنلچ ںیم اےنپ ےھچیپ یسک وک اھٹبےن اک ایبؿ ۔ویؾ رحن یک حبص وک ریم رمجہ ےک فتق ہیبلت افر ریبکت اک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1580    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، ًلاء، اب٩ ًباض   ابوًاػ٥ ؿحاَ ب٩ ٣د٠س، اب٩ جزیخ



 

 

ا َا  ٧ بََر َُ ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس أَِخ ا حَّ َـّ اٟ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ُو  ا أَب ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕئ  َلا ًَ  ٩ِ ًَ ِٕخ  َزی ب٩ُِ ُج

َزةَ  ٤ِ َح ِٟ ا مَي  َّی َر ی َحً يِّ ی٠َُ  ٢َِ یَز  ٥ِ َٟ َُّط  ٧َ ١ُ أ ـِ َٔ ِٟ ا بََر  أَِخ َٓ  ١َ ـِ َٔ ِٟ ا  َٖ َِرَز ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

 ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن لضف ) ن اوباعمص احضک  ن دلخم، ا ن رججی، اطعء، ا

 سابس( وک اےنپ ےھچیپ وساری رپ اھٹبای، وت لضف ےن ایبؿ ایک ہک آپ ربارب کیبل ےتہک رےہ اہیں کت ہک ریم رمجہ رک ایل۔

 اوباعمص احضک  ن دلخم، ا ن رججی، اطعء، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ویؾ رحن یک حبص وک ریم رمجہ ےک فتق ہیبلت افر ریبکت اک ایبؿ افر راہتس ےنلچ ںیم اےنپ ےھچیپ یسک وک اھٹبےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1581    حس

ب ب٩ جزیز، جزیز، یو٧ص ایلي، زہزی، ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی ، وہ  زہیر ب٩ ِحب

 ًَ ٔیِّ  ز اٟز صِ  ٩ِ ًَ َیِلٔيِّ  ِْل ا َُص  ُو٧ ٩ِ ی ًَ ٔي  ٨ََا أَب ث ٕ َحسَّ ٔیز ز ا َوصُِب ب٩ُِ َج ٨ََ ث ٕب َحسَّ ُ ب٩ُِ َِحِ یِر ٨ََا ُزَص ث ٩ِ  ٩ِ ًُبَِیسٔ َحسَّ ًَ  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل

ا َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  َٖ ِٔز َاَ٪ ر ک ٤َا  ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  یِٕس َر ا٣ََة ب٩َِ َز َُس ا أَ٪َّ أ ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ ٔلَي اب٩ِٔ  َة إ َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ رَعَ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ هَّلل

 ُ٤ ِٟ ا  ١َ ٩ِ٣ٔ ـِ َٔ ِٟ ا  َٖ َز ٔة ث٥َُّ أَِر َٔ ٔ َِزٟ ٤ُز ِٟ َ ا َرم َّی  ً ی َح يِّ ی٠َُ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ یَز٢َِ   ٥ِ َٟ اَِل  َٗ ٤َُا  ًَٔلص ک َٓ ا٢َ  َٗ ىّی  ٔلَي ٣ٔ ةٔ إ َٔ ٔ َِزٟ ي ز

َبةٔ  َ٘ ٌَ ِٟ ا َزَة  ٤ِ  َج

اسہم زریہ  ن رحب، فبہ  ن رجری، رجری، ویسن ا یل، زرہی، دیبعاہلل  ن دبعاہلل ، رضحت ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ا

 ن زدی ریض اہلل ہنع رعہف  ے زمدہفل کت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ وسار ےھت رھپ زمدہفل  ے ٰینم کت آپ ےن لضف  ن 

 ےک ریم رکےن کت کیبل ےتہک رےہ۔ سابس وک اےنپ اس ھ اھٹبای، دفونں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس رمجہ ةقع

 رجری، رجری، ویسن ا یل، زرہی، دیبع اہلل  ن دبعاہلل ، رضحت ا ن سابسزریہ  ن رحب، فبہ  ن  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک وج رمعہ ےک اس ھ جح وک الم رک عتمت رک  وت اس وک وج آرابین یم

 ؿجح اک ایب :   ابب

ںیم نیت رفز  رےھک افر است رفز  اہلل اعتیل اک وقؽ ہک وج رمعہ ےک اس ھ جح وک الم رک عتمت رک  وت اس وک وج آرابین رسیم وہ رکےل افر سج وک رسیم ہن وہ وتجح ےک دونں 

  ب مت ولٹ رک اجف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1582    حس

ہ، ابوح٤زہاسحٙ ب٩ ٨٣ :  راوی رض، طٌب ر، ن  ؼو

اب٩َِ  ُت  ِٟ َ ا٢َ َسأ َٗ َزَة  ث٨ََا أَبُو َج٤ِ َبُة َحسَّ ٌِ بََر٧َا ُط رِضُ أَِخ ا٨َّٟ ٧َا  بََر ٕر أَِخ ٨ُِؼو ُٚ ب٩ُِ ٣َ ا ِٔسَح َىَی إ ث ٩ِ  َحسَّ ًَ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ

 ٔ ٓ ٢َ ا َ٘ َٓ ٔی  َضِس ِٟ ا  ٩ِ ًَ ُتطُ  ِٟ َ َسأ ا َو ٔي بَٔض َزن أ٣ََ َٓ ٔة  ٌَ ٤ُِت ِٟ ُت ا ٤ِٔ٨ َٓ ا  ُوَص ص َْکٔ ا  َاّس أَ٪َّ ٧ َٛ ٢َ َو ا َٗ  ٕ َز٦ َْ فٔي  ْٔشِ اْة أَِو  َط ْة أَِو  ْر أَِو َبَْقَ زُو ا َج یَض

ضٔ  ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩َِ  ُت  أََتِی َٓ ٠َْة  بَّ َ٘ َت ْة ٣ُ ٌَ ِت ْر َو٣ُ بِرُو خٌّ ٣َ زٔی َح ٨َُا ّا ی ٧ ِٔنَشا أَ٪َّ إ َٛ  ٔ ا٦ ٨َ٤َ ِٟ ا ٔي  ُِت ف َی أ َحسَّ ََفَ َٓ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ا٢َ َی  َ٘ َٓ ُط  ُِت ث

٨َُِس  ٕ َوُ ز ٔی ُب ب٩ُِ َجز َز٦ُ َوَوصِ ٢َ آ ا َٗ ٢َ َو ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا ٔي  ُة أَب َّ٨ ُ ُس بَر ِٛ َ ْة َوَحخٌّ اهَّللُ أ ٠َ بَّ َ٘ َزْة ٣َُت َة ٤ًُِ َب ٌِ ٩ِ ُط ًَ ْر 

ْر  بِرُو ٣َ 

 رضحت ا ن سابس  ے ہعتم ےک قلعتم وپاھچ وت اوہنں ےن ےھجم اس ااحسؼ  ن وصنمر، رضن، ہبعش، اوبزمحہ ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن

ےک رکےن اک مکح دای افر ںیم ےن اؿ  ے دہی ےک قلعتم وپاھچ وت اہک اس ںیم اکی افٹن ای اگےئ ای رکبی ےہ ای آرابین ںیم رشکی وہاجان 

االعؿ رک رتا ےہ جح وبقمؽ ےہ، ہعتم وبقمؽ ےہ، ےہ افر ولوگں ےن اس وک رکمفہ اھجمس ےہ، وت ںیم ےن وخاب ںیم داھکی ہک اکی صخش 

 ںیم رضحت ا ن سابس ےک اپس آای ںیم ےن اؿ  ے ہی ایبؿ ایک وت اوہنں ےن اہک اہلل اربک ہی وت اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فملس یک تنس ےہ،

 آدؾ افر فبہ  ن رجری افر دنغر ےن ہبعش  ے لقن ایک رمعہ وبقمؽ ےہ افر جح وبقمؽ ےہ۔

 اقحس  ن وصنمر، رضن، ہبعش، اوبزمحہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...آرابین ےک اجونر رپ وسار وہےن اک ایبؿ اس ےئل اہلل اعتیل ےن رفامای ہک آرابین ےک اج

 جح اک ایبؿ :   ابب

ےہ افر وت اک ایبؿ اس ےئل اہلل اعتیل ےن رفامای ہک آرابین ےک اجونر وک مہ ےن اہمتر  ےئل اہلل یک اشنین رقمر یک ےہ اس ںیم اہمتر  ےئل الھبیئ آرابین ےک اجونر رپ وسار وہےن 

 فص ہتسب وہ رک اس رپ اہلل اک انؾ ول ب فہ اےنپ ولہپ ےک لب رگاجںیئ وت اس ںیم  ے اھکف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1583    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی اٟز٧از، ارعد، ابوہزیزہ  ک، ابو ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ضٔیَ  َِزَة َر ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ا  ٩ِ ًَ  ٔ ٧َِّاز اٟز ٔي  ٩ِ أَب ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللَٔحسَّ  ٢َ ُسو ُط أَ٪َّ َر ٨ِ ًَ اهَّللُ  اهَّللُ   َّي  َػل  

 َّ ٧ٔ ٢َ إ ا َٗ ا  ِبَض َٛ ِر ا ا٢َ  َ٘ َٓ َْة  ٧ ا بََس ََّض ٢َ إ٧ٔ ا َ٘ َٓ ا  َض ِب َٛ ِر ا  ٢َ ا َ٘ َٓ َّة  ُٚ بََس٧ و ًّل َيُش َرُج َی  َرأ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َک فٔي ًَ ی٠َِ ا َو ِبَض َٛ ِر ا ا٢َ  َٗ ٧َْة  ا بََس َض

٧َٔیةٔ  ا اٟثَّ أَٟثةٔ أَِو فٔي   اٟثَّ

رعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن اکی صخش وک داھکی وج دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اوبازلاند، ا

ار وہاجؤ آرابین اک اجونر تاکن رک ےل اجرتا اھت، وت آپ ےن رفامای ہک اس رپ وسار وہ اجؤ اس ےن اہک ہی آرابین اک اجونر ےہ آپ ےن رفامای وت وس

 وہافر دفےری ای رسیتی ابر رفامای ریتی رخایب 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

ےک اجونر وک مہ ےن اہمتر  ےئل اہلل یک اشنین رقمر یک ےہ اس ںیم اہمتر  ےئل الھبیئ ےہ افر وت  آرابین ےک اجونر رپ وسار وہےن اک ایبؿ اس ےئل اہلل اعتیل ےن رفامای ہک آرابین

 فص ہتسب وہ رک اس رپ اہلل اک انؾ ول ب فہ اےنپ ولہپ ےک لب رگاجںیئ وت اس ںیم  ے اھکف



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1584    حس

ہ، ٗتازہ، ا٧ص رضی اهَّلل ٨ًہ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہ :  راوی  ی٥، ہظا٦ وطٌب

 ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٩ِ أ٧ََٕص َر ًَ  ُ َزة ا َت َٗ ٨ََا  ث اَِل َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ُط ٨ََا صَٔظا٦ْ َو ث اصٔی٥َ َحسَّ َِز ٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔب ث طٔ َحسَّ ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٨ِطُ أَ٪َّ 

 َ٘ َٓ َّة  ٧ ُٚ بََس و ًّل َيُش َرُج َی  َرأ  ٥َ َس٠َّ ًََلثّاَو َضا ث ِب َٛ ِر ا  ٢َ ا َٗ َْة  ٧ ا بََس ََّض ٧ٔ ٢َ إ ا َٗ َضا  ِب َٛ ِر ا  ٢َ ا َٗ َْة  ٧ ََّضا بََس ا٢َ إ٧ٔ َٗ ا  ِبَض َٛ ِر  ا٢َ ا

ملسم  ن اربامیہ، اشہؾ فہبعش، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی صخش وک داھکی ہک 

تا ےہ آپ ےن رفامای ہک اس رپ وسار وہاج، اس ےن اہک ہک ہی آرابین اک اجونر ےہ آپ ےن رفامای ہک اس رپ آرابین اک اجونر تاکن رک ےل اجر

 وسار وہاج، اس ےن اہک ہک ہی آرابین اک اجونر ےہ، آپ ےن رفامای اس رپ وسار وہاج، نیت ابر رفامای

 ملسم  ن اربامیہ، اشہؾ فہبعش، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ اس ھ آرابین اک اجونر ےل اجےئ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ اس ھ آرابین اک اجونر ےل اجےئ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1585    حس

، سا٥ٟ ب٩ ًبساهَّلل ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی  یحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب

اهَّللٔ أَ٪َّ  ِبٔس  ًَ ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ِ َس ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب یَِح ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َز َر ا٢َ اب٩َِ ٤ًَُ َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  

َش  َٓ َحخِّ َوأَصَِسی  ِٟ ا َي  ٔل ٔ إ ٤َِزة ٌُ ِٟ ٔا َٔ ب ا َوَز ِٟ ا ةٔ  ٥َ فٔي َححَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس  ٍَ تَّ ٤َ ةٔ َت َٔ ُح٠َِی ِٟ ا َی ٩ِ٣ٔ ذٔی  َضِس ِٟ ا طُ  ٌَ ٣َ َٚ ا

أَصَ  َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َر  َ ٥َ َوبََسأ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ُض ٣َ ا َّ٨ اٟ  ٍَ تَّ ٤َ َت َٓ َحخِّ  ِٟ ٔا ٔ ث٥َُّ أََص١َّ ب َزة ٤ِ ٌُ ِٟ ٔا ١َّ ب



 

 

ٔس٦َ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ُِضٔس  ٥ِ ی َٟ ُض٥ِ ٩ِ٣َ  َی َو٨ِ٣ٔ َضِس ِٟ ا  َٚ َشا َٓ أض ٩ِ٣َ أَصَِسی  ا٨َّٟ َاَ٪ ٩ِ٣ٔ  ک َٓ خِّ  َح ِٟ ا َي  ٔل ٔ إ ٤َِزة ٌُ ِٟ ٔا َّ  ب َػل ٔيی   ٠َِیطٔ ا٨َّٟ ًَ اهَّللُ  ي 

ٔضَی حَ  ِ٘ َّی َي ً ُط َح ٨ِ ٦َ ٣ٔ ٕئ َِحُ َیٔح١  َٟٔظِی َّطُ َِل  ٧ٔ إ َٓ ی  ٥ُِٜ أَصَِس َاَ٪ ٨ِ٣ٔ ک أض ٩ِ٣َ  ا٢َ ٨٠َّٟٔ َٗ َة  َّٜ ٥َ ٣َ َس٠َّ ٥ُِٜ َو ٨ِ ٩َُِٜ ٣ٔ ٥ِ ی َٟ ُط َو٩ِ٣َ  حَّ

یَ  ِٟ ِ َو َّصِّ َ٘ ُی ِٟ ٔ َو زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ ٔاٟؼَّ ٔت َوب بَِی ِٟ ٔا ِٕ ب ٠َِیُل َٓ ی  ٔي أَصَِس ٕ ف َّا٦ ََة أَی ًََلث ٠َِیُؼ٥ِ ث َٓ ّیا  َیحِٔس َصِس  ٥ِ َٟ  ٩ِ٤َ َٓ خِّ  َح ِٟ ٔا ض١َّٔ ب ِح١ِٔ٠ ث٥َُّ ُٟٔی

ٕئ ث٥َُّ َخبَّ  َطِی  ٢َ ٩َ أَوَّ ِٛ ز  اٟ َت٥َ٠َ  اِس َة َو ٔس٦َ ٣ََّٜ َٗ ٔیَن  َٖ ح ا َل َٓ  ٔ ٔط َي أَص٠ِ ٔل ٍَ إ َرَج َٔذا  ّة إ ٌَ ِب خِّ َوَس َح ِٟ َِربَ  ا َشی أ ٖٕ َو٣َ ا ًََلثََة أَكَِو ا ث ٌّ

 َٖ ا َل َٓ ا  َٔ اٟؼَّ َتَي  أ َٓ  َٖ اِنََّصَ َٓ  ٥َ َس٠َّ َتیِٔن ث٥َُّ  ٌَ ِٛ َر  ٔ ا٦ َ٘ ٤َ ِٟ ا ٨َِٔس  ٔت ً بَِی ِٟ طُ بٔا َٓ ا ََو َضی ك َٗ ٔیَن  ٍَ ح َٛ
َة ََفَ ٌَ َسِب  ٔ ٤َزَِوة ِٟ ا ا َو َٔ ٔاٟؼَّ ب

َطُ  ُط َو٧رََِحَ َصِسی َضی َححَّ َٗ َّی  ً ُط َح ٦َ ٨ِ٣ٔ ٕئ َِحُ یَِح١ِٔ٠ ٩ِ٣ٔ َطِی  ٥ِ َٟ ٖٕ ث٥َُّ  َِوا ک١ُِّ  أَك بَِیٔت ث٥َُّ َح١َّ ٩ِ٣ٔ  ِٟ ٔا َٖ ب َلا َٓ اَق  َٓ َ رِِحٔ َوأ َّ٨ اٟ ِو٦َ  َی

َضِس  ِٟ ا  َٚ ا ی َوَس ٥َ ٩ِ٣َ أَصَِس َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ َرُسو  ١َ ٌَ َٓ ا  ١َ ٣ِٔث١َ ٣َ ٌَ َٓ ٨ِطُ َو ٦َ ٣ٔ ٕئ َِحُ ٩ِ َطِی ًَ ٔض َو ا َّ٨ اٟ َی ٩ِ٣ٔ 

اهَّللُ ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ َوَة أَ٪َّ  تَ رُعِ َٓ خِّ  َح ِٟ ا َي  ٔل ٔ إ َزة ٤ِ ٌُ ِٟ ٔا ٔ ب ط ٌٔ ت  ٔي َت٤َ ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  بََرِت َضا أَِخ ٨ِ ًَ ُط   ٌَ ُض ٣َ ا ا٨َّٟ  ٍَ تَّ ٤َ

 َّ َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ ُسو َر  ٩ِ ًَ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٤ََز َر اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ ا٥ْٟٔ  َس ٔي  بََرن ٔذی أَِخ َّٟ ا ٤ِٔٔث١ٔ  ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ   ي 

ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن ۃجح 

 ہیلع فملس ےن ےلہپ رمعہ اولاداع ںیم رمعہ ےک اس ھ جح وک الم رک عتمت ایک افر ذی اہفیلحل  ے دہی اک اجونر ےل رک ےئگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل

دہی  کیبل اہک رھپ جح ےک ےئل کیبل اہک، وت ولوگں ےن یھب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ جح وک رمعہ ےک اس ھ الم رک عتمت ایک ضعب ولگ وت

، مت ںیم  ے وج صخش ےل رک ےئگ ےھت افر ضعب دہی ںیہن ےل رک ےئگ ےھت۔  ب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ہکم ےچنہپ وت ولوگں  ے رفامای

دہی ےل رک آای ےہ اس ےک ےئل وکیئ رحاؾ زیچالحؽ ںیہن ےہ  ب کت ہک فہ جح وک وپرا ہن رکےل، افر سج صخش ےک اپس دہی اک اجونر 

س ہن وہ فہ اخہن ہبعک افر افص افر رمفہ اک وطاػ رک  افر ابؽ رتکاےئ افر ارحاؾ  ے ابرہ وہ اجےئ، رھپ جح اک ارحاؾ ابدنےھ سج ےک اپ

دہی ہن وہ فہ جح ںیم نیت رفز  رےھک افر است رفز  اس فتق رےھک  ب رھگ فاسپ وہ اجےئ،انچہچن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

وطاػ ایک،  ب ہکم آےئ وت بس  ے ےلہپ رنک امیین وک وبہس دای، رھپ نیت ریھپفں ںیم دفڑ رک  ےل افر اچر ںیم ومعمیل اچؽ  ے  ےل، 

ےکچ وت اقمؾ اربامیہ ےک اپس دف رتعک امنز ڑپیھ رھپ السؾ ریھپ رک افرغ وہےئ افر افص ےک اپس ےچنہپ وت افص   ب اخہن ہبعک اک وطاػ رک

افر رمفہ اک است ابر وطاػ ایک، رھپ  ب کت جح وک وپرا ہن رک ایل اس فتق کت اؿ اومر وک الحؽ ہن اھجمس وج احبتل ارحاؾ رحاؾ ںیہ، افر 

رک اخہن ہبعک اک وطاػ ایک، رھپ اؿ امتؾ زیچفں وک الحؽ اھجمس وج اس فتق کت رحاؾ ںیھت )ینعی ارحاؾ  ے ویؾ رحن ںیم آرابین یک افر ولٹ 

ابرہ وہ ےئگ( افر وج ولگ دہی ےل رک ےئگ ےھت اؿ ولوگں ےن یھب ایس رطح ایک سج رطح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایک اھت افر 

اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے جح وک رمعہ ےک اس ھ الم رک آپ ےک عتمت رکےن ےک  رعفہ ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے افر



 

 

 قلعتم ایس رطح رفاتی ایک سج رطح اسمل ےن وباہطس ا ن رمع ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک۔

 رمع ریض اہلل ہنع ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج آرابین اک اجونر راہتس ںیم رخدی ےل ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج آرابین اک اجونر راہتس ںیم رخدی ےل ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1586    حس

ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، ح٤از، ایوب، ٧آ ا٤ٌ٨ٟا٪  ابو

 ِ ِبسٔ اهَّللٔ ب ًَ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ اْز  َّ٤ ٨ََا َح ث أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ٨ََا أَبُو  ث ٤َُزَ َحسَّ ٔ أ٥َِٔٗ  ٩ٔ ً ط ْٔلَبٔی ُض٥ِ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر

 ٔ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو  ١َ ٌَ َٓ ا  ٤َ َٛ  ١ُ ٌَ ِٓ َ ّٔذا أ ا٢َ إ َٗ بَِیٔت  ِٟ ا  ٩ِ ًَ ُتَؼس   ا أَِ٪ َس ٨َُض آ٣َ يي َِل  ٔن إ َاَ٪  َٓ ِس ک َ٘ َٟ ا٢َ اهَّللُ  َٗ ِس  َٗ ٥َ َو َس٠َّ َو

ْة  ٨َ ُِسَوْة َحَش ٔ أ اهَّلل  ٢ٔ ُسو ٔي َر ٥ُِٜ ف َد  َل ٢َ ث٥َُّ َْخَ ا َٗ رٔ  ا اٟسَّ  ٩ِ٣ٔ ٔ َزة ٤ِ ٌُ ِٟ ٔا أََص١َّ ب َٓ َزَة  ٤ِ ٌُ ِٟ ا ٔسی  ِٔ َن لَي  ًَ ُت  ِب ِس أَِوَج َٗ يي  ٥ِ أَن ُٛ ضُٔس ُِط ٧ََا أ أ َٓ 

 ُ ٔ إِٔلَّ َواحْٔس ث َزة ٤ِ ٌُ ِٟ ا خِّ َو َح ِٟ ا َطأُِ٪  ا  ا٢َ ٣َ َٗ ٔ َو َزة ٤ِ ٌُ ِٟ ا َحخِّ َو ِٟ ٔا ٔئ أَص١ََّ ب بَِیَسا ِٟ ٔا َاَ٪ ب ک َٔذا  َّی إ ً یِٕس ث٥َُّ  ٥َّ َح َس ُٗ َضِسَی ٩ِ٣ٔ  ِٟ ا ی  َََر ِط ا

ا ٌّ ٤ٔی ا َج ُض٤َ َّی َح١َّ ٨ِ٣ٔ ً َیٔح١َّ َح  ٥ِ٠َ َٓ ا  احّٔس ا َو ّٓ ا ََو ا ك ُض٤َ َٟ  َٖ َلا َٓ ٔس٦َ  َٗ 

اوباامعنلؿ، امحد، اویب، انعف، دبعاہلل  ن دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل دبعاہلل  ن رمع ریض 

 ہنع  ے اہک اس اسؽ جح وک ہن اجےیئ ےھجم ادنہشی ےہ ہک آپ وک اخہن ہبعک  ے رفک ہن دای اجےئ، اوہنں ےن وجاب دای ہک اس اہلل

وصرت ںیم ںیم فیہ رکفں اگ وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایک اھت افر اہلل اعتیل ےن رفامای ہک اہمتر  ےئل اہلل ےک روسؽ ںیم 

 ںیہمت وگاہ انبات وہں ہک اےنپ افرپ ںیم ےن رمعہ وک فا ب رکایل،انچہچن رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ رھپ ےلکن اہیں کت ہک رتہبنی ومنہن ےہ، ںیم

ا، رھپ ہکم  ب اقمؾ دیباء ںیم ےچنہپ وت جح افر رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ افر اہک جح افر رمعہ یک وت اکی یہ احتل ےہ، دقدی ںیم آرابین اک اجونر رخدی



 

 

 جح افر رمعہ دفونں ےک ےئل اکی یہ وطاػ ایک رھپ ارحاؾ ںیہن وھکال  ب کت ہک دفونں  ے افرغ ہن وہےئ۔ ےچنہپ وت

 اوباامعنلؿ، امحد، اویب، انعف، دبعاہلل  ن دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اس صخش اک ایبؿ سج ےن ذی اہفیلحل ںیم ااعشر)اشنین( افر دیلقت )القدہ( یک رھپ ارحاؾ

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اجونر ےل   ب دمہنی  ے آرابین اکاس صخش اک ایبؿ سج ےن ذی اہفیلحل ںیم ااعشر)اشنین( افر دیلقت )القدہ( یک رھپ ارحاؾ ابدناھ، انعف اک ایبؿ ےہ ہک ا ن رمع ریض اہلل ہنع

 وہات۔

 

 
 اجےت وت ذی اہفیلحل ںیم ایکس دیلقت افر ااعشر رکےت اس ےک داںیئ وکتاؿ ںیم رھچی  ے امرےت اس احؽ ںیم ہک فہ اجونر ہلبق رف ی

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1587    حس

ر، :  راوی ، رعوہ ب٩ زبی ر ب٩ ٣ْخ٣ہ اور ٣زوا٪ اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساهَّلل ، ٤ٌ٣ز زہزی  ٣شو

ا َوَة ب٩ِٔ  ٩ِ رُعِ ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ْز  ٤َ ٌِ َا ٣َ ٧ بََر ِبُس اهَّللٔ أَِخ ًَ َا  ٧ بََر ٢ أَِخ ٕس ٗا َّ٤ ٤َُس ب٩ُِ ٣َُح ا أَِح ٨ََ ث ٣ََة َحسَّ رٔ ب٩ِٔ ٣َِْخَ َو ٤ِٔش ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ٔ َیِر ز ب ٟ

ٔ َو  ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َد  اَِل َْخَ َٗ اَ٪  زَِو َٔذا َو٣َ َّی إ ً ٔ َح ٔط َِػَحاب ائَّة ٩ِ٣ٔ أ َة ٣ٔ رِشَ ًَ  ٍَ ـِ ٔ ٔي ب ٨َةٔ ف ی ٤َسٔ ِٟ ا ٔة ٩ِ٣ٔ  یِبَٔی ُحَس ِٟ ا ٥َ َز٩َ٣َ  َس٠َّ

 ٔ ٤َِزة ٌُ ِٟ ٔا ٦َ ب َز َوأَِِحَ ٌَ َی َوأَِط َضِس ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل ا٨َّٟ َس  َّ٠ َٗ ٔة  َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ی  ُوا بٔٔذ َا٧  ک

، رمعم زرہی، رعفہ  ن زریب، وسمر  ن رخمہم افر رمفاؿ دفونں  ے رفاتی رکےت ںیہ اؿ دفونں ےن ایبؿ ایک ہک  ادمح  ن دمحم، دبعاہلل

ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس دمہنی  ے اکی ازار  ے زادئ احصہب ےک اس ھ ےلکن اہیں کت ہک  ب ذی اہفیلحل ےچنہپ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

  افر ارحاؾ رمعہ ابدناھ۔دہی یک دیلقت یک افر ااعشر ایک

 ادمح  ن دمحم، دبعاہلل ، رمعم زرہی، رعفہ  ن زریب، وسمر  ن رخمہم افر رمفاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

اشنین( افر دیلقت )القدہ( یک رھپ ارحاؾ ابدناھ، انعف اک ایبؿ ےہ ہک ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ب دمہنی  ے آرابین اک اجونر ےل اس صخش اک ایبؿ سج ےن ذی اہفیلحل ںیم ااعشر)

 وہات۔

 

 
 اجےت وت ذی اہفیلحل ںیم ایکس دیلقت افر ااعشر رکےت اس ےک داںیئ وکتاؿ ںیم رھچی  ے امرےت اس احؽ ںیم ہک فہ اجونر ہلبق رف ی

یث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س      1588    حس

، حرضت ًائظہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ا٠ٓح، ٗاس٥  ابونٌی٥، 

ًَلئَٔس  َٗ ُت  َت٠ِ َٓ ِت  َٟ ا َٗ ٨َِضا  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ُح  ٠َ ِٓ َ ث٨ََا أ ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ن ٨ََا أَبُو  ث َّي َحسَّ َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ ٠َِیطٔ  بُِسٔ٪  ًَ  ُ اهَّلل

طُ  َٟ َاَ٪ أُح١َّٔ  َطِیْئ ک  ٔ ط ٠َِی ًَ  ٦َ ٤َا َِحُ َٓ اَصا  ا َوأَصَِس َزَص ٌَ َِط َسَصا َوأ َّ٠ َٗ یَّ ث٥َُّ  ٥َ بَٔیَس َس٠َّ  َو

اوبمیعن، احلف، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ 

ین ےک اجونر ےک القد  اےنپ تا ھ  ے ےٹب رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس یک دیلقت یک افر ااعشر ایک افر ہکم یک رطػ رفاہن ایک آراب

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن یسک الحؽ زیچ وک رحاؾ ںیہن اھجمس۔

 اوبمیعن، احلف، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آرابین ےک اجونر افر اگویں ےک ےئل تار ےنٹب اک ایبؿ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 آرابین ےک اجونر افر اگویں ےک ےئل تار ےنٹب اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1589    حس

ہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  یراو ہ، حٔؼ ز، یحٌی ًبیس اهَّلل ٧آٍ اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ً  ٣شس



 

 

ضٔیَ  َر َة  َؼ ِٔ ٩ِ َح ًَ ٤ََز  اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َآ ٔي ٧ بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ  ٔ اهَّلل ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ یَِحٌَی  ا  ث٨ََ ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث یَا َحسَّ ُت  ٠ِ ُٗ ِت  َٟ ا َٗ ُض٥ِ  ٨ِ ًَ اهَّللُ   

َط  ا  اهَّللٔ ٣َ  ٢َ ُسو َّی أَح١َّٔ َر ً ًَل أَح١ٔ  َح َٓ ٔي  ِسُت صَِسي َّ٠ َٗ َرأِٔسی َو ِسُت  بَّ َٟ يي  ٔن ٢َ إ ا َٗ ٧ََِت  ٥ِ َتِح١ِٔ٠ أ َٟ وا َو ٔض َح٠  ا َّ٨ اٟ خِّ أُِ٪  َح ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ 

اہلل  دسمد، ییحی دیبعاہلل انعف ا ن رمع ریض اہلل ہنع، ہصفح ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص

ہیلع فملس ولوگں اک ایک احؽ ےہ ہک فہ ارحاؾ  ے ابرہ وہ ےئگ ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ارحاؾ  ے ابرہ ںیہن وہےئ آپ یلص اہلل 

ہیلع فملس ےن رفامای ںیم ےن اےنپ ےر ےک ابولں وک امج ایل ےہ افر اینپ دہی یک دیلقت یک ےہ اس ےئل ںیم  ب کت جح  ے افرغ ہن وہ اجؤں 

 اؾ ںیہن وھکؽ اتکس۔ارح

 دسمد، ییحی دیبع اہلل انعف ا ن رمع ریض اہلل ہنع، ہصفح ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 آرابین ےک اجونر افر اگویں ےک ےئل تار ےنٹب اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1590    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ  اٟزح٩٤ حرضت ًائظ ت ًبس یث، اب٩ طہاب، رعوہ، ٤ًزہ ب٨  ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ، ٟ

 ٩ِ ًَ َوَة َو ٩ِ رُعِ ًَ إب  َض ٔط اب٩ُِ  ٨ََا  ث ُث َحسَّ ِی ا٠َّٟ ا  ث٨ََ َٕ َحسَّ ُس ُو ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ضَٔی  َحسَّ َة َر ائَٔظ ًَ ٩ٔ٤َ أَ٪َّ  ِح زَّ اٟ ِبسٔ  ًَ ٨ِٔٔت  ٤َِزَة ب ًَ

ًَلئَٔس  َٗ ت١ُٔ  ِٓ َ أ َٓ ٨َةٔ  ی ٤َسٔ ِٟ ا ی ٩ِ٣ٔ  ُِضٔس ٥َ ی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس َاَ٪  ِت ک َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ ا اهَّللُ  َّ٤ ّئا ٣ٔ َطِی ٨َُٔب  َیِحت ٔ ث٥َُّ َِل  ٔط  َصِسی

 ٦ُ ٤ُرِِحٔ ِٟ ا ٔبُطُ  ٨َ  َیِحت

دبعاہلل  ن ویفس، ثیل، ا ن اہشب، رعفہ، رمعہ تنب دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکیت ںیہ ہک اوہنں ےن 

ںیہن  رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دمہنی  ے آرابین اک اجونر ےتجیھب وت ںیم آپ یک دہی ےک تار یتٹب، رھپ آپ اؿ زیچفں  ے رپزیہ

  رحمؾ رپزیہ رکات ےہ۔رکےت ےھت نج  ے



 

 

 دبع اہلل  ن ویفس، ثیل، ا ن اہشب، رعفہ، رمعہ تنب دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ہآرابین ےک اجونر ےک ااعشر رکےن اک ایبؿ افر رعفہ وسمر ریض

 جح اک ایبؿ :   ابب

یک افر اس اک ااعشر ایک افر رمعہ اک ارحاؾ آرابین ےک اجونر ےک ااعشر رکےن اک ایبؿ افر رعفہ وسمر ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دہی یک دیلقت 

 ابدناھ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1591    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ  ، ًائظ ٣ش٤٠ہ، ا٠ٓح ب٩ ح٤یس، ٗاس٥  ًبس اهَّلل ب٩ 

 ِ٨ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٤َِیٕس  ُح ب٩ُِ حُ ٠َ ِٓ َ ا أ ٨ََ ث َة َحسَّ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ًَلئَٔس صَ َحسَّ َٗ ُت  َت٠ِ َٓ ِت  َٟ ا َٗ ِسٔی َضا 

بَیِ  ِٟ ا َي  ٔل ا إ َث بَٔض ٌَ ا ث٥َُّ َب َُض ِست َّ٠ َٗ َسَصا أَِو  َّ٠ َٗ َزَصا َو ٌَ َِط ٥َ ث٥َُّ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ َطِیْئ اٟ  ٔ ط ٠َِی ًَ  ٦َ ا َِحُ ٤َ َٓ ٔة  ی٨َ ٤َٔس ِٟ ٔا ا٦َ ب َٗ َ ٔت َوأ

طُ ح١ٌّٔ  َٟ َاَ٪   ک

 اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس دبعاہلل  ن ہملسم، احلف  ن دیمح، اقمس، اعہشئ ریض اہلل

 ےک آرابین ےک اجونر یک ڈفری یٹب، رھپ آپ ےن اس اک ااعشر ایک افر ایکس دیلقت یک ای ںیم ےن اس یک دیلقت یک، رھپ آپ ےن اس وک اخہن ہبعک

  الحؽ زیچ وک رحاؾ ںیہن اھجمس۔یک رطػ اجیھب افر آپ دمہنی ںیم رہھٹ  رےہ افر آپ ےن یسک

 دبع اہلل  ن ہملسم، احلف  ن دیمح، اقمس، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج تارفں وک اےنپ تا ھ  ے ےٹب ۔



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج تارفں وک اےنپ تا ھ  ے ےٹب ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1592    حس

ٟزح٩٤ :  راوی بي بَک ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦ ٤ًزہ ب٨ت ًبسا ک، ًبساهَّلل ب٩ ا ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ َٕ أَِخ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ََّضا  َحسَّ ٧َ ٩ٔ٤َ أ زَِّح اٟ ِبسٔ  ًَ ٨ِٔٔت  َزَة ب ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ ز٦ِ زٔو ب٩ِٔ َح ٤ِ ًَ ََِکٔ ب٩ِٔ  ٔي ب ٔ ب٩ِٔ أَب اهَّلل ِبسٔ  ًَ

بَّ  ًَ ٔ ب٩َِ  اهَّلل ِبَس  ًَ ا إٔ٪َّ  ٨َِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ائَٔظَة  ًَ ٔلَي  َتَب إ َٛ اَ٪  َی ِٔ ُس َاَز ب٩َِ أَبٔي  ُط أَ٪َّ زٔی بََرِت ٨ِ أَِخ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ا٢َ ٩ِ٣َ أَصَِسی إض َر َٗ ٤َا  ُض

اهَّللُ َرضَٔی  ُة  ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ  ُ َزة ٤ِ ًَ ِت  َٟ ا َٗ ُُط  ٨ُِرَِحَ َصِسی ی َّی  ً ي َح د َحا ِٟ ا َي  ل ًَ  ٦ُ یرَِِحُ ٔ ٣َا  ط ٠َِی ًَ  ٦َ ا َِحُ ّی اب٩ُِ َصِس ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ َص  ِی َٟ ا  ٨َِض ًَ  

َّي اهَّللُ ٔ َػل اهَّلل ُسو٢ٔ  ٔی َر ًَلئَٔس صَِس َٗ َت٠ُِت  َٓ َا  ٕض أ٧َ ا بَّ ًَ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ا  َسَص َّ٠ َٗ ٥َ بَٔیَسیَّ ث٥َُّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  

َطِیْئ أََح٠َّ   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ٔ  َرُس لَي  ًَ  ٦ِ َیرِِحُ  ٥ِ٠َ َٓ َبٔي  ٍَ أ َٔضا ٣َ َث ب ٌَ ٔ ث٥َُّ َب ِط ی ٧رُِٔحَ بَٔیَس َّی  ً ُط َح َٟ اهَّللُ  ُی  ُط  َضِس ِٟ  ا

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، دبعاہلل  ن ایب رکب  ن رمعف  ن زحؾ رمعہ تنب دبعارلنمح  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک زاید  ن ایب  نایؿ ےن 

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع وک ھکل اجیھب ہک دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک سج ےن دہی  یجیھ وت اس یک دہی ذحب ےئک 

کت اس رپ فہ زیچ رحاؾ ےہ وج احویجں رپ رحاؾ ےہ، رمعہ ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن وجاب دای  اجےن

 ہک ا ن سابس ریض اہلل ہنع ےن وج اہک فہ حیحص ںیہن ےہ، ںیم ےن وخد یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دہی ےک تار اےنپ تا ھ  ے ےٹب ںیہ، رھپ

اہلل ہیلع فملس ےن اس یک دیلقت یک اےنپ دفونں تاوھتں  ے، رھپ اس وک ےری  فادل ےک وحاےل رکدای وت یبن یلص اہلل ہیلع روسؽ اہلل یلص 

 فملس رپ ادا یک الحؽ یک وہیئ زیچںی رحاؾ ںیہن وہیئ اہیں کت ہک اجونر یک آرابین یک یئگ۔

 زحؾ رمعہ تنب دبعارلنمح دبع اہلل  ن ویفس، امکل، دبعاہلل  ن ایب رکب  ن رمعف  ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رکبویں ےک ےلگ ںیم تار ڈاےنل اک ایبؿ ۔



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رکبویں ےک ےلگ ںیم تار ڈاےنل اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1593    حس

ہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ز، حرضت ًائظ اہی٥، اسو  ابونٌی٥، ا٤ًع، ابز

ا َٗ ا  َض ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ز َو اِْلَِس  ٩ِ ًَ َِزاصٔی٥َ  ٩ِ إٔب ًَ ُع  ٤َ ًِ َ اِْل ٨ََا  ث ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ا أَبُو ن ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ی  ِت أَصَِس َٟ

٤ّ٨ََاَو  ّة ُ زَّ ٥َ ٣َ  َس٠َّ

اوبمیعن، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 اکی رمہبت رکبایں آرابین ےک ےئل ںیجیھب

 اوبمیعن، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رکبویں ےک ےلگ ںیم تار ڈاےنل اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1594    حس

ابزاہی٥، اسوز، ًائ :  راوی ، ًبساٟواحس، ا٤ًع،  ا٤ٌ٨ٟا٪ ہ رضی اهَّلل ٨ًہاابو  ظ

 ًَ  ٔ َوز َِس اِْل  ٩ِ ًَ اصٔی٥ُ  َِز ا إٔب ث٨ََ ُع َحسَّ ٤َ ًِ َ ِْل ا ٨ََا  ث احٔٔس َحسَّ َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ُو  ا أَب ٨ََ ث ِت َحسَّ َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ًَلئَٔس ٠ٟٔ َ٘ ِٟ ا ت١ُٔ  ِٓ َ ُت أ ٨ِ ٔطٔ َحًَلِّل ُٛ ٔي أَص٠ِ ٘ٔی٥ُ ف ٥َ٨َ َوُي َِ ِٟ ا ُس  ِّ٠ َ٘ ُی َٓ  ٥َ 

اوباامعنلؿ، دبعاولادح، اشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع 



 

 

 ں ےک اس ھ آپ ارحاؾ  ے ابرہ رےتہ ےھت۔فملس ےک ےئل تار یتٹب یھت وت آپ رکبویں ےک ےلگ ںیم تار ڈاےتل افر اےنپ رھگ فاول

 اوباامعنلؿ، دبعاولادح، اشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رکبویں ےک ےلگ ںیم تار ڈاےنل اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1595    حس

رضی اهَّلل  :  راوی اہی٥، اسوز، حرضت ًائظہ  ر، ابز ر، سٔیا٪، ٨٣ؼو ٛثی ٣ٌت٤ز، ٣ح٤س ب٩  ؼور ب٩  ز، ٨٣ ا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤ا ابو

ا  ٨ًہ

 ٌِ ٤ُ ِٟ ا وُر ب٩ُِ  ٨ُِؼ ا ٣َ ٨ََ ث ْز َحسَّ ا َّ٤ ا َح ث٨ََ أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ُو  ا أَب ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ ٕر  و ٨ُِؼ ٩ِ ٣َ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس َا  بََر٧ ٕ أَِخ ٔیر ث َٛ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ث٨ََ ح و َحسَّ  ٔ ٤ٔز َت

َػ  ٔيیِّ  َّ٥ٔ٨َ ٨٠ٟٔ َِ ِٟ ا ًَلئَٔس  َٗ ت١ُٔ  ِٓ َ ُت أ ٨ِ ُٛ ِت  َٟ ا َٗ ا  َض ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ز َو ِْلَِس ا  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ُث إٔب ٌَ ِب َي َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ا ل بَٔض

ًَلِّل  ُُث َح ٜ٤ِ َی  ث٥َُّ 

اوباامعنلؿ، امحد، وصنمر  ن رمتعم، دمحم  ن ریثک،  نایؿ، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ 

افر وخد رھگ رپ ریغب اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل رکبویں ےک تار یتٹب یھت، رھپ آپ اس وک جیھب دےتی ےھت 

 ارحاؾ ےک وہےت ےھت۔

 اوباامعنلؿ، امحد، وصنمر  ن رمتعم، دمحم  ن ریثک،  نایؿ، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رکبویں ےک ےلگ ںیم تار ڈاےنل اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1596    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ  ٣ز، ٣ْسوٚ، حرضت ًائظ  ابونٌی٥، زْکیا، ًا

ائَٔظةَ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٚ و ٩ِ ٣َِْسُ ًَ  ٕ ا٣ٔز ًَ  ٩ِ ًَ اُئ  یَّ َْکٔ ٨ََا َز ث ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ٨ََا أَبُو ن ث اهَّللُ  َحسَّ َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ َٔضِسٔی  ُت ٟ َت٠ِ َٓ ِت  َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی 

 ٦َ ِب١َ أَِ٪ یرُِِحٔ َٗ ًَلئَٔس  َ٘ ِٟ ا ىٔی  ٌِ َت  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

اوبمیعن، زرکای، اعرم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع 

 ملس یک دہی ےک ےئل آپ ےک ارحاؾ ابدنےنھ  ے ےلہپ تار ےٹب۔ف

 اوبمیعن، زرکای، اعرم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفیئ ےک تار ےنٹب اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 فیئ ےک تار ےنٹب اک ایبؿ ۔ر

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1597    حس

ا٤ٟو٨٣ین حرضت ًائظہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ذ، اب٩ ًو٪، ٗاس٥ ا٦   ٤ًزو ب٩ ًلي، ٣ٌاذ ب٩ ٣ٌا

اب٩ُِ  ٨ََا  ث ذٕ َحسَّ ا ٌَ ُ ب٩ُِ ٣ُ ذ ا ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٓٔيٕ َحسَّ ل ًَ زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث َت٠ُِت َحسَّ َٓ ِت  َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٔیَن  ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ٩ِ أ٦ُِّ ا ًَ ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ِوٕ٪  ًَ

ی َاَ٪ ٨ًِٔٔس ک ِٔض٩ٕ  ًَلئَٔسَصا ٩ِ٣ٔ ً َٗ 

رمعف  ن  یل، اعمذ  ن اعمذ، ا ن وعؿ، اقمس اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک 



 

 

 ی ےک ےیل القد  اس رفیئ  ے ےٹب وج ےری  اپس یھتںیم ےن دہ

 رمعف  ن  یل، اعمذ  ن اعمذ، ا ن وعؿ، اقمس اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وجوتں اک تار انبےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   باب

 وجوتں اک تار انبےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1598    حس

ہ، ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ر، ًَک٣ ٛثی ابي   ٤ًز وب٩ ًلي، ٣ٌاذ، ٤ٌ٣ز، یحٌی ب٩ 

ٌَی ب٩ِٔ  ٩ِ یَِح ًَ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ِ ٣َ ًَ ٌاذ  ٨ا ٣ ٢ حسث زوب٩ ًلي ٗا ا٤ً ٨ََ ث َٔيیَّ  َحسَّ ٨ِطُ أَ٪َّ ٧ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َِزَة  َُزی ٩ِ أَبٔي ص ًَ َة  ٣َ ٩ِ ًَِٔکٔ ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ أَبٔي 

 َٛ ِر ا  ٢َ ا َٗ ٧َْة  ََّضا بََس ا٢َ إ٧ٔ َٗ ا  ِبَض َٛ ِر ٢َ ا ا َٗ ٧َّة  ُٚ بََس َی َرُجًّل َيُشو َرأ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل َٔبَضااهَّللٔ  َراٛ ُط  َرأَیُِت ِس  َ٘ ٠َ َٓ  ٢َ ا َٗ َضا   ِب

ارٕ  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ُط ٣َُح ٌَ اَب ا َت َُ٘ٔض ١ُ فٔي ٨ًُ ٌِ ا٨َّٟ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ٔزُ  ی ا  ُيَش

رمع ف ن  یل، اعمذ، رمعم، ییحی  ن ایب ریثک، رکعہم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی 

ابین اک اجونر تاکن رک ےئل اجرتا اھت آپ ےن رفامای اس رپ وسار وہاج، اس ےن اہک ہک ہی آرابین اک اجونر ےہ، آپ ےن رفامای صخش وک داھکی وج آر

اس رپ وسار وہاج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ںیم ےن اس صخش وک داھکی اس رپ وسار اھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس اس ےک اس ھ 

 ات اس یک رگدؿ ںیم اھت، دمحم  ن اشبر ےن اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔لچ رےہ ےھت افر وج

 رمع ف ن  یل، اعمذ، رمعم، ییحی  ن ایب ریثک، رکعہم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ؿجح اک ایب :   ابب

 وجوتں اک تار انبےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1599    حس

ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٩ً :  راوی ، یحٌی، ًَک٣  ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ًلي ب٩ ٣بارَ

 ٩ِ ًَ ٌَی  ٩ِ یَِح ًَ  َٔ اَر ٤َُب ِٟ ا لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٧َا  َز أَِخبََر ٤َُ اُ٪ ب٩ُِ ً ٤َ ا ًُِث ٨ََ ث اهَّللُ  َحسَّ َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َِزَة َر ی َبٔي صَُز ٩ِ أ ًَ ٣ََة  َِٔکٔ ً

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

امثعؿ  ن رمع،  یل  ن ابمرک، ییحی، رکعہم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ افر فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے 

 رفاتی رکےت ںیہ۔

  ن رمع،  یل  ن ابمرک، ییحی، رکعہم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل نعامثعؿ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آرابین ےک اجونر وک وھجؽ ڈاےنل اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع وھجؽ وک رصػ وکتاؿ

 جح اک ایبؿ :   ابب

اس ڈر  ے ااتر دےتی ہک وخؿ یک ین ےک اجونر وک وھجؽ ڈاےنل اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع وھجؽ وک رصػ وکتاؿ یک ہگج  ے اھپڑےت ےھت افر  ب ذحب رکےتیل وت وھجؽ آراب

 فہج  ے رخاب ہن وہاجےئ رھپ اس وک ریخات رکدےتی ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1600    حس

ٟیلي، حرضت ًلي رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ابي  اٟزح٩٤ ب٩  ، ًبس ابي ٧حیح، ٣حاہس  ٗبیؼہ، سٔیا٪، اب٩ 

َي  ِیل َٟ ٔي  َب ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ اصٕٔس  ٩ِ ٣َُح ًَ ٕح  ٧َحٔی ٔي  اب٩ِٔ أَب  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ُة َحسَّ بٔیَؼ َٗ ا  ٨ََ ث ُط َحسَّ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٓٔيٕ َر ل ًَ  ٩ِ ا٢َ ًَ َٗ



 

 

 ٔ ز و ُت َوبُٔح٠ُ ٧رََِحِ ًٔی  َّٟ ا بُِسٔ٪  ِٟ ا ًَٔل٢ٔ  َٚ بٔح ََتَؼسَّ ٥َ أَِ٪ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس نٔي  َز  صَاأ٣ََ

 ہصیبق،  نایؿ، ا ن ایب حیجن، اجمدہ، دبعارلنمح  ن ایب یلیل، رضحت  یل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ےھجم

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن مکح دای ہک آرابین اک اجونر وج ںیم ےن ذحب ایک اھت اس ےک وھجؽ افر اھکؽ وک ریخات رکدفں۔

 ہصیبق،  نایؿ، ا ن ایب حیجن، اجمدہ، دبعارلنمح  ن ایب یلیل، رضحت  یل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج آرابین اک اجونر راہتس  ے رخدی ےل افر اس وک تار انہپےئ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج آرابین اک اجونر راہتس  ے رخدی ےل افر اس وک تار انہپےئ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1601    حس

ٍ :  راوی ہ، ٧آ ً٘ب سٰی ب٩  ٣و  ، ، ابوؿ٤زہ ر ٨٣ذ ہی٥ ب٩  ا  ابز

ازَ  ا٢َ أََر َٗ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ َبَة  ِ٘ ٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ ث ٤َِزَة َحسَّ َؿ ٨ََا أَبُو  ث ٔ َحسَّ ٨ِٔذر ٤ُ ِٟ ا اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ٨ََا إٔب ث َحخَّ  َحسَّ ِٟ ا ٤َا  ُض ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر اب٩ُِ ٤ًََُز 

ا٦َ َححَّ  اًَ ُض٥ِ َٗٔت ٨َ َائ٩ْٔ بَِي َض ک ا َّ٨ اٟ طُ إٔ٪َّ  َٟ ٘ٔی١َ  َٓ ٤َا  ُض ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٔ َیِر ز ب اٟ اب٩ِٔ  ِضٔس  ًَ ٔي  ٔة ف یَّ رٔ و رَِحُ ِٟ ا ََ ٔة  و ُٖ أَِ٪ َيُؼس  ا ٧ََد ٢ْ َو

ضُٔس  ُِط ٍَ أ ٨َ َػ ا  ٤َ َٛ  ٍَ ٨َ َِػ ا أ ّٔذ ْة إ ٨َ َوْة َحَش اهَّللٔ أُِس  ٢ٔ و َرُس ٔي  ٥ُِٜ ف َاَ٪ َل ک ِس  َ٘ َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ٔ اصٔز َٔو َاَ٪ ب ا ک َّی إَٔذ ً َزّة َح ٤ُِ ُت ً ِب يي أَِوَج َن ٥ِ أ ُٛ

ٕ َو  َزة ٤ُِ ً ٍَ ّة ٣َ ُت َححَّ ٌِ ٤َ ِس َج َٗ يي  َن ٥ِ أ ُٛ ضُٔس احْٔس أُِط ٔ إِٔلَّ َو َزة ٤ِ ٌُ ِٟ ا خِّ َو َح ِٟ ا َطأُِ٪  ا  ٢َ ٣َ ا َٗ ٔئ  ا بَِیَس ِٟ َّی ا ً ُظ َح َََرا ِط ا ا ّس َّ٠ َ٘ ا ٣ُ ّی ی َصِس أَصَِس

بَیِ  ِٟ ٔا َٖ ب ا َل َٓ ٔس٦َ  َٙ َو٧رََِحَ َٗ َح٠َ َٓ رِِحٔ  َّ٨ اٟ  ٔ ِو٦ َی َّی  ُط َحً ٦َ ٨ِ٣ٔ ٕئ َِحُ َطِی یَِح١ِٔ٠ ٩ِ٣ٔ   ٥ِ َٟ َٔک َو َذٟ َي  ل ًَ ِٔز  ز َی  ٥ِ َٟ ا َو َٔ ٔاٟؼَّ َی أَِ٪ ٔت َوب َرأ  َو

َّي اهَّللُ َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٍَ ٨َ َٔک َػ َذٟ َٛ ا٢َ  َٗ ٢ٔ ث٥َُّ  ِْلَوَّ ا ٔطٔ  آ َٔلَو َزَة ب ٤ِ ٌُ ِٟ ا خَّ َو َح ِٟ ا طُ  َٓ ا ََو َضی ك َٗ ِس  َٗ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ   

اربامیہ  ن ذنمر، اوبیرمہ، ومٰیس  ن ةقع، انعف  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن جح اک ارادہ ایک سج اسؽ اخرویجں 

 ہک آپ ےن ا ن زریب ےک دہع الختف ںیم جح اک ارادہ ایک اھت وت اؿ  ے یسک ےن اہک ہک اس اسؽ گنج وہےن فایل ےہ افر ںیمہ وخػ ےہ



 

 

وک رفک ہن دای اجےئ ، وت اوہنں ےن وجاب دای ہک اہمتر  ےئل اہلل ےک روسؽ ںیم رتہبنی ومنہن ےہ، اس وصرت ںیم فیہ رکفں اگ 

سج رطح آپ ےن ایک، ںیم ںیہمت وگاہ انبات وہں ہک ںیم ےن رمعہ اےنپ افرپ فا ب رک ایل اہیں کت ہک  ب دیباء یک یلھک ہگج ںیم ےچنہپ 

 ر رمعہ یک وت اکی یہ احتل ےہ، ںیم ںیہمت وگاہ انبات وہں ہک ںیم ےن جح وک رمعہ ےک اس ھ عمج ایک افر تار انہپای وہا آرابین اک اجونروت اہک جح اف

وج ںیم  یھب ےل ایل وج رخدیا اھت اہیں کت ہک ہکم ںیم ےچنہپ اخہن ہبعک افر افص رمفہ اک وطاػ ایک افر اس رپ ھچک زایدیت ہن یک افر احتل ارحاؾ

رمعہ ےک  اومر رحاؾ ںیہ اؿ وک الحؽ ہن اھجمس اہیں کت ہک ویؾ رحن آای وت ےر ڈنماای افر آرابین یک افر ایخؽ ایک ہک اؿ اک  الہ وطاػ یہ جح افر

 وطاػ ےک ےئل اکیف اھت رھپ رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایس رطح ایک ےہ۔

 ةقع، انعف اربامیہ  ن ذنمر، اوبیرمہ، ومٰیس  ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اینپ ویبویں یک رطػ  ے اؿ یک ااجزت ےک ریغب اگےئ ذحب رکےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اینپ ویبویں یک رطػ  ے اؿ یک ااجزت ےک ریغب اگےئ ذحب رکےن اک ایبؿ ۔

سج یث                               ج٠س او٢  :  ٠      1602    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ  اٟزح٩٤ حرضت ًائظ ت ًبس ک، یحٌی ب٩ سٌیس، ٤ًزہ ب٨ ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ٔت  َزَة ب٨ِٔ ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩ِٔ  َیِح  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ضَٔی  َحسَّ َر َة  ائَٔظ ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ ِت َس َٟ ا َٗ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ

 ٔ َسة ٌِ َ٘ ِٟ ا ٔی  ٔیَن ٩ِ٣ٔ ذ ٘ ٕص َب ٤ِ ٥َ َٟٔد َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َر  ٍَ ا ٣َ ٨َ ِج ٢ُ َْخَ و ُ٘ ا َت َض ٨ِ ًَ َِو٧َا اهَّللُ  َز٧ ا  َّ٤ ٠َ َٓ خَّ  َح ِٟ ا ی إِٔلَّ  ٧َُز  َِل 

ا و٢ُ  َرُس َة أ٣َََز  َّٜ ٔ أَِ٪ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٤َزَِوة ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  َعي ب َٖ َوَس َٔذا كَا ْی إ ُط َصِس ٌَ ٩ُِٜ ٣َ َی  ٥ِ َٟ  ٥َ ٩ِ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ َیح١َّٔ هَّلل  

 ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس ا٢َ ٧رََِحَ  َٗ ا  ٠ُِت ٣َا صََذ ُ٘ َٓ رِِحٔ ب٠َِٔح٥ٔ َبَْقٕ  َّ٨ اٟ َِو٦َ  ٨َا ی ٠َِي ًَ ُسخ١َٔ  َٓ ِت  َٟ ا ا٢َ  َٗ َٗ  ٔ ط أج ٩ِ أَِزَو ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ

 ٔ ضٔط َي َوِج ل ًَ ٔث  َحٔسی ِٟ ٔا َک ب ٢َ أََتِت ا َ٘ َٓ ٔس٥ٔ  ا َ٘ تُطُ ٠ِٟٔ َْکِ َذ َٓ ٌَی   َیِح

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ییحی  ن دیعس، رمعہ تنب دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک وقؽ لقن رکیت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک مہ 



 

 

اہلل ہیلع فملس شیک ھ ذی دعقہ ےک ہنیہم ںیم ےلکن  ب ہک اس ےنیہم ےک اپچن دؿ ابیق رہ ےئگ ےھت، مہ رصػ جح یہ اک روسؽ اہلل یلص 

ایخؽ رکےک ےلکن ےھت  ب مہ ہکم ےک آربی ےچنہپ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج صخش ےک اپس آرابین اک اجونر ہن وہ 

رمفہ ےک درایمؿ یعس رک ےل وت ارحاؾ  ے ابرہ وہ اجےئ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک  ب فہ وطاػ رکےل افر افص افر 

 امہر  اپس آرابین ےک دؿ وگتش الای ایگ وت ںیم ےن وپاھچ ہی ایک ےہ؟ اس ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ ویبویں

ہک ںیم ےن ہی دحثی اقمس  ے ایبؿ یک وت اوہنں ےن اہک ہک رمعہ ےن مت  ے دحثی کیھٹ یک رطػ  ے آرابین یک ےہ۔ ییحی اک ایبؿ ےہ 

 کیھٹ ایبؿ یک ےہ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ییحی  ن دیعس، رمعہ تنب دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ٰینم ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک آرابین رکےن یک ہگج رپ آرابین رکےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ٰینم ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک آرابین رکےن یک ہگج رپ آرابین رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1603    حس

٤ًز، ٧آٍ` :  راوی اہی٥، خاٟس ب٩ حارث، ًبیس اهَّلل ب٩   اسحاٚ ب٩ ابز

 َ ٍٕ أ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ َز  ٤َ اهَّللٔ ب٩ُِ ًُ ا ًُبَِیُس  ٨ََ ث رٔٔث َحسَّ ا َح ِٟ ا أَٟس ب٩َِ  ٍَ َخ ٔ ٤ َس اصٔی٥َ  َِز ُٚ ب٩ُِ إٔب ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث َاَ٪ َحسَّ ک ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  اهَّللٔ  ِبَس  ًَ  َّ٪

 ِٟ ا ٔي  ٨ِرَِحُ ف ٥َ َی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل و٢ٔ  َرُس ٨ِرَِحٔ  ا٢َ ًُبَِیُس اهَّللٔ ٣َ َٗ ٨ِرَِحٔ  ٤َ 

ااحسؼ  ن اربامیہ، اخدل  ن احرث، دیبعاہلل  ن رمع، انعف  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع آرابین رکےن یک ہگج `

 وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ذحب رکےن یک ہگج ںیم ذحب رکےت ےھت۔آرابین رکےت ےھت، دیبعاہلل ےن ایبؿ ایک ہک ر

 ااحسؼ  ن اربامیہ، اخدل  ن احرث، دیبع اہلل  ن رمع، انعف` :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  ہیلع فملس ےک آرابین رکےن یک ہگج رپ آرابین رکےن اک ایبؿ ۔ٰینم ںیم یبن یلص اہلل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1604    حس

، ٧آٍ :  راوی ہ ً٘ب سٰی ب٩  ٣و  ، ًیاق ص ب٩  ا٧  ، ر ٨٣ذ ہی٥ ب٩  ا  ابز

َُص ب٩ُِ ًَٔیإق َحسَّ  ٧َ ا أ ٨ََ ث رٔ َحسَّ ٨ِٔذ ٤ُ ِٟ ا اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ا إٔب ٨ََ ث َاَ٪ َحسَّ ا ک ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٤ََز  اب٩َِ ًُ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ َة  َب ِ٘ وَسی ب٩ُِ ًُ ا ٣ُ ٨ََ ث

ٔ َوَس٠َّ  ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ ٨ِرَِحُ  ٣َ ٔ ٔط یُِسَخ١َ ب َّی  ً ِی١ٔ َح ا٠َّٟ آْٔخٔ   ٩ِ٣ٔ ٍٕ ٤ِ ٔ ٩ِ٣ٔ َج ٔط َٔضِسی ُث ب ٌَ ِب رُِح  َی ِٟ ا ض٥ِٔ  إد ٓٔی ٍَ حُحَّ ٥َ ٣َ

 ِٟ ا َُ َو ُو ٠٤ِ ٤َ 

اربامیہ  ن ذنمر، اسن  ن ایعض، ومٰیس  ن ةقع، انعف  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ا ن رمع ریض اہلل ہنع اینپ آرابوینں اک اجونر زمدہفل 

 ے آرخ رات ںیم ےتجیھب اہیں کت ہک احویجں ےک اس ھ نج ںیم آزاد الغؾ وہےت فہ آرابین اک اجونر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک آرابین 

 ےن یک ہگج رپ چنہپ اجات۔رک

 اربامیہ  ن ذنمر، اسن  ن ایعض، ومٰیس  ن ةقع، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ تا ھ  ے رحن رک  ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 تا ھ  ے رحن رک  ۔ اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1605    حس



 

 

ہ، ا٧ص رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ب، ایوب، ابوًٗلب ر، وہی  سہ١ ب٩ بکا

َحسٔ  ِٟ ا َذَْکَ  ٧ََٕص َو ٩ِ أ ًَ ََة  ًَٔلب ٩ِ أَبٔي ٗ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ ٨ََا ُوَصِیْب  ث َّإر َحسَّ ِض١ُ ب٩ُِ بَک ٨ََا َس ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٧رََِحَ  ا٢َ َو َٗ َث  ی

ا ََّصّ َیِٔن ٣ُِدَت ٧ َِْقَ یِٔن أ ِبَظیِٔن أ٠َ٣ََِح َٛ ٨َةٔ  ی ٤َٔس ِٟ ٔا ي ب هَّ ا َوَؿ ٍَ بُِسٕ٪ َٗٔیا٣ّ ِب َس  ٔ ظ ٥َ بَٔیٔس َس٠َّ  َو

 وطر رپ ایبؿ رکےت وہےئ رفامای ہک لہس  ن اکبر، فبیہ، اویب، اوبالقہب، اسن ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ افر دحثی وک رصتخم

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ تا ھ  ے است افٹن ڑھک  رک ےک ذحب ےئک، افر دمہنی ںیم دف اقلب گنیس فاےل ڈنیمےھ ذحب ےئک۔

 لہس  ن اکبر، فبیہ، اویب، اوبالقہب، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افٹن وک ابدنھ رکرحن رکےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 افٹن وک ابدنھ رکرحن رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1606    حس

، زیاز ب٩ جبی :  راوی یٍ، یو٧ص ٣ش٤٠ہ، یزیس ب٩ زً  رًبس اهَّلل ب٩ 

 َ َرأ ا٢َ  َٗ  ٕ یِر َب ٔ ب٩ِٔ ُج َاز ٩ِ زٔی ًَ ٧َُص  یُو  ٩ِ ًَ  ٍٕ ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز َز ا ی ث٨ََ َة َحسَّ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ا أَتَي َحسَّ ُض٤َ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ٤ََُز  اب٩َِ ً یُِت 

یَّ  َ٘ ا ٣ُ ا َٗٔیا٣ّ ِثَض ٌَ ابِ  ٢َ ا َٗ َصا  ی٨َِرَِحُ ََتطُ  َاَر بََس٧ ِس أ٧َ َٗ َرُج١ٕ  َي  ل ًَ ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ُط ا٢َ  َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٕس َػل َّ٤ َة ٣َُح َّ٨ َسّة ُس

َازْ  ٔي زٔی بََرن َُص أَِخ ُو٧  ی

دبعاہلل  ن ہملسم، سیدی  ن زرعی، ویسن، زاید  ن ریبج رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن ا ن رمع ریض اہلل ہنع وک داھکی فہ اکی صخش ےک 

رحن رکےن ےک ےئل اھٹبای اھت اوہنں ےن اہک اس وک ڑھکا رک ےک اپفں ابدنھ د  ہی دمحم یلص اہلل ہیلع اپس آےئ سج ےن اےنپ افٹن وک 



 

 

 فملس یک تنس ےہ افر ہبعش ےن رطبقی ویسن ےک ایبؿ ایک ہک ھجم  ے زاید ےن ایبؿ ایک۔

 دبع اہلل  ن ہملسم، سیدی  ن زرعی، ویسن، زاید  ن ریبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

م

ح
م

 ...افٹن وک ڑھکا رکےک رحن رک ےن اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک ہی 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہیلع فملس یک تنس ےہ افر ا ن سابس ےن رفامای وصاػ  ے رماد ہی ےہ ہک فہ ڑھکی افٹن وک ڑھکا رکےک رحن رک ےن اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک ہی دمحم یلص اہلل

 وہں ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1607    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ا٧ص  ہ،  ًٗلب  ، ایوب  ، ب ہی ، و ر کا  سہ١ ب٩ ب

ا ُوَصیِ  ٨ََ ث ٕر َحسَّ َّا ِض١ُ ب٩ُِ بَک َس ا  ٨ََ ث طٔ َحسَّ ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َّي  َػل  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٧ََٕص  ٩ِ أ ًَ ََة  ًَٔلب ٩ِ أَبٔي ٗ ًَ وَب  ٩ِ أَی  ًَ ْب 

 ٔ َرٛ َح  َِػَب ا أ َّ٤٠َ َٓ ا  اَت بَٔض َب َٓ یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر ٔة  َٔ ُح٠َِی ِٟ ا َِّصَ بٔٔذی  ٌَ ِٟ ا ا َو ٌّ ٔة أَِرَب ی٨َ ٤َٔس ِٟ ٔا ِضَز ب و  اٟ  ٥َ َس٠َّ اح٠َٔ َو َر ١ُ َب  َُض٠ِّ ١َ ی ٌَ َح َٓ َتطُ 

٧رََِحَ  وا َو َیٔح٠  َزص٥ُِ أَِ٪  َزَخ١َ ٣َََّٜة أ٣ََ ا  َّ٤٠َ َٓ ا  ٌّ ٤ٔی ٤َٔا َج ی بٔض يَّ َٟ أئ  بَِیَس ِٟ ا لَي  ًَ ًَل  ًَ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ُح  بِّ ٥َ َوُيَش َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  

 َٛ ٨َةٔ  ٤َٔسی ِٟ ٔا ي ب هَّ ا َوَؿ ا٣ّ ٍَ بُِسٕ٪ َٗٔی َسِب  ٔ ظ َیِٔن بَٔیٔس ٧ یِٔن أَِْقَ یِٔن أ٠َ٣ََِح  ِبَظ

ر لہس  ن اکبر، فبیہ، اویب، القہب، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمہنی ںیم رہظ یک امنز یک اچ

یئگ، وت اینپ وساری رپ وسار رںیتعک ڑپںیھ افر ذفاہفیلحل ںیم رصع یک دف رںیتعک ڑپںیھ، فںیہ رات رھب رےہ اہیں کت ہک  ب حبص وہ

 وہےئ افر لیلہت ف حیبست رکےن ےگل،  ب دیباء ےچنہپ وت دفونں ےئلیک کیبل یہک  ب ہکم ںیم دالخ وہےئ، وت ولوگں وک ارحاؾ وھکےنل اک مکح

ےل دف اقلب ڈنیمےھ دای افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ تا ھ  ے است افٹن ڑھک  رک ےک ذحب ےیک افر دمہنی ںیم وگنیسں فا

 ذحب ےیک۔



 

 

 لہس  ن اکبر، فبیہ، اویب، القہب، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

ہنع ےن رفامای ہک ہی دمحم یلص اہلل ہیلع فملس یک تنس ےہ افر ا ن سابس ےن رفامای وصاػ  ے رماد ہی ےہ ہک فہ ڑھکی افٹن وک ڑھکا رکےک رحن رک ےن اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل 

 وہں ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1608    حس

ک :  راوی ہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟ  ٣شسز، اس٤ٌی١، ایوب، ابوًٗلب

ث٨ََ  ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث َّ َحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َّي  َػل  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ٕٔک  اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٧َ ٩ِ أ ًَ ََة  ًَٔلب َبٔي ٗ ٩ِ أ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ ِٔس٤َأًی١ُ  ي اهَّللُ ا إ

 ٩ِ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ یِٔن َو َت ٌَ ِٛ َر ٔة  َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ی  َِّصَ بٔٔذ ٌَ ِٟ ا ا َو ٌّ َِرَب ٔة أ ٤َٔسی٨َ ِٟ ٔا َز ب ِض اٟو   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٨ِطُ ث٥َُّ ًَ ًَ َرضَٔی اهَّللُ  ٧ََٕص  ٩ِ أ ًَ َرُج١ٕ 

 ٕ َزة ٤ِ ٌُ ٔ َئ أَص١ََّ ب ا بَِیَس ِٟ ا  ٔ ٔط َوِت ب َت اِس ا  َٔذ َّی إ َتطُ َحً اح٠َٔ َر َٔب  َرٛ َح ث٥َُّ  ِب اٟؼ  َّي  َؼل َٓ َبَح  َّی أَِػ ً َاَت َح ةٕ  ب  َوَححَّ

ہلل ہیلع فملس ےن دمہنی ںیم رہظ یک امنز اچر رںیتعک دسمد، اامسلیع، اویب، اوبالقہب، اسن  ن امکل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص ا

ڑپںیھ افر رصع یک امنز ذفاہفیلحل ںیم دف رںیتعک ڑپںیھ افر اویب ےن اکی صخش ےک فاہطس  ے رضحت اسن  ے رفاتی یک ہک آپ 

ہک  ب فہ آپ وک دیباء  ےن فںیہ رات سگاری اہیں کت ہک حبص وہیئگ، وت حبص یک امنز ڑپیھ رھپ اینپ وساری رپ وسار وہےئ اہیں کت

 ےک اقمؾ ںیم ےل رک یچنہپ وت آپ ےن رمعہ افر جح اک کیبل اہک۔

 دسمد، الیعمس، اویب، اوبالقہب، اسن  ن امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...۔ اصقب وک آرابین  ے ھچک یھب ہن دای اجےئ



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اصقب وک آرابین  ے ھچک یھب ہن دای اجےئ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1609    حس

ٟیلي :  راوی ابي  اٟزح٩٤ ب٩  ابي ٧حیح، ٣حاہس، ًبس ، سٔیا٪، اب٩  ٛثیر  ٣ح٤س ب٩ 

اُ٪  َی ِٔ ُس ٧َا  بََر ٕ أَِخ ٔیر ث َٛ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٓٔيٕ َحسَّ ل ًَ  ٩ِ ًَ َي  ِیل َٟ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔي  زَِّح اٟ ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ اصٕٔس  ٩ِ ٣َُح ًَ ٧َحٔیٕح  ٔي  اب٩ُِ أَب بََرنٔي  ا٢َ أَِخ َٗ

َش  َ٘ َٓ َزنٔي  أ٣ََ َٓ بُِسٔ٪  ِٟ ا لَي  ًَ ٤ُِت  ُ٘ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ىٔی  َث ٌَ ا٢َ َب َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  و٣ََضا ث٥َُّ َر َش٤ُِت  ٤ُِت ُُٟح َ٘ َٓ َزنٔي  أ٣ََ

یِ  َٟ ٔي  َب زَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أ اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ اصٕٔس  ٩ِ ٣َُح ًَ ی٥ٔ  اِلََکٔ ِبُس  ًَ َىٔی  ث اُ٪ َوَحسَّ َی ِٔ ُس  ٢َ ا َٗ ا  َزَص ا َوُج٠ُو َض َٟ ًَل ُط ٔج ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  ٓٔيٕ  ل ًَ  ٩ِ ًَ َي  ل

 ُٗ َ ٥َ أَِ٪ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ نٔي  ٢َ أ٣َََز ا َرتَٔضاَٗ َا ٔي ٔجز ّئا ف َطِی ا  ٠َِیَض ًَ ٔلَی  ًِ ُ بُِسٔ٪ َوَِل أ ِٟ ا لَي  ًَ  و٦َ 

دمحم  ن ریثک،  نایؿ، ا ن ایب حیجن، اجمدہ، دبعارلنمح  ن ایب یلیل رضحت  یل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک 

اپس ایگ، رھپ آپ ےن ےھجم مکح دای وت ںیم ےن اؿ اک وگتش میسقت رکدای رھپ ےھجم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اجیھب ںیم آرابین ےک افوٹنں ےک 

 ےھجم مکح دای وت ںیم ےن اؿ یک اھک ںیل افر وھج ںیل میسقت رک دںی،  نایؿ اک ایبؿ ےہ ہک ھجم  ے دبعارکلص  ےن وباہطس اجمدہ دبعارلنمح

ھجم وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن مکح دای ہک آرابین ےک اجونر ےک رضحت  یل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک 

 اپس ڑھکا وہ اجؤں افر اس ںیم  ے ھچک یھب اصقب وک ارجت ےک وطر رپ ہن دفں۔

 دمحم  ن ریثک،  نایؿ، ا ن ایب حیجن، اجمدہ، دبعارلنمح  ن ایب یلیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آرابین یک اھکولں ےک ریخات ےئک اجےن اک ایبؿ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 آرابین یک اھکولں ےک ریخات ےئک اجےن اک ایبؿ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1610    حس

٣ش٥٠ و ًب :  راوی خ، حش٩ ب٩  ٟیلي، حرضت ًلي رضی ٣شسز، یهي، اب٩ جزی ٟزح٩٤ ب٩ ابي  بسا  ً سالَکی٥ جزری، ٣حاہس،

٨ًہ لٰي  تٌا  اهَّلل 

 ِٟ ا ی٥ٔ  ََکٔ اِل ِبُس  ًَ َحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َو ِٟ ا ٔي  بََرن ا٢َ أَِخ َٗ یِٕخ  َز اب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ َیِحٌَی  ث٨ََا  ْز َحسَّ ٨ََا ٣َُشسَّ ث ا َحسَّ بََرص٤َُ ا أَِخ َرٔی  أَ٪َّ ٣َُحاصّٔس ز َح

زَّ  اٟ ِبَس  ًَ ٔ أَ٪َّ  ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیَّ َػل ا٨َّٟ ُظ أَ٪َّ  بََر ٨ِطُ أَِخ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ا  ٠ٔیًّ ًَ بََرُظ أَ٪َّ  ِیلَي أَِخ َٟ َبٔي  ٩ٔ٤َ ب٩َِ أ لَي  ِح ًَ و٦َ  ُ٘ ٥َ أ٣ََزَُظ أَِ٪ َي َس٠َّ َو

لٔ  ٌِ َضا َوَِل ُي َٟ ًَل ُوَزَصا َؤج ا َوُج٠ و٣ََض َضا ُُٟح ک٠َُّ ٧َطُ  ٔش٥َ بُِس ِ٘ ٔ َوأَِ٪ َي ٔط ٧ َطِیّئابُِس َٔضا  َرت َا ز ٔي ٔج  َی ف

دسمد، ییحی، ا ن رججی، ب ن  ن ملسم ف دبعارکلص  زجری، اجمدہ، دبعارلنمح  ن ایب یلیل، رضحت  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت 

 ے امتؾ زیچںی ینعی ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن مکح دای ہک آرابین ےک اجونر ےک اپس ڑھک  وہں افر اؿ اجونرفں ںیم 

 اےکن وگتش، ایکن اھکںیل افر وھجںیل میسقت رکدی اجںیئ افر اصقب یک ارجت ںیم اس  ے ھچک یھب ہن دای۔

 دسمد، یحی، ا ن رججی، ب ن  ن ملسم ف دبعارکلص  زجری، اجمدہ، دبعارلنمح  ن ایب یلیل، رضحت  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آرابین ےک اجونرفں یک وھجولں ےک ریخات ےئک اجےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 آرابین ےک اجونرفں یک وھجولں ےک ریخات ےئک اجےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1611    حس

، حرضت ًلي رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ابي ٟیلي ٕ ب٩ ابي س٠امی٪، ٣حاہس، اب٩   ابو نٌی٥، سی

 َٟ اب٩ُِ أَبٔي  ثَىٔی  و٢ُ َحسَّ ُ٘ اصّٔسا َي ُت ٣َُح ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ  ٪َ ُس٠َامِیَ ٔي  ُٕ ب٩ُِ أَب َسِی ٨ََا  ث ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ٨ََا أَبُو ن ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل ا َرضَٔی  ٠ٔیًّ ًَ ِیلَي أَ٪َّ 

ُ حَ  ا ث َض ٤ُِت َش َ٘ َٓ َضا  و٣ٔ ٔي ب٠ُُٔح َزن أ٣ََ َٓ َٕة  ٧ ائََة بََس ٥َ ٣ٔ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ی  ٢َ أَصَِس ا َٗ َُط  ث َضا ث٥َُّ سَّ ٤ُِت َش َ٘ َٓ َٔضا  ًَٔلٟ ٔي بٔح َزن ٥َّ أ٣ََ



 

 

َضا ُت َش٤ِ َ٘ َٓ ا  زَٔص و  بُٔح٠ُ

 ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وس اوب میعن، فیس  ن ایب امیلسؿ، اجمدہ، ا ن ایب یلیل، رضحت  یل

ںیم ےن افٹن آرابین ےئک، ےھجم اؿ اک وگتش میسقت رک ےن اک مکح دای وت ںیم ےن میسقت رک دای، رھپ اؿ یک وھجولں وک میسقت رکےن اک مکح دای وت 

 ےن اؿ یک اھکولں وک میسقت رک دای۔ میسقت رک دای رھپ اؿ اھکولں ےک میسقت رک ےن اک مکح دای وت ںیم

 اوب میعن، فیس  ن ایب امیلسؿ، اجمدہ، ا ن ایب یلیل، رضحت  یل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک ریخات رک ، افر دیبع ا اس ارم اک ایبؿ ہک آرابین ےک اجونرفں  ے ایک اھکےئ افر 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ریض اہلل ہنع ایبؿ ایک ہک اکشر ےک اس ارم اک ایبؿ ہک آرابین ےک اجونرفں  ے ایک اھکےئ افر ایک ریخات رک ، افر دیبع اہلل ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے انعف ےن وباہطس ا ن رمع

 س ےک العفہ اھکےئ افر اطعء ےن اہک ہک عتمت یک آرابین ںیم  ے وخد اھکےئ افر دفےرفں وک الھکےئ۔دبہل ںیم  ے افر ذنر ںیم  ے ہن اھکای اجےئ افر ا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1612    حس

، جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ، ًلاء ز، یحٌی، اب٩ جزیخ  ٣شس

اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َیِحٌَی  ا  ث٨ََ ْز َحسَّ ٨ََا ٣َُشسَّ ث ٩ِ  َحسَّ ِک١ُُ ٣ٔ ٧َأ ا َِل  َّ٨ ُٛ و٢ُ  ُ٘ ُض٤َا َي ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ ابَٔز ب٩َِ  ٍَ َج ٔ َس٤ اْئ  َل ًَ ا  ث٨ََ یِٕخ َحسَّ َز ُج

زُ  زَوَّ ا َوَت ٢َ ک٠ُُو ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٨َا  َٟ َؽ  خَّ ََفَ ًََلٔث ٣ٔىّی  َٚ ث ِو َٓ ٨َٔ٧ا  ٔ بُِس و٦ َ ُُٟح َک أ َٓ ا  َلإئ و ٌَ ٔ ُت ٟ ٠ِ ُٗ ٧َا  ِز زَوَّ ٨َا َوَت ٠ِ

٢َ َِل  ا َٗ ٨ََة  ی ٤َسٔ ِٟ ا ٨َِا  َّی ٔجئ ً ٢َ َح ا َٗ َ  أ

دسمد، ییحی، ا ن رججی، اطعء، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ فہ ایبؿ رکےت ںیہ ہک مہ ولگ ٰینم ےک دونں ںیم اینپ آرابوینں 

فملس ےن مہ ولوگں وک ااجزت دی افر رفامای ہک اھکؤ افر وتہش انبؤ وت مہ ولوگں ےن  اک وگتش زایدہ ںیہن اھکےت ےھت، رھپ یبن یلص اہلل ہیلع

؟ اوہنں ےن وجاب دای  اھکای افر وتہش انبای ںیم ےن اطعء  ے وپاھچ ہک ایک اوہنں ےن ہی یھب ایبؿ ایک ہک اہیں کت ہک مہ دمہنی چنہپ گ 



 

 

 ںیہن۔

 اہلل دسمد، ییحی، ا ن رججی، اطعء، اجرب  ن دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

ؿ ایک ہک اکشر ےک  ریض اہلل ہنع ایباس ارم اک ایبؿ ہک آرابین ےک اجونرفں  ے ایک اھکےئ افر ایک ریخات رک ، افر دیبع اہلل ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے انعف ےن وباہطس ا ن رمع

 وک الھکےئ۔دبہل ںیم  ے افر ذنر ںیم  ے ہن اھکای اجےئ افر اس ےک العفہ اھکےئ افر اطعء ےن اہک ہک عتمت یک آرابین ںیم  ے وخد اھکےئ افر دفےرفں 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1613    حس

، یحٌی، ٤ًز :  راوی ، س٠امی٪  ہخاٟس ب٩ ٣د٠س

ا َٗ َزةُ  ٤ِ ًَ َِتىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٌَی  َیِح َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٢ٕ ًَٔل ُ٪ ب٩ُِ ب ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث أُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َحسَّ ا َخ ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ ِت َس َٟ

ٕص  ٥َ َٟٔد٤ِ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  ٍَ َرُس ا ٣َ ِج٨َ و٢ُ َْخَ ُ٘ َضا َت ٨ِ َا ًَ َِو٧ َٔذا َز٧ َّی إ َحخَّ َحً ِٟ ا ی إِٔلَّ  َُز ٔ َوَِل ٧ َسة ٌِ َ٘ ِٟ ا ذٔی  ٔیَن ٩ِ٣ٔ  َب٘

بَِیٔت  ِٟ ٔا َٖ ب ا كَا َٔذ ْی إ ُط َصِس ٌَ ٩ُِٜ ٣َ َی  ٥ِ َٟ  ٥َ ٩ِ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َز َر َة أ٣ََ َّٜ ضَٔی ٩ِ٣ٔ ٣َ ُة َر ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َٗ َیٔح١   ث٥َُّ 

 ِ٨ ًَ ٔ اهَّللُ  ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َذبََح  ٘ٔی١َ  َٓ ا صََذا  ُت ٣َ ٠ِ ُ٘ َٓ رِِحٔ ب٠َِٔح٥ٔ َبَْقٕ  َّ٨ اٟ یَِو٦َ  ا  ٠َِي٨َ ًَ ُسخ١َٔ  َٓ ا٢َ َضا  َٗ  ٔ أجط ٩ِ أَِزَو ًَ  ٥َ َس٠َّ َو

 ٔ َي َوِجضٔط ل ًَ ٔث  ی َحٔس ِٟ ٔا ِتَک ب ٢َ أََت ا َ٘ َٓ ٔس٥ٔ  ا َ٘ َث ٠ِٟٔ َحٔسی ِٟ ا ا  ُت صََذ َْکِ َذ َٓ ٌَی   َیِح

 ن دلخم، امیلسؿ، ییحی، رمعہ ایبؿ رکیت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع وک ےتہک وہےئ انس ہک مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اخدل 

اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ رفاہن وہےئ  ب ہک ذی دعقہ ےک ےنیہم ںیم اپچن دؿ ابیق ےھت افر مہ ولوگں اک رصػ جح اک ارادہ اھت اہیں کت ہک 

ےک آربی ےچنہپ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن مہ ولوگں وک مکح دای ہک سج ےک اپس دہی ہن وہ وت فہ  ب اخہن ہبعک   ب مہ ولگ ہکم

اک وطاػ رک ےل وت ارحاؾ  ے ابرہ وہ اجےئ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک امہر  اپس آرابین ےک دؿ اگےئ اک وگتش الای 

ےہ؟ ولوگں ےن اتبای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ ویبویں یک رطػ  ے ذحب ایک ےہ۔ ییحی ےن اہک ہک ںیم  ایگ، ںیم ےن وپاھچ ہی ایک

 ےن اس دحثی وک اقمس  ے ایبؿ ایک وت اوہنں ےن اہک ہک رمعہ ےن مت  ے ہی دحثی کیھٹ ایبؿ یک ےہ۔



 

 

 اخدل  ن دلخم، امیلسؿ، ییحی، رمعہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےر ڈنماےن  ے ےلہپ ذحب رکےن اک ایبؿ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےر ڈنماےن  ے ےلہپ ذحب رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1614    حس

ب، ہ :  راوی ء، اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ حوط ؼور، ًلا  ظی٥، ٨٣

 ًَ َلإئ  ًَ  ٩ِ ًَ اَ٪  اَذ وُر ب٩ُِ َز ٨ُِؼ ٧َا ٣َ بََر ا صَُظِی٥ْ أَِخ ث٨ََ ِوَطٕب َحسَّ ٔ ب٩ِٔ َح اهَّلل ِبسٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  إض َر بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ

 ٔ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ئ١َٔ  ُس ا٢َ  َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ َد  ًَ َد َِل َِحَ ٢َ َِل َِحَ ا َ٘ َٓ  ٔ ٔظ ٧َِحو ََح َو یَِذب ِب١َ أَِ٪  َٗ  َٙ ٩ِ َح٠َ َّ٤ ًَ  ٥َ َس٠َّ  َو

دمحم  ن دبعاہلل  ن وحبش، میشہ، وصنمر، اطعء، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے اس 

 ےر ڈنماای ای ایس  مس یک زیچ وک آےگ ےھچیپ ایک وت آپ ےن رفامای ہک وکیئ صخش ےک ابر  ںیم درایتف ایک ایگ سج ےن ذحب رکےن  ے ےلہپ

 رحج ںیہن، وکیئ رحج ںیہن۔

 دمحم  ن دبعاہلل  ن وحبش، میشہ، وصنمر، اطعء، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےر ڈنماےن  ے ےلہپ ذحب رکےن اک ایبؿ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1615    حس

، ًلاء، اب٩ ًباض :  راوی اٌٟزیز ب٩ رٓیٍ ، ًبس  اح٤س ب٩ یو٧ص، ابوبَک

ا ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ ُو بََِک َا أَب ٧ ٧َُص أَِخبََر یُو ٤َُس ب٩ُِ  ا أَِح ٨ََ ث َرُج١ْ َحسَّ  ٢َ ا َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕئ  َلا ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ِی َٓ ُر ٔ ب٩ِٔ  ٔیز ز ٌَ ِٟ

ََح  َذِب ِب١َ أَِ٪ أ َٗ ُت  ِ٘ ٢َ َح٠َ ا َٗ َد  ٢َ َِل َِحَ ا َٗ َٔي  َِرم ِب١َ أَِ٪ أ َٗ ُت  ًِ ٥َ ُز َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٠ٟٔ َٗ ُت  َذبَِح ا٢َ  َٗ َد  ٢َ َِل َِحَ ا َٗ ِب١َ أَِ٪  

َر  إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ اْئ  َل ًَ ٔي  بََرن اب٩ِٔ ُخَثِی٥ٕ أَِخ  ٩ِ ًَ ٔی   از زَّ اٟ حٔی٥ٔ  زَّ اٟ ِبُس  ًَ  ٢َ ا َٗ َد َو ٢َ َِل َِحَ ا َٗ مَٔي  َِر ٔيیِّ أ َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی 

اب٩ُِ  ثَىٔی  ٌَی َحسَّ َیِح ٔس٥ُ ب٩ُِ  ا َ٘ ِٟ ا  ٢َ ا َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٠َِیطٔ  َػل ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َلإئ  ًَ  ٩ِ ًَ ُخَثِی٥ٕ 

ضٔ  إض َر بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ یِر یسٔ ب٩ِٔ ُجَب ٌٔ َس  ٩ِ ًَ اب٩ُِ ُخَثِی٥ٕ  ٨ََا  ث ٩ِ ُوَصِیٕب َحسَّ ًَ َُراُظ  اُ٪ أ َّٔ ًَ ا٢َ  َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔيیِّ َو َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َی 

اهَّللُ َّي  ضَٔی َػل ٕ َر ٔز اب ٩ِ َج ًَ ٕئ  ا َل ًَ  ٩ِ ًَ وٕر  ٨ُِؼ ٔ ب٩ِٔ ٣َ از بَّ ًَ ٕس َو ٌِ ٔص ب٩ِٔ َس ِی َٗ  ٩ِ ًَ اْز  ٢َ َح٤َّ ا َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ٔيیِّ   ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

ےت ںیہ ہک اکی صخش ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ادمح  ن ویسن، اوبرکب، دبعازعلسی  ن رعیف، اطعء، ا ن سابس  ے رفاتی رک

رعض ایک ہک ںیم ےن ریم  ے ےلہپ زایرت رکیل ےہ، آپ ےن رفامای وکیئ رحج ںیہن ےہ، رھپ اس ےن رعض ایک ہک ںیم ےن ذحب  ے 

رک ایل، آپ ےن رفامای وکیئ  ےلہپ ےر وک ڈنما ایل ےہ، آپ ےن رفامای وکیئ رحج ںیہن ےہ رھپ اس ےن رعض ایک ہک ںیم ےن ریم  ے ےلہپ ذحب

رحج ںیہن، افر دبعارلمیح رازی ےن اس دحثی وک وباہطس ا ن میثخ، اطعء، ا ن سابس، یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک ےہ افر 

ےن اہک ہک ںیم  اقمس  ن ییحی ےن وباہطس ا ن مثیخ، اطعء ا ن سابس ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک ےہ افر افعؿ

اتھجمس وہں ہک فبیہ ےن وباہطس ا ن مثیخ، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک ےہ افر امحد 

 ےن سیق  ن دعس افر سابد  ن وصنمر  ے وباہطس اطعء اجرب، یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک ےہ۔

 رکب، دبعازعلسی  ن رعیف، اطعء، ا ن سابسادمح  ن ویسن، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےر ڈنماےن  ے ےلہپ ذحب رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1616    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ٤ا٣ح :  راوی ہ، حرضت اب٩ ًباض  ِلًلي، خاٟس، ًَک٣ ٣ثىی، ًبسا  ٤س ب٩ 

ضٔ  َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٣ََة  َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ أْٟس  ٨ََا َخ ث َي َحسَّ ل ًِ َ ِْل ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َّی َحسَّ ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ئ١َٔ َحسَّ ُس  ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َی 

٠َیِ  ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ َد اٟ ا٢َ َِل َِحَ َٗ ٧َرَِِحَ  ِب١َ أَِ٪ أ َٗ ُت  ِ٘ ٢َ َح٠َ ا َٗ َد  ٢َ َِل َِحَ ا َ٘ َٓ ُت  ا أ٣ََِشِی َس ٣َ ٌِ َر٣َِیُت َب  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو  ط

دمحم  ن ینثم، دبعاال یل، اخدل، رکعہم، رضحت ا ن سابس ریض اہلل امہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے یسک ےن 

ؾ وہ اجےن ےک دعب ںیم ےن ریم یک۔ وت آپ ےن رفامای وکیئ رحج ںیہن، اس ےن رعض ایک ہک ںیم ےن آرابین رکےن  ے ےلہپ وپاھچ ہک اش

 ےر ڈنمفا ایل آپ ےن رفامای ہک وکیئ رحج ںیہن ےہ۔

 دمحم  ن ینثم، دبعاال یل، اخدل، رکعہم، رضحت ا ن سابس ریض اہلل امہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےر ڈنماےن  ے ےلہپ ذحب رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1617    حس

٣وس :  راوی ، كارٚ ب٩ طہاب ابو ٣ش٥٠ ہ، ٗیص ب٩  ًث٤ا٪( طٌب ا٪ ٛے واٟس ) ، ًبس  یًبسا٪

ٔي ٣ُو ٩ِ أَب ًَ إب  َض ٚٔ ب٩ِٔ ٔط رٔ َا ٩ِ ك ًَ ٔص ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ِی َٗ  ٩ِ ًَ َة  َب ٌِ ُط  ٩ِ ًَ ٔي  َب ٔي أ ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ اُ٪  ِبَس ًَ ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َسی َر

 َ ٢َ أ ا َ٘ َٓ ٔئ  ِلَحا َب ِٟ ٔا َُو ب ٥َ َوص َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢ٔ و َرُس َي  ل ًَ ُت  ٔس٣ِ َک َٗ َِّی ب َٟ ُت  ٠ِ ُٗ َت  ا أَص٠ِ٠َِ ٢َ ب٤َٔ ا َٗ  ٥ِ ٌَ َن ُت  ٠ِ ُٗ َت  َحَحِح

 َٔ ٔاٟؼَّ ٔت َوب بَِی ِٟ ٔا ِٕ ب ُل َٓ  ِٙ ٔ َِل٠ ٧ ٨َِت ا ا٢َ أَِحَش َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ إٔصًَِل٢ٔ  َٛ ًَل٢ٕ  َزأَّة ٩ِ٣ٔ بٔإٔصِ ا٣ِ ُت  ٔ ث٥َُّ أََتِی زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو



 

 

ِیٕص  َٗ َىٔی  أئ ب َذ نَٔش َٓ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٤ََز  ٔة ًُ َٓ ًَٔل َّی خ ً اَض َح ا٨َّٟ  ٔ ٔط ًٔی ب ِٓ ُ ُت أ ٨ُِٜ َٓ َحخِّ  ِٟ ٔا ُت ب ِت َرأِٔسی ث٥َُّ أَص٠ِ٠َِ ٠َ َٔ طُ َٓ َٟ ُُط  ت َْکِ

اهَّللٔ  ٢ٔ و َرُس ٔة  َّ٨ ٔ َوإِٔ٪ ٧َأُِخِذ بُٔش ا٦ ٤َ تَّ ٔاٟ َا ب ز٧ُ َیأ٣ُِ َُّط  ٧ٔ إ َٓ  ٔ اهَّلل أب  َت ٜٔ ٔ ٧َأُِخِذ ب ٢َ إِٔ٪  ا َ٘ اهَّللٔ  َٓ  ٢َ و ُس إٔ٪َّ َر َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل

طُ  ُی ٣َٔح٠َّ َضِس ِٟ ا  َّ َّی ب٠ََ ً یَح١َّٔ َح  ٥ِ َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

دبعاؿ، دبعاؿ ےک فادل )امثعؿ( ہبعش، سیق  ن ملسم، اطرؼ  ن اہشب اوبومیس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل 

 فملس ےک اپس آای احطبء ںیم ےھت آپ ےن رفامای ہک ایک مت جح رکایل؟ ںیم ےن اہک ہک تاں، آپ ےن وپاھچ مت ےن سک زیچ اک ارحاؾ ابدناھ ہیلع

اخہن اھت؟ ںیم ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ارحاؾ یک رطح ارحاؾ ابدناھ اھت، آپ ےن رفامای وت ےن ااھچ ایک، اب اجؤانچہچن ںیم ےن 

 افر افص افر رمفہ اک وطاػ ایک رھپ ںیم ینب سیق یک یسک وعرت ےک اپس آای افر اس ےن ےری  ےر یک وجںیئ اکنںیل، رھپ ںیم ےن جح اک ہبعک

ارحاؾ ابدناھ، ںیم رضحت رمع ریض اہلل ہنع یک الختف ےک فتق کت ولوگں وک یہی وتفی داتی اھت، ںیم ےن اؿ  ے ہی ایبؿ ایک وت اوہنں 

اتکب اہلل رپ لمع رکےت ںیہ وت فہ ںیمہ وپرا رکےن اک مکح داتی ےہ افر ارگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک تنس رپ لمع رکےت ےن اہک ارگ 

 ںیہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اس فتق ارحاؾ  ے ابرہ ہن وہےئ  ب کت ہک آرابین اےنپ اکھٹےن رپ ہن چنہپ یئگ۔

 )امثعؿ( ہبعش، سیق  ن ملسم، اطرؼ  ن اہشب اوبومیسدبعاؿ، دبعاؿ ےک فادل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے فتق ح

 

کلی

 

ن
 ...اس صخش اک ایبؿ وجارحاؾ ےک فتق اےنپ ےر ےک ابولں وک امجےل افر ارحاؾ  ے 

 جح اک ایبؿ :   ابب

ے فتق قلح رکاےن اک ایبؿ ۔اس صخش اک ایبؿ وج

 

کلی

 

ن
 ارحاؾ ےک فتق اےنپ ےر ےک ابولں وک امجےل افر ارحاؾ  ے 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1618    حس

ہ :  راوی ہ رضی اهَّلل ٨ً ہ حرضت حٔؼ ک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ً ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 ِ ٔ ب اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َرُس َحسَّ َا  ِت ی َٟ ا َٗ ََّضا  ُض٥ِ أ٧َ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َؼَة َر ِٔ ٩ِ َح ًَ ٤ََُز  اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُوُس ا ٩ُ ی اهَّللٔ ٣َ  ٢َ و



 

 

ِسُت  َّ٠ َٗ َرأِٔسی َو ِسُت  بَّ َٟ يي  ٔن ٢َ إ ا َٗ َٔک  َزت ٤ُِ َِت ٩ِ٣ٔ ً ٥ِ َتِح١ِٔ٠ أ٧َ َٟ ٕ َو َزة ٤ِ ٌُ ٔ ا ب و ٔض َح٠  ا َّ٨ اٟ َّی أ٧َرَِِحَ  َطأُِ٪  ً ًَل أَح١ٔ  َح َٓ ٔي   َصِسي

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع رضحت ہصفح ریض اہلل ہنع  ے رفاتی ایک رضحت ہصفح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

 وہےئ، آپ ےن رفامای ہک رعض ایک ای روسؽ اہلل ایک ابت ےہ ہک ولوگں ےن رمعہ ےک دعب ارحاؾ وھکؽ ڈاال، افر آپ ارحاؾ  ے ابرہ ںیہن

 ی دذ )ابولں اک امج انیل( یک ےہ، افر دہی ےک اجونر ےک ےلگ ںیم تار ڈاؽ دای ےہ، اس ےئل  ب کت آرابین ہن رکولں 
لی

 

ت
ںیم ےن اےنپ ےر یک 

 ارحاؾ  ے ابرہ ںیہن وہ اتکس۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع رضحت ہصفح ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارحاؾ وھکےتل فتق ےر ڈنماےن ای ابؽ رتکفاےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ وھکےتل فتق ےر ڈنماےن ای ابؽ رتکفاےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1619    حس

ابي ح٤زہ، ٧آٍ اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ٤ا :  راوی ، طٌیب اب٩  اٟامی٪  ابو

ُض٤َ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َز َر ٤َُ اب٩ُِ ً َاَ٪  ک  ٍْ ٔ َآ ٧  ٢َ ا َٗ زََة  ٔي َح٤ِ ُب ب٩ُِ أَب ِی ٌَ َا ُط بََر٧ ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ا أَبُو  ٨ََ ث اَحسَّ َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  و َرُس  َٙ ٢ُ َح٠َ و ُ٘ هَّللُ ا َي

 ٔ تٔط ٔي َححَّ ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

 ۔اوباامیلؿ، بیعش ا ن ایب زمحہ، انعف ا ن رمع ریض اہلل امہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ جح ںیم ےر ڈنماای ےہ

 اوباامیلؿ، بیعش ا ن ایب زمحہ، انعف ا ن رمع ریض اہلل امہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ وھکےتل فتق ےر ڈنماےن ای ابؽ رتکفاےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1620    حس

ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رض :  راوی ک، ٧آ ٣اٟ  ،ٕ  ی اهَّلل ٨ًہًبس اهَّلل ب٩ یوس

ضُ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َز  ٤َُ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢َ ُسو َر ا أَ٪َّ  ٤َ

 ٔ َّصِّ َ٘ ٤ُ ِٟ ا ا َو اُٟو َٗ ٔیَن  ٘ ٤َُح٠ِّ ِٟ ا ِرَح٥ِ  ُض٥َّ ا ا٠َّٟ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ یَا َو ی٩َ  ٔ َّصِّ َ٘ ٤ُ ِٟ ا ا َو اُٟو َٗ ٔیَن  ٘ ٤َُح٠ِّ ِٟ ا ِرَح٥ِ  ُض٥َّ ا ا٠َّٟ ا٢َ  َٗ اهَّللٔ   ٢َ ُسو َا َر ی٩َ ی

زَّ  ّة أَِو ٣َ زَّ ٔیَن ٣َ ٘ ٤َُح٠ِّ ِٟ ا َرح٥َٔ اهَّللُ   ٍْ ٔ َآ ٧ َىٔی  ث ُث َحسَّ ِی ا٠َّٟ  ٢َ ا َٗ ی٩َ َو ٔ َّصِّ َ٘ ٤ُ ِٟ ا ٢َ َو ا َٗ  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو ٢َ ًُبَِیُس اهَّللَٔر ا َٗ ٢َ َو ا َٗ یِٔن  َىٔی َت ث  َحسَّ

ی٩َ  ٔ َّصِّ َ٘ ٤ُ ِٟ ا ٔة َو ٌَ ٔ اب زَّ اٟ ٔي  ا٢َ ف َٗ ٍْ َو ٔ َآ ٧ 

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ا  

 فاےل ای روسؽ اہلل ، آپ ےن رفامای ہک ا  اہلل! ےر ےری  اہلل! ےر ڈنماےن فاولں رپ رک  رک، ولوگں ےن رعض ایک افر ابؽ رتکاےن

ڈنماےن فاولں رپ رک  رک، ولوگں ےن رعض ایک افر ابؽ رتکفاےن فاولں رپ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس، آپ ےن رفامای افر ابؽ 

 )ےر ڈنماےن فاولں رپ

 

 
 
خلقی
م

 رک  رک( اکی ای دف رمہبت ایبؿ ایک افر رتکفاےن فاولں رپ، افر ثیل اک ایبؿ ےہ ھجم  ے انعف ےن رک  اہلل 

 )ابؽ رتکفاےن فاولں رپ( رفامای۔
َ

 

ي 
ِ
ِّر 
َقص
ُ
م
ْ ل

ا
َ
 دیبعاہلل ےن اہک ہک ھجم  ے انعف ےن ایبؿ ایک ہک آپ ےن وچیھت ابر ںیم ف

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ وھکےتل فتق ےر ڈنماےن ای ابؽ رتکفاےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1621    حس



 

 

ہ، ابوہزیزہ :  راوی ، ٤ًارہ ب٩ ٌٗ٘اَ، ابوزًً ہ ًیاغ ب٩ وٟیس، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١  رضی اهَّلل ٨ً

 ًِ َبٔي ُز ٩ِ أ ًَ  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ا اَرةُ ب٩ُِ  ٤َُ ا ً ٨ََ ث ِی١ٕ َحسَّ ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث َؤٟیٔس َحسَّ ِٟ ا اُغ ب٩ُِ  یَّ ًَ ا  ٨ََ ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  یَِزَة َر َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ َة  ًَ

ضُ  ا٠َّٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ا٢َ َر َٗ  ٢َ ا ُوا َٗ اٟ َٗ ٔیَن  ٘ ٤َُح٠ِّ أَُِفِ ٠ِٟٔ ُض٥َّ  ا٠َّٟ ا٢َ  َٗ ی٩َ  ٔ َّصِّ َ٘ ُوا َو٤ُ٠ِٟٔ اٟ َٗ ٔیَن  ٘ ٤َُح٠ِّ أَُِفِ ٠ِٟٔ  َّ٥

ی٩َ  ٔ َّصِّ َ٘ ٢َ َو٤ُ٠ِٟٔ ا َٗ ًََلثّا  َضا ث َٟ ا َٗ ی٩َ  ٔ َّصِّ َ٘ ٤ُ  َو٠ِٟٔ

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ایعش  ن فدیل، دمحم  ن لیضف، امعرہ  ن اقعقع، اوبزرہع، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی ایک

ےن رفامای ا  اہلل! ےر ڈنماےن فاولں وک شخب د ، ولوگں ےن رعض ایک افر ابؽ رتکفاےن فاولں وک ای روسؽ اہلل! آپ ےن رفامای ا  

وک نیت ابر اہک افر  اہلل! ےر ڈنماےن فاولں وک شخب د ، افر ولوگں ےن ابؽ رتکفاےن فاولں وک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! اس

 وچیھت ابر آپ ےن رفامای افر ابؽ رتکفاےن فاولں وک۔

 ایعش  ن فدیل، دمحم  ن لیضف، امعرہ  ن اقعقع، اوبزرہع، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿجح اک ایب :   ابب

 ارحاؾ وھکےتل فتق ےر ڈنماےن ای ابؽ رتکفاےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1622    حس

، ًبس اهَّلل :  راوی ، ب٩ اس٤اء، ٧آٍ ء، جویزیہ  ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ اس٤ا

وَ  ٨ََا ُج ث اَئ َحسَّ َِس٤َ سٔ ب٩ِٔ أ َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح ِبُس اهَّلل ًَ ٨ََا  ث َّي َحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  َٙ ا٢َ َح٠َ َٗ ٤ََز  ٔ ب٩َِ ًُ اهَّلل ِبَس  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ اَئ  َِس٤َ ٔیَُة ب٩ُِ أ ِز ی

ُض٥ِ  ـُ ٌِ َ َب َّصَّ َٗ ٔ َو ابٔط َِػَح ْة ٩ِ٣ٔ أ َٔ ٔ َائ ٥َ َوك َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک احصہب یک اکی دمحم  ن دبعاہلل  ن اامسء، وجریہی،  ن اامسء، انعف، دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک

 امجتع ےن ےر ڈنماای افر اؿ ںیم  ے ضعب ےن ابؽ رتکفاےئ۔



 

 

 دمحم  ن دبعاہلل  ن اامسء، وجریہی،  ن اامسء، انعف، دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ وھکےتل فتق ےر ڈنماےن ای ابؽ رتکفاےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1623    حس

ض حرضت ٣ٌاویہ :  راوی ٣ش٥٠، كاوض، اب٩ كاو ، حش٩ ب٩   ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ

حَ  ِٟ ا  ٩ِ ًَ یِٕخ  َز اب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ٨ََا أَبُو  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ُض٥ِ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٔیََة َر او ٌَ ٩ِ ٣ُ ًَ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َاُوٕض  ٩ِ ك ًَ َش٩ٔ ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ 

ٕؽ  َ٘ ٤ِٔٔظ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  َرُسو  ٩ِ ًَ ُت  ِ َّصَّ َٗ 

 اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اوباعمص، ا ن رججی، ب ن  ن ملسم، اطؤس ، ا ن اطؤس رضحت اعمفہی  ے رفاتی رکےت ںیہ اہک

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ یچنیق ےک اس ھ رتک ۔

 اوباعمص، ا ن رججی، ب ن  ن ملسم، اطفس، ا ن اطفس رضحت اعمفہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اک رمعہ ےک دعب ابؽ رتکفاےن اک ایبؿ ۔ عتمت رکےن فاےل

 جح اک ایبؿ :   ابب

 عتمت رکےن فاےل اک رمعہ ےک دعب ابؽ رتکفاےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1624    حس



 

 

ا :  راوی رضی  ًباض  اب٩  رضت  ، ح ب ْکی  ، ہ سٰی ب٩ ً٘ب ٣و  ، ، ٓـی١ ب٩ س٠امی٪ بي بَک ا  هَّلل ٨ًہ٤ا٣ح٤س ب٩ 

 ِ ی ُْکَ ٔي  ن بََر َة أَِخ َب ِ٘ وَسی ب٩ُِ ًُ ا ٣ُ ٨ََ ث َ٪ َحسَّ ِی١ُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ـَ ُٓ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ ََِک ٔي ب ُس ب٩ُِ أَب َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ْب 

ةَ  َّٜ ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ٔس٦َ  َٗ ا  َّ٤ َٟ ا٢َ  َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ وا  ًَ َیٔح٠  ٔ ث٥َُّ  زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ ٔاٟؼَّ بَِیٔت َوب ِٟ ٔا ا ب و ُٓ و یَُل َُط أَِ٪  اب َِػَح أ٣َََز أ

وا ُ َّصِّ َ٘ ا أَِو ُي و ُ٘ ٔ َیِح٠  َو

دمحم  ن ایب رکب، لیضف  ن امیلسؿ، ومٰیس  ن ةقع، رکبی، رضحت ا ن سابس ریض اہلل امہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ 

 ہیلع فملس ہکم ںیم ےچنہپ وت آپ ےن اےنپ احصہب وک مکح دای ہک اخہن ہبعک افر افص رمفہ اک وطاػ رکںی، رھپ ارحاؾ  ے ایک ہک  ب یبن یلص اہلل

 ابرہ وہ اجںیئ افر ےر ڈنماںیئ ای ابؽ رتکفاںیئ۔

 دمحم  ن ایب رکب، لیضف  ن امیلسؿ، ومٰیس  ن ةقع، رکبی، رضحت ا ن سابس ریض اہلل امہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے

 

ض

ح

 ...آرابین ےک دؿ زایرت رکےن اک ایبؿ، افر اوبازلریب ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع افر 

 جح اک ایبؿ :   ابب

افر رضحت ا ن سابس ریض اہلل امہنع  ے لقن ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وطاػ  آرابین ےک دؿ زایرت رکےن اک ایبؿ، افر اوبازلریب ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع

 زایرت وک رات کت ومرخ ایک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1625    حس

ٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی  ابونٌی٥ ، سٔیا٪ ، ًبیساهَّلل ، ٧آ

 َ٨َ ث ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ن ُو  ا أَب ٨َ َٟ  ٢َ ا َٗ ا ث٥َُّ َو احّٔس ا َو ّٓ ا ََو َٖ ك َُّط كَا ٧َ ا أ ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ اهَّللٔ  ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٘ٔی١ُ ا   َي

 ٔ اهَّلل َا ًُبَِیُس  ٧ ٚٔ أَِخبََر ا زَّزَّ اٟ ِبُس  ًَ طُ  ٌَ َٓ َر رِِحٔ َو ا٨َّٟ یَِو٦َ  ىٔی  ٌِ ٔي ٣ٔىّی َي ِت َیأ  ث٥َُّ 

ایبؿ ایک ہک ھجم  ے  نایؿ ےن ہب فاہطس دیبعاہلل ، انعف، ا ن رمع رفاتی ایک ہک اوہنں ےن اکی وطاػ ایک، رھپ ٹیل  اوبمیعن ےن مہ  ے



 

 

 رےہ رھپ ٰینم ںیم آرابین ےک دؿ آےئ افر دبعارلزاؼ ےن اس وک رموفع ایبؿ ایک افر اہک ہک مہ  ے دیبعاہلل ےن ایبؿ ایک۔

 عف، ا ن رمعاوبمیعن ،  نایؿ ، دیبعاہلل ، ان :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 فملس ےن وطاػ یلص اہلل ہیلعآرابین ےک دؿ زایرت رکےن اک ایبؿ، افر اوبازلریب ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع افر رضحت ا ن سابس ریض اہلل امہنع  ے لقن ایک ہک یبن 

 زایرت وک رات کت ومرخ ایک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1626    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ  ٟزح٩٤ حرضت ًائظ ہ ب٩ ًبسا ہ، ارعد، ابوس٤٠ ، جٌَف ب٩ ربیٌ ٟیث ر،   یحٌی ب٩ بٜی

 ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ا  ٨ََ ث ٩ٔ٤َ أَ٪َّ  َحسَّ ِح زَّ ِبٔس اٟ ًَ َة ب٩ُِ  َس٤َ٠َ ُو  َىٔی أَب ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٔد  ِْلرَِعَ ا  ٩ِ ًَ َة  ٌَ َربٔی ََفٔ ب٩ِٔ  ٌِ َج

ا٨َّٟ  ا یَِو٦َ  ٨َ ـِ َٓ َ أ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ا ٣َ ِت َحَحِح٨َ َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ َٓ ُة  یَّ ٔٔ َػ ِت  َؿ َحا َٓ ٔيی  رِِحٔ  ا٨َّٟ اَز  ََر أ

 َٗ ائْٔف  ََّضا َح ٔ إ٧ٔ اهَّلل ُسو٢َ  یَا َر ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٔ ٔط ُج١ُ ٩ِ٣ٔ أَص٠ِ زَّ اٟ ٔیُس  یُز ا  ا ٣َ ٨َِض ٥َ ٣ٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ُسو٢َ َػل یَا َر ُوا  اٟ َٗ ٨َُا هَٔي  ابَٔشت ا٢َ َح

ا  ٩ِ ًَ یُِذَْکُ  ُجوا َو اِْخُ  ٢َ ا َٗ رِِحٔ  َّ٨ اٟ َِو٦َ  َؿِت ی ا َٓ َ ِو٦َ اهَّللٔ أ َی ُة  یَّ ٔٔ َػ ِت  اَؿ َٓ َ َضا أ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َِسَوز ِْل َوَة َوا ٔس٥ٔ َورُعِ ا َ٘ ِٟ

رِِحٔ  َّ٨  اٟ

ییحی  ن ریکب، ثیل، رفعج  ن رہعیب، ارعج، اوبہملس  ن دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن 

اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ جح ایک وت آرابین ےک دؿ وطاػ زایرت ایک۔ رضحت ہیفص ریض اہلل ہنع وک ایبؿ ایک ہک مہ ولوگں ےن یبن یلص 

ضیح آایگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ  ے اس زیچ اک ارادہ ایک وج صخش اینپ ویبی  ے اچاتہ ےہ )ینعی تبحص اک ارادہ ایک( وت ںیم ےن 

آپ ےن رفامای ہک ںیمہ وت ایس ےن رفک ایل ےہ، ولوگں ےن اہک ہک فہ آرابین ےک دؿ وطاػ رعض ایک ای روسؽ اہلل فہ وت احہضئ وہیئگ ےہ، 

زایرت رک ںیکچ، وت رفامای اب رہھٹ ےن یک ایک رضفرت ےہ، ولچ، افر اقمس ف رعفہ ف اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے لقن رکےت 

 ایک اھت۔ںیہ ہک رضحت ہیفص ریض اہلل ہنع ےن آرابین ےک دؿ وطاػ زایرت 



 

 

 ییحی  ن ریکب، ثیل، رفعج  ن رہعیب، ارعج، اوبہملس  ن دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےن  ے ےلہپ ےر ؾاشؾ وہےن ےک دعب وکیئ صخش ریم رک  ای وھبؽ رک ایانفاتیفق ںیم ذحب رک

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اشؾ وہےن ےک دعب وکیئ صخش ریم رک  ای وھبؽ رک ایانفاتیفق ںیم ذحب رکےن  ے ےلہپ ےر ڈنماےل۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1627    حس

، وہیب، اب٩ كاؤض اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت اب٩ ًب :  راوی سی ب٩ اس٤اًی١  اض٣و

ضَٔی اهَّللُ َر إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ َاُوٕض  اب٩ُِ ك ٨ََا  ث ا ُوَصِیْب َحسَّ ث٨ََ أًی١َ َحسَّ ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ٨ََا ٣ُ ث َّي َحسَّ َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٤َا أَ٪َّ  ٨ُِض ًَ  

ی٥ٔ  ٔس ِ٘ اٟتَّ ِٔي َو م زَّ اٟ ٙٔ َو َح٠ِ ِٟ ا ِٔح َو ب ٔي اٟذَّ ُط ف َٟ ٥َ ٗٔی١َ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َد  اهَّللُ  ٢َ َِل َِحَ ا َ٘ َٓ  ٔ ٔیر أِخ تَّ اٟ  َو

ومیس  ن اامسلیع، فبیہ، ا ن اطؤس اےنپ فادل  ے فہ رضحت ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن رکص  

ہیلع فملس ےن یلص اہلل ہیلع فملس  ےذحب افر ےر ڈنماےن افر ریم افر دقمؾ ف ؤمرخ رک ےن ےک قلعتم درایتف ایک ایگ وت آپ یلص اہلل 

 رفامای ہک وکیئ رحج ںیہن ےہ۔

 ومیس  ن اامسلیع، فبیہ، ا ن اطؤس اےنپ فادل  ے فہ رضحت ا ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ؽ رک ایانفاتیفق ںیم ذحب رکےن  ے ےلہپ ےر ڈنماےل۔اشؾ وہےن ےک دعب وکیئ صخش ریم رک  ای وھب



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1628    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ہ، حرضت اب٩ ًباض  ٍ، خاٟس، ًَک٣ ، یزیس ب٩ زًی  ًلي ب٩ ًبساهَّلل 

ٔیُس ب٩ُِ ُز  ز َی ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث ٔيی  َحسَّ َّ٨ اٟ َاَ٪  ک ا٢َ  َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٣ََة  َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ أْٟس  ا َخ ث٨ََ ٍٕ َحسَّ ِ ی ًَ

 َٗ ُت  ِ٘ ا٢َ َح٠َ َ٘ َٓ َرُج١ْ  طُ  َٟ َ َشأ َٓ َد  ٢ُ َِل َِحَ و ُ٘ َی َٓ ٔىّی  رِِحٔ ب٤ٔ َّ٨ اٟ َِو٦َ  ٢َُ ی ٥َ ُيِشأ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َذِبََح َػل ذِبَِح َوَِل ِب١َ أَِ٪ أ ا ا٢َ  َٗ

َد  ٢َ َِل َِحَ ا َ٘ َٓ ُت  َس ٣َا أ٣ََِشِی ٌِ ُت َب َر٣َِی  ٢َ ا َٗ َد َو  َِحَ

 یل  ن دبعاہلل ، سیدی  ن زرعی، اخدل، رکعہم، رضحت ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے 

 رحج ںیہن، آپ  ے اکی صخش ےن وپاھچ ہک ںیم ےن ذحب رک ےن  ے ےلہپ ےر ٰینم ںیم رحن ےک دؿ وپاھچ اجات، وت آپ ےن رفامای ہک وکیئ

ڈنما ایل، وت آپ ےن رفامای ذحب رکان وکیئ رحج ںیہن افر اس ےن اہک ہک ںیم ےن اشؾ وہےن ےک دعب ریم یک، وت آپ ےن رفامای وکیئ رحج 

 ںیہن۔

 س ریض اہلل ہنع یل  ن دبعاہلل ، سیدی  ن زرعی، اخدل، رکعہم، رضحت ا ن ساب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رمجہ ےک زندکی وسار وہ رک ولوگں وک ہلئسم اتبےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رمجہ ےک زندکی وسار وہ رک ولوگں وک ہلئسم اتبےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1629    حس

٨ًہ :  راوی اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس ہ  ك٠ح سٰی ب٩  ًی  ، اب٩ طہاب ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

 ِ اهَّللٔ ب ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ َة  َسی ب٩ِٔ ك٠ََِح ٩ِ ًٔی ًَ إب  اب٩ِٔ ٔطَض  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ  ٢َ و ُس زٕو أَ٪َّ َر ٤ِ ًَ  ٩ٔ

 ِ٘ َح٠َ َٓ  ِ ز ٌُ ٥ِ أَِط َٟ َرُج١ْ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٧َطُ  و وا َيِشأَُٟ ُ٠ ٌَ َح َٓ  َٔ َزا َو ِٟ ا ةٔ  ٔي َححَّ َٕ ف َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َِح َوَِل َػل ذِب ا ا٢َ  َٗ َذِبََح  ِب١َ أَِ٪ أ َٗ ُت 



 

 

ُت  ٨َرَِحِ َٓ  ِ ز ٌُ َِط ٥ِ أ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ آَْخُ  اَئ  َح َٓ َد  َ إِٔلَّ  َِحَ ٦َ َوَِل أُْخِّ سِّ ُٗ َطِیٕئ   ٩ِ ًَ ئٕٔذ  ِو٣َ َی ُسئ١َٔ  ٤َا  َٓ َد  ٔ َوَِل َِحَ ِر٦ ا ا٢َ  َٗ َِرمَٔي  ِب١َ أَِ٪ أ َٗ

َد  ١ِ َوَِل َِحَ ٌَ ِٓ ا  ٢َ ا َٗ 

 دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، ٰیسیع  ن ہحلط دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فملس ۃجح اولادع ںیم ڑھک  وہےئ وت ولگ آپ  ے ہلئسم وپےنھچ ےگل، اکی صخش ےن رعض ایک ےھجم ولعمؾ ہن اھت اس ےئل ںیم ےن 

ذحب رکےن  ے ےلہپ ےر ڈنما ایل، آپ ےن رفامای ذحب رک ول، وکیئ رحج ںیہن، دفےرا صخش آای اس ےن رعض ایک ںیم ںیہن اجاتن اھت اس ریم 

یل، آپ ےن رفامای ریم رک ول، وکیئ رحج ںیہن، اس دؿ سج زیچ ےک قلعتم یھب وپاھچ ایگ ہک دقمؾ یک یئگ ای ؤمرخ یک یئگ   ے ےلہپ آرابین رک

 وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اب رکول وکیئ رحج ںیہن۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، ٰیسیع  ن ہحلط دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رمجہ ےک زندکی وسار وہ رک ولوگں وک ہلئسم اتبےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1630    حس

٨ًہ سٌیس ب٩ یحٌی ب٩ سٌیس، اب٩ :  راوی اهَّلل  رضی  ؾ  ًا ٤ًزو ب٩  اهَّلل ب٩  ًبس ہ،  ك٠ح سٰی ب٩  ًی ی  ہز ، ز خ  جزی

 ِ َسی ب ٩ِ ًٔی ًَ زٔی   ز صِ اٟ َىٔی  ث یِٕخ َحسَّ َز اب٩ُِ ُج ٨ََا  ث ٔي َحسَّ َب ا أ ث٨ََ یٕس َحسَّ ٌٔ َس َیِحٌَی ب٩ِٔ  یُس ب٩ُِ  ٌٔ َس ا  ٨ََ ث اهَّللٔ ب٩َِ َحسَّ ِبَس  ًَ َة أَ٪َّ  ٩ٔ ك٠ََِح

ضَٔی  أؾ َر ٌَ ِٟ ا زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ یِ ًَ َٟ ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ رِِحٔ  َّ٨ اٟ َِو٦َ  ُب ی َیِدُل  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ضَٔس  َّطُ َط ٧َ َُط أ ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ  ُ ٢َ اهَّلل ا َ٘ َٓ ٔ َرُج١ْ  ط

 ِ٘ ا َح٠َ َذ َٛ ِب١َ  َٗ ا  َذ َٛ ُب أَ٪َّ  ُت أَِحٔش ٨ِ ُٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٦َ آَْخُ  َٗ ا ث٥َُّ  َذ َٛ ِب١َ  َٗ َذا  َٛ ُب أَ٪َّ  ُت أَِحٔش ٨ِ ِب١َ أَِ٪ ُٛ َٗ ُت  ٧رََِحِ ٧َرَِِحَ  ِب١َ أَِ٪ أ َٗ ُت 

 َ٤ َٓ ض٩َّٔ  ک٠ُِّ ُض٩َّ  َٟ َد  ١ِ َوَِل َِحَ ٌَ ِٓ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ا٢َ اٟ َ٘ َٓ َذَٟٔک  َظ  َبا مَٔي َوأَِط َِر ٢َ أ ا َٗ ٕئ إِٔلَّ  ٩ِ َطِی ًَ ئٕٔذ  ِو٣َ َی ئ١َٔ  ُس ا 

َد  ١ِ َوَِل َِحَ ٌَ ِٓ  ا



 

 

، ا ن رججی، زرہی ٰیسیع  ن ہحلط، دبعاہلل  ن رمعف  ن اعص ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ یبن یلص اہلل دیعس  ن ییحی  ن دیعس

ہیلع فملس ےک اپس وموجد ےھت۔  ب آپ آرابین ےک دؿ ہبطخ د  رےہ ےھت، اکی صخش آپ ےک اسےنم ڑھکا وہا افر اہک ہک ںیم 

 اھت، ںیم ےن آرابین  ے ےلہپ ےر ڈنما ایل افر ریم  ے ےلہپ ںیم ےن آرابین رکیل افر اس اتھجمس اھت ہک الفں اکؾ الفں  ے ےلہپ رکان اچےیہ

رطح یک ابںیت ںیہک، وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اب رکےل اؿ بس ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ،انچہچن اس دؿ سج ےن یھب آپ 

 رکول وکیئ رحج ںیہن ےہ۔ ے یسک زیچ ےک قلعتم درایتف ایک وت آپ ےن یہی رفامای ہک اب 

 دیعس  ن ییحی  ن دیعس، ا ن رججی، زرہی ٰیسیع  ن ہحلط، دبعاہلل  ن رمعف  ن اعص ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ں وک ہلئسم اتبےن اک ایبؿ ۔رمجہ ےک زندکی وسار وہ رک ولوگ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1631    حس

اهَّلل :  راوی ًبیس  ہ ب٩  ك٠ح سٰی ب٩  ًی  ، اب٩ طہاب ح،  ٟ ، ػا ہی٥ ب٩ سٌس ا ابز يٌ٘وب ب٩   ،  اسحاٚ

ٔي ا أَب ٨ََ ث اصٔی٥َ َحسَّ َِز وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ َا َي بَر٧َ ٢َ أَِخ ا َٗ  ُٚ ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث َة ب٩ِٔ  َحسَّ َىٔی ًٔیَسی ب٩ُِ ك٠ََِح ث إب َحسَّ َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ أٟٕح  َػ  ٩ِ ًَ

 ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َر  َٕ َٗ ا٢َ َو َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  أؾ َر ٌَ ِٟ ا زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ  ٍَ ٔ ٤ َس َُّط  ٔ أ٧َ اهَّلل َي ًُبَِیٔس  ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  

َذَْکَ  َٓ  ٔ ٔط ت َٗ َا زٔیِّ  ٧ اٟز صِ  ٩ِ ًَ ٤َْز  ٌِ ُط ٣َ ٌَ اَب یَث َت َحٔس ِٟ  ا

ااحسؼ، وقعیب  ن اربامیہ  ن دعس، اصحل، ا ن اہشب، ٰیسیع  ن ہحلط  ن دیبعاہلل ایبؿ رکےت ںیہ اوہنں ےن دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل 

  وہےئ، رھپ فیہ دحثی ایبؿ یک افر رمعم ہنع  ن اعص ریض اہلل ہنع وک رفامےت وہےئ انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اینپ افینٹن رپ ڑھک

 ےن زرہی  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔

 ااحسؼ، وقعیب  ن اربامیہ  ن دعس، اصحل، ا ن اہشب، ٰیسیع  ن ہحلط  ن دیبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...ٰینم ںیم ہبطخ دےنی اک ایبؿ۔ اایؾ

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اایؾ ٰینم ںیم ہبطخ دےنی اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1632    حس

ہ :  راوی ًَک٣ہ اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ً  ًلي ب٩ ًبساهَّلل ، یحٌی ب٩ سٌیس، ٓـی١ ب٩ ُزوا٪، 

بِ  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث ضٔیَ َحسَّ َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ُة  ٣َ َِٔکٔ ا ً ٨ََ ث اَ٪ َحسَّ زَِو َُ ِی١ُ ب٩ُِ  ـَ ُٓ ا  ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ ٌَی ب٩ُِ َس َیِح َىٔی  ث اهَّللٔ َحسَّ  اهَّللُ ٔس 

 ٔ ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢َ اهَّللٔ  َرُس ُض٤َا أَ٪َّ  ٨ِ َضا  ًَ َی  ا٢َ یَا أ َ٘ َٓ رِِحٔ  َّ٨ اٟ ِو٦َ  َی َض  ا َّ٨ اٟ َلَب  ٥َ َخ َس٠َّ ا٦ْ َو َِو٦ْ َِحَ ا ی اُٟو َٗ ٕ َصَذا  َِو٦ اُض أَی  ی َّ٨ اٟ

 ٥َُِٜ ائ ز٣َٔ إٔ٪َّ  َٓ ا٢َ  َٗ ا٦ْ  ِضْز َِحَ َط ُوا  اٟ َٗ ٕ َصَذا  ِضز َط أَی   َٓ  ٢َ ا َٗ ا٦ْ  ُوا ب٠ََْس َِحَ اٟ َٗ أَی  ب٠ََٕس َصَذا  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُِٜ ٠َِی ًَ  ٥ُِٜ اَؿ ٥ُِٜ َوأرَِعَ اَل َو َوأ٣َِ

٥ُِٜ َصَذا  ِو٣ٔ َی ٣َةٔ  رُِحِ َٛ ا٦ْ  ا٠َّٟ َِحَ ُت  ِِ ُض٥َّ ص١َِ ب٠ََّ ا٠َّٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َِسطُ  َرأ  ٍَ َٓ َر ّرا ث٥َُّ  ا َزَصا ٣َٔز ا ًَ َ أ َٓ ا  ٥ِ صََذ ُٛ ٔ ز ِض َط ٔي  ٥ِ َصَذا ف ُٛ ٔي ب٠ََٔس ُض٥َّ ف

 ٔ ت ٔلَي أ٣َُّ ُط إ ُت ٔػيَّ َو َٟ ََّضا  ٔ إ٧ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َن ی  ٔذ َّٟ ا َو َٓ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ُِ  ا٢َ  َٗ ُت  ِِ َٔب َِل َص١ِ ب٠ََّ ائ َِ ِٟ ا اصُٔس  اٟظَّ  ِّ ٔ ُِب٠ ٠ِي َٓ  ٔ ط

ٕف  ٌِ اَب َب َٗ رٔ  ٥ُِٜ ـُ ٌِ ُب َب ا َيرِضٔ اّر َّٔ ُٛ ٔسی  ٌِ وا َب ٌُ زِٔج  َت

 یل  ن دبعاہلل ، ییحی  ن دیعس، لیضف  ن زغفاؿ، رکعہم ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

پ ےن رفامای ہک ا  ولوگں! ہی وکؿ اس دؿ ےہ؟ ولوگں ےن وجاب دای ہی ویؾ رحاؾ ےہ، آپ ےن رفامای فملس ےن ویؾ رحن ںیم ہبطخ دای آ

ہی وکؿ اس رہش ےہ؟ ولوگں ےن وجاب دای ہی رہش رحاؾ ےہ، آپ ےن رفامای ہی وکؿ اس ہنیہم ےہ؟ ولوگں ےن وجاب دای ہی رحاؾ اک ہنیہم 

ر  امؽ افر اہمتری آربف مت رپ رحاؾ ےہ، سج رطح ہی دؿ اہمتر  اس رہش ںیم ےہ، آپ ےن رفامای اہمترا وخؿ اہمتر  امؽ افر اہمت

افر اہمتر  اس ہنیہم ںیم رحاؾ ےہ، آپ ےن ہی املکت دنچ ابر درہاےئ، رھپ اانپ ےر آامسؿ یک رطػ ااھٹ رک رفامای ا  اہلل ایک ںیم ےن 

ہنع ےن رفامای  مس اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ےریی اجؿ ےہ، اچنہپ دای، ا  ےری  اہلل ایک ںیم ےن اچنہپ دای، ا ن سابس ریض اہلل 

آپ ےن اینپ اتم وک یہی فتیص رفامیئ یھت ہک وج ولگ احرض ںیہ فہ اؿ ولوگں وک اچنہپدںی وج اہیں وموجد ںیہن ںیہ، ےری  دعب اکرف 

 ہن وہاجان ہک اکی دفےر  یک رگدؿ امرےن گل اجؤ۔



 

 

 ، لیضف  ن زغفاؿ، رکعہم ا ن سابس ریض اہلل ہنع یل  ن دبعاہلل ، ییحی  ن دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اایؾ ٰینم ںیم ہبطخ دےنی اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1633    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہ، ٤ًزو، جابز ب٩ زیس، حرضت اب٩ ًباض  ، طٌب  حٔؽ ب٩ ٤ًزو

ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ یِٕس  ابَٔز ب٩َِ َز ُت َج ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ْزو  ٤ِ ًَ نٔي  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ َبُة  ٌِ ا ُط ث٨ََ َز َحسَّ ٤َ ُؽ ب٩ُِ ًُ ِٔ ا َح ٨ََ ث ُض٤َا  َحسَّ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩َِ 

ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا زٕو َٗ ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ ٨ََة  اب٩ُِ ًَُيِي طُ  ٌَ اَب إت َت َٓ َز ٌَ ٔ ُب ب ُل یَِد  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ   َػل

صفح  ن رمعف، ہبعش، رمعف، اجرب  ن زدی، رضحت ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن 

 ےئ انس، ا ن ہینیع ےن رمعف  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی ایک ےہ۔یلص اہلل ہیلع فملس وک رعافت ںیم ہبطخ دےتی وہ

 صفح  ن رمعف، ہبعش، رمعف، اجرب  ن زدی، رضحت ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ دےنی اک ایبؿ۔اایؾ ٰینم ںیم 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1634    حس

بي بَکہ :  راوی ا ٟزح٩٤ ب٩  ا ًبس  ، ری٩ ی ٣ح٤س ب٩ س  ، ، ْقہ ٣ز ًا ، ابو ٣ح٤س اهَّلل ب٩   ًبس 



 

 

 َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ةُ  ُْقَّ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ ز ا٣ٔ ًَ ا أَبُو  ٨ََ ث ٕس َحسَّ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ َىٔی  ث َة َحسَّ ٔي بََِکَ َب ٩ٔ٤َ ب٩ُِ أ اٟزَِّح ِبُس  ًَ ٔي  ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ٔی٩َ  یر ٔس ب٩ِٔ ٔس

ةَ  ََِکَ َبٔي ب ٩ِ أ ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبسٔ  ًَ ٤َِیُس ب٩ُِ  ٩ٔ٤َ حُ ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ ٔسی ٩ِ٣ٔ  ِٔ َن ٔي  ١ُ ف ـَ ِٓ َ َرُج١ْ أ َة َو ََِکَ َبٔي ب ٩ِ أ ٨ََا ًَ َلب ٢َ َخ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  

َّي َػل ٔيی   َّ٨ َت  اٟ َٜ َش َٓ  ٥ُ٠َ ًِ َ وُٟطُ أ ُس َر اهَّللُ َو ا  ٨َ٠ِ ُٗ ٕ َصَذا  َِو٦ َی  ی ُروَ٪ أ ٢َ أََتِس ا َٗ رِِحٔ  ا٨َّٟ ِو٦َ  َی  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ َّطُ اهَّلل ا أ٧َ َّ٨ ٨َ َّی َه ً  َح

 ِ٠ ُٗ ٕ َصَذا  ِضز ا٢َ أَی  َط َٗ ٨َ٠ِا بَلَي  ُٗ رِِحٔ  َّ٨ اٟ َِو٦َ  َص ی ِی َٟ َ ٢َ أ ا َٗ  ٔ ٤ٔط اِس  ٔ یِر َِ ٔ ٔ ب یط ِّ٤ َّطُ َسُیَش ٧َ ا أ َّ٨ ٨َ َّی َه ً َت َح َٜ َش َٓ  ٥ُ٠َ ًِ َ وُٟطُ أ ُس َر ٨َا اهَّللُ َو

وُٟ  ُس َر ُ َو اهَّلل ٨َا  ٠ِ ُٗ ا  ا٢َ أَی  ب٠ََٕس صََذ َٗ ٨َا بَلَي  ٠ِ ُٗ ٔة  َححَّ ِٟ ا ذُو  َص  ِی َٟ َ ا٢َ أ َ٘ َٓ  ٔ ٤ٔط ِس ٔ ا یِر َِ ٔ ٔ ب ط ی ِّ٤ َّطُ َسُیَش ٧َ ا أ َّ٨ ٨َ َّی َه َت َحً َٜ َش َٓ  ٥ُ٠َ ًِ َ طُ أ

 ِ ی َِ ٔ ٔ ب یط ِّ٤ اَسُیَش ٥ُِٜ َِحَ ٠َِی ًَ  ٥ُِٜ اَل َو ٥َُِٜ َوأ٣َِ ائ ز٣َٔ إٔ٪َّ  َٓ ا٢َ  َٗ ٨َا بَلَي  ٠ِ ُٗ  ٔ ا٦ رَِحَ ِٟ ا  ٔ َب٠َِسة ِٟ ٔا ِت ب ِیَش َٟ َ ا٢َ أ َٗ  ٔ ٔط ِس٤ ا  ٔ ٥ُِٜ ر َِو٣ٔ ٔة ی ٣َ رُِحِ َٛ  ٦ْ

 َٗ ُت  ِِ ٥ُِ أََِل َص١ِ ب٠ََّ َّٜ َرب ِوَ٪  َ٘ ٔ َت٠ِ َِو٦ َي ی ٔل ا إ ٥ِ َصَذ ُٛ ٔي ب٠ََسٔ ا ف ٥ِ َصَذ ُٛ ٔ ز ِض َط ا فٔي  اصُٔس َصَذ اٟظَّ  ِّ َُب٠ِّ ٠ِي َٓ َضِس  اِط ُض٥َّ  ا٠َّٟ  ٢َ ا َٗ  ٥ِ ٌَ وا َن اُٟ

ٕف  ٌِ اَب َب َٗ ٔ ٥ُِٜ ر ـُ ٌِ ُب َب رِضٔ ا َي اّر َّٔ ُٛ ی  سٔ ٌِ ا َب و ٌُ زِٔج ًَل َت َٓ  ٍٕ ا٣ٔ َس عَي ٩ِ٣ٔ  ّٕ أَِو َب٠َّ بَّ ٣ُ ََفُ ائَٔب  َِ ِٟ  ا

ر اکی دفےر  صخش ےن وج ےری  ایخؽ ںیم دبعاہلل  ن دمحم، اوباعرم، آرہ، دمحم  ن ریسنی، دبعارلنمح  ن ایب رکبہ  ے اف

دبعارلنمح  ے الضف ےھت۔ ینعی دیمح  ن دبعارلنمح ےن یھب اوبرکبہ  ے رفاتی ایک ےہ ہک آرابین ےک دؿ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 روسؽ زایدہ ابربخ ںیہ، امہر  اسےنم ہبطخ ڑپاھ۔ رفامای ہک ایک مت اجےتن وہ ہک ہی وکؿ اس دؿ ےہ؟ مہ ےن رعض ایک ہک اہلل افر اہلل ےک

آپ وھتڑی دری اخومش رےہ۔ اہیں کت ہک مہ ےن امگؿ ایک آپ اس دؿ اک وکیئ دفےرا انؾ ایبؿ رکںی ےگ، آپ ےن رفامای ہک ہی ویؾ 

رحن ےہ؟ مہ ےن وجاب دای ویکں ںیہن، آپ ےن رفامای ہی وکؿ اس ہنیہم ےہ؟ مہ ےن رعض ایک ہک اہلل افر اہلل ےک روسؽ زایدہ اجےتن 

ںیہ، آپ وھتڑی دری اخومش رےہ اہیں کت ہک ںیمہ ایخؽ وہا ہک اشدی آپ اس دؿ اک وکیئ دفےرا انؾ ایبؿ رکںی ےگ۔ آپ ےن رفامای 

ایک ہی ذی اہجحل ںیہن ےہ؟ مہ ےن رعض ایک ویکں ںیہن۔ آپ ےن رفامای ہی وکؿ اس رہش ےہ؟ مہ ےن رعض ایک ہک اہلل افر اس ےک روسؽ 

اخومش رےہ اہیں کت ہک مہ وک ایخؽ وہا اشدی وکیئ دفےرا انؾ اس رہش اک رںیھک ےگ، آپ ےن رفامای ایک ہی  زایدہ اجےتن ںیہ، رھپ آپ

رحاؾ اک رہش ںیہن ےہ؟ مہ ےن رعض ایک ویکں ںیہن، آپ ےن رفامای ہک اہمتر  وخؿ افر اہمتر  امؽ مت رپ رحاؾ ںیہ، سج رطح آج 

 مت اےنپ رب  ے ولم، ولوگں! ایک ںیم ےن اچنہپ دای ولوگں ےن اہک ہک تاں، آپ اک دؿ اہمتر  اس ہنیہم افر اس رہش ںیم ےہ،  ب کت

ےن رفامای ا  اہلل وگاہ رانہ، احرض اغبئ وک اچنہپ دںی، اس ےئل ہک شب افاقت رباہ راتس ےننس فاےل  ے فہ صخش زایدہ اید رےنھک فاال 

 دفےر  یک رگدؿ امرےن وگل۔وہات ےہ ےسج اچنہپای ایگ وہ، ےری  دعب اکرف ہن وہاجان ہک اکی 

 دبع اہلل  ن دمحم، اوباعرم، آرہ، دمحم  ن ریسنی، دبعارلنمح  ن ایب رکبہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اایؾ ٰینم ںیم ہبطخ دےنی اک ایبؿ۔

یث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س      1635    حس

، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ٣ثىی، یزیس ب٩ ہارو٪، ًاػ٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ زیس، ٣ح٤س ب٩ زیس  ٣ح٤س ب٩ 

سٔ ب٩ِٔ  َّ٤ ٔػ٥ُ ب٩ُِ ٣َُح ا ًَ ٧َا  بََر ُروَ٪ أَِخ ا ٔیُس ب٩ُِ َص ز َی ٨ََا  ث َّی َحسَّ ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث اهَّللُ  َحسَّ ضَٔی  َر َز  اب٩ِٔ ٤ًَُ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ یِٕس  َز

َر  ا اهَّللُ َو اُٟو َٗ ٕ َصَذا  َِو٦ ُروَ٪ أَی  ی ٔىّی أََتِس ٥َ ب٤ٔ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ ُض٤َا  ٨ِ َِو٦ْ ًَ إٔ٪َّ َصَذا ی َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥ُ٠َ ًِ َ وُٟطُ أ ُس

 َ َی  ب ُروَ٪ أ َتِس َٓ َ ا٦ْ أ وَِحَ ُس ا اهَّللُ َوَر اُٟو َٗ ٕ َصَذا  ز َطِض َی   ُروَ٪ أ َتِس َٓ َ ا٦ْ أ ٢َ ب٠ََْس َِحَ ا َٗ  ٥ُ٠َ ًِ َ ُط أ وُٟ َرُس ا اهَّللُ َو اُٟو َٗ ا  ٥ُ٠َ ٠َٕس صََذ ًِ َ ُط أ ُٟ

ةٔ  ٣َ رُِحِ َٛ  ٥ُِٜ َؿ ا ٥ُِٜ َوأرَِعَ اَل َو ٥َُِٜ َوأ٣َِ ائ ز٣َٔ  ٥ُِٜ ٠َِی ًَ  ٦َ إٔ٪َّ اهَّلَل َِحَّ َٓ  ٢َ ا َٗ ا٦ْ  ِضْز َِحَ َط  ٢َ ا َٗ  ٥ِ ُٛ ٔي ب٠ََٔس ا ف ٥ِ صََذ ُٛ ٔ ز ِض ا فٔي َط ٥ُِٜ صََذ ِو٣ٔ َی

ا َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  َٕ َٗ ا َو ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َآ ٧ ٔي  ن بََر ٔ أَِخ از َِ ِٟ ا ا٦ُ ب٩ُِ  ٢َ صَٔظ ا َٗ ا َو َیَِن َصَذ رِِحٔ ب َّ٨ ِو٦َ اٟ َی  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ هَّللُ 

ةٔ  َححَّ ِٟ ا ٔي  أت ف َز ٤َ َح ِٟ ٢ُ  ا و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  َٙ ٔٔ َل َٓ  ٔ بَر ِٛ َ ِْل خِّ ا َح ِٟ ا یَِو٦ُ  ا٢َ َصَذا  َٗ َٔضَذا َو خَّ ب ًٔی َح َّٟ َضِس  ا ِط ُض٥َّ ا ا٠َّٟ

 َٔ ا َوَز ِٟ ا ُة  ٔ َححَّ ُوا َصٔذظ اٟ َ٘ َٓ اَض  َّ٨ اٟ  ََ زَّ  َوَو

 ن زدی، رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع دمحم  ن ینثم، سیدی  ن تارفؿ، اعمص  ن دمحم  ن زدی، دمحم 

فملس ےن ٰینم ںیم رفامای ایک مت اجےتن وہ ہی وکؿ اس دؿ ےہ؟ ولوگں ےن رعض ایک اہلل افر اس اک روسؽ یہ زایدہ اجےتن ںیہ، آپ ےن 

 وجاب دای ہک اہلل افر اس اک روسؽ یہ زایدہ اجےتن ںیہ، آپ ےن رفامای ہی ویؾ رحاؾ ےہ، ایک مت اجےتن وہ ہی وکؿ اس ہنیہم ےہ؟ ولوگں ےن

 رفامای ہک ہی رحاؾ اک ہنیہم ےہ، آپ ےن رفامای ہک اہلل ےن مت رپ اکی دفےر  اک وخؿ، امؽ افر زعت ف آربف وک ایس رطح رحاؾ آرار دای ےہ

ر اشہؾ  ن اغز ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے انعف ےن سج رطح اہمترا آج اک دؿ، اہمتر  اس ہنیہم ںیم افر اس رہش ںیم رحاؾ ےہ، اف

اوہنں ےن رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس آرابین ےک دؿ رعمجات ےک درایمؿ ڑھک  وہےئ 

 فملس ےن انہک رشفع ایک ا  سج اسؽ آپ ےن جح ایک اھت افر اس ںیم آپ ےن ہی رفامای اھت ہک ہی جح اربک اک دؿ ےہ رھپ یبن یلص اہلل ہیلع



 

 

 اہلل وگاہ رہ افر ولوگں وک رتصخ ایک وت ولوگں ےن اس جح اک انؾ ۃجح اولادع راھک۔

 دمحم  ن ینثم، سیدی  ن تارفؿ، اعمص  ن دمحم  ن زدی، دمحم  ن زدی، رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک اپین فاےل ای دفےر  ولگ ٰینم یک راوتں ںیم ہکم ںیم رات سگارںی ؟

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ایک اپین فاےل ای دفےر  ولگ ٰینم یک راوتں ںیم ہکم ںیم رات سگارںی ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1636    حس

ہ :  راوی ٨ً اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ، اهَّلل  ًبیس   ، ص سٰی ب٩ یو٧ ًی  ، ٣و٪ ٣ا ًبیس ب٩   ٣ح٤س ب٩ 

اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ  ٔ اهَّلل ٩ِ ًُبَِیسٔ  ًَ َُص  یُو٧ ٨ََا ًٔیَسی ب٩ُِ  ث وٕ٪ َحسَّ ٤ُ ُس ب٩ُِ ًُبَِیسٔ ب٩ِٔ ٣َِی َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٤َا َحسَّ ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٤ََُز  ً 

 َّ َػل ٔيی   ا٨َّٟ َؽ  یِٕخ أَِخ َرخَّ َز اب٩ُِ ُج َا  ٧ بََر ٕ أَِخ ََِک ُس ب٩ُِ ب َّ٤ ا ٣َُح ث٨ََ وَسی َحسَّ ٌَی ب٩ُِ ٣ُ یَِح ا  ث٨ََ ح َحسَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  اهَّللٔ ي  ٔي ًُبَِیُس  بََرن

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ٤ََز  اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ٕ یِر ٤َُ ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٧ ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ح و َحسَّ َذَٔ٪  ٥َ أ

بَّ  ٌَ ِٟ ا ٤َا أَ٪َّ  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َز  ٤َ ٩ِ اب٩ِٔ ًُ ًَ  ٍْ ٔ َآ ٧ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  ث ٔي َحسَّ َب ا أ ٨ََ ث ٔيیَّ َحسَّ َّ٨ اٟ َِذَ٪  َتأ اِس ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َض َر ا

 ُ اهَّلل َّي  ُ َػل َة َوً ا٣َ ُو أَُس طُ أَب ٌَ اَب طُ َت َٟ َذَٔ٪  أ َٓ  ٔ ٔط یَت ا َ٘ ٔس ىّی ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ  لَٔي ٣ٔ ا َی َٟ َة  َّٜ َت ب٤َٔ ٥َ َٟٔيبٔی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ٤ِزَةَ   َؿ ُو  أٟٕس َوأَب ُة ب٩ُِ َخ َب ِ٘ 

ں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع دمحم  ن دیبع  ن امومؿ، ٰیسیع  ن ویسن، دیبعاہلل ، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہن

فملس ےن ااجزت دی ح)دفےری دنس( ییحی  ن ومیس، دمحم  ن رکب، ا ن رججی، دیبعاہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت 

رےن یک ااجزت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت سابس ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ٰینم یک راوتں ںیم رات سگا

 ددیی، اوبااسہم افر ةقع  ن اخدل افر اوبیرمہ ےن اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔

 دمحم  ن دیبع  ن امومؿ، ٰیسیع  ن ویسن، دیبع اہلل ، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ریم امجر)رکنکایں امرےن( اک ایبؿ افر اجرب ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص ا 

 جح اک ایبؿ :   ابب

ریم  افر اس ےک دعب زفاؽ ےک دعبریم امجر)رکنکایں امرےن( اک ایبؿ افر اجرب ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن آرابین ےک دؿ اچتش ےک فتق ریم یک

 یک ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1637    حس

٣یں ےن اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہ  ْکےت ہیں ٛ ٣شٌز، وبزہ بیا٪   ابونٌی٥، 

ُض٤َ  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َز َر ٤َ ُت اب٩َِ ًُ ِٟ َ َسأ ا٢َ  َٗ ََزَة  ٩ِ َوب ًَ ْز  ٌَ ا ٣ِٔش ٨ََ ث ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ُو ن ا أَب ٨ََ ث ا٣َُک َحسَّ َي إ٣َٔ َرم َٔذا  ٢َ إ ا َٗ َر  ا ح٤َٔ ِٟ ا ٔي  َِرم ا ٣ًََی أ

٨َا َر٣َِي ٤ُِص  اٟظَّ ِت  َٟ ا َزا إَٔذ َٓ َُّن  ی ََتَح ا ٧ َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ َة  َٟ َ ٤َِشأ ِٟ ا طٔ  ٠َِی ًَ ِسُت  ًَ َ أ َٓ ِط  ِر٣ٔ ا َٓ 

فں؟ اوہنں ےن اہک ہک  ب اوبمیعن، رعسم، فربہ ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے درایتف ایک ہک ںیم بک ریم رک

 اہمترا اامؾ ریم رک  وت مت یھب ریم رکف، رھپ ںیم ےن دفابرہ وپاھچ وت اوہنں ےن اہک ہک مہ ااظتنر ایک رکےت ےھت،  ب آاتفب ڈلھ اجات وت

 مہ ریم رکےت ےھت۔

 اوبمیعن، رعسم، فربہ ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نطب فادی )ینعی فادی ےک بیشن(  ے ریم امجر رکےن اک ایبؿ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 نطب فادی )ینعی فادی ےک بیشن(  ے ریم امجر رکےن اک ایبؿ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1638    حس

یس :  راوی ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یز ، سٔیا٪، ا٤ًع، ابزاہی٥ ٛثیر  ٣ح٤س ب٩ 

ٔی ز َی ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ ٤َٔع  ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس َا  ٧ ٕ أَِخبََر ٔیر ث َٛ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث َِل٩ٔ َحسَّ اهَّللٔ ٩ِ٣ٔ ب ِبُس  ًَ َي  َرم ا٢َ  َٗ َس 

 ِ٠ ُ٘ َٓ زٔی  َوا ِٟ ا٦ُ ا َ٘ ا ٣َ ُُظ صََذ یِر َُ َط  َٟ ٔ ی َِل إ ٔذ َّٟ ا ٢َ َو ا َ٘ َٓ َٔضا  ِوٗ َٓ ََضا ٩ِ٣ٔ  و٧ ز٣ُِ َی ّسا  َا ٩ٔ٤َ إٔ٪َّ ٧ ِح زَّ اٟ ِبسٔ  ًَ یَا أَبَا  ٠َِیطٔ ُت  ًَ ِت  َٟ ٔ ِز ٔذی أ٧ُ َّٟ ا

 َ٨َ ث َؤٟیٔس َحسَّ ِٟ ا ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ا٢َ  َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ةٔ  َبَْقَ ِٟ ا  ُ َرة و َٔضَذاُس ٤َُع ب ًِ َ ِْل ا ا  ٨ََ ث اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس  ا 

دمحم  ن ریثک،  نایؿ، اشمع، اربامیہ، دبعارلنمح  ن سیدی رفاتی رکےت ںیہ ہک دبعاہلل  ن وعسمد ےن فادی ےک ےلچن ہصح  ے ریم یک 

ا وکیئ وبعمد ںیہن۔ وت ںیم ےن اہک ہک ولگ اس ےک افرپ ےک ےصح  ے ریم رکےت ںیہ، اوہنں ےن اہک  مس ےہ اس ذات یک سج ےک وس

 یہی اقمؾ ےہ اؿ اک نج رپ وسرت رقبہ انزؽ وہیئ ینعی )دمحم یلص اہلل ہیلع فملس( افر دبعاہلل  ن فدیل ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے  نایؿ اؿ

  ے اشمع ےن اس دحثی وک رفاتی ایک۔

 دمحم  ن ریثک،  نایؿ، اشمع، اربامیہ، دبعارلنمح  ن سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...است رکنکایں امرےن اک ایبؿ اس وک ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس س

 جح اک ایبؿ :   ابب

  رفاتی ایک ےہ ۔است رکنکایں امرےن اک ایبؿ اس وک ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1639    حس

ٟزح٩٤ ب٩ یزیس، ًبساهَّلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی ابزاہی٥، ًبسا ، طٌبہ، ح٥ٜ،   حٔؽ ب٩ ٤ًز

اٟزَّ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ  ٥َٜٔ َح ِٟ ا  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ُط ا  ٨ََ ث ٤ََز َحسَّ ُؽ ب٩ُِ ًُ ِٔ ا َح ٨ََ ث َُّط َحسَّ ٨ِطُ أ٧َ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ َر ًَ  ٩ِ ًَ ٔیَس  ز َی ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ِح

ََٜذا ا٢َ َص َٗ ٍٕ َو مَي بَٔشِب ٔ َوَر ٨ٔط ٤َٔي ٩ِ ی ًَ ىّی  ٔ َو٣ٔ ارٔظ ٩ِ َيَش ًَ بَِیَت  ِٟ ا  ١َ ٌَ ُبَِری َج ٜ ٔ اِل َزة ٤ِ َح ِٟ ا ٔلَي  ي إ ََ َِت ٠َِیطٔ  ا٧ ًَ ِت  َٟ ٔ ِز ٧ُ ٔذی أ َّٟ ا َرمَي 



 

 

َّي َػل ةٔ  َبَْقَ ِٟ ا  ُ َرة و ٥َ  ُس َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  اهَّللُ 

صفح  ن رمع، ہبعش، مکح، اربامیہ، دبعارلنمح  ن سیدی، دبعاہلل  ن وعسمد ےک قلعتم رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ رمجہ ةقع ےک اپس ےچنہپ 

ں ےن ریم یک ےہ افر اخہن ہبعک وک اےنپ ابںیئ رطػ افر ٰینم وک اےنپ داںیئ رطػ ایک افر است رکنکایں امرںی افر اہک ہک ایس رطح اوہن

 نج رپ وسرۃ رقبہ انزؽ وہیئ )ینعی دمحم یلص اہلل ہیلع فملس( ۔

 صفح  ن رمع، ہبعش، مکح، اربامیہ، دبعارلنمح  ن سیدی، دبعاہلل  ن وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ریم رمجہ ةقع رک  افر اخہن ہبعک وک اےنپ ابںیئ رطػ رک  ۔اس صخش اک ایبؿ وج

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج ریم رمجہ ةقع رک  افر اخہن ہبعک وک اےنپ ابںیئ رطػ رک  ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1640    حس

اٟز :  راوی ، ًبس ہ، ح٥ٜ، ابزاہی٥  ح٩٤ ب٩ یزیسآز٦، طٌب

خَّ  َُّط َح ٧َ ٔیَس أ ز َی ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ َِزاصٔی٥َ  ٩ِ إٔب ًَ  ٥ُ َٜ َح ِٟ ا ا  ٨ََ ث ُة َحسَّ َب ٌِ ُط ٨ََا  ث َز٦ُ َحسَّ آ ا  ٨ََ ث ُط َحسَّ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ٕ َرضَٔی  ز و ٌُ اب٩ِٔ ٣َِش  ٍَ ٣َ 

بَیِ  ِٟ ا  ١َ ٌَ َح َٓ إت  ٍٔ َحَؼَی ِب ی بَٔش ُبَِر ٜ َزَة اِل َح٤ِ ِٟ ا ِمٔي  یَز ُظ  آ ِت ََفَ َٟ ٔ ِز ٧ُ ی أ ٔذ َّٟ ا ا٦ُ  َ٘ ا ٣َ ا٢َ َصَذ َٗ ٔ ث٥َُّ  ٔط ٨ ٤َٔي ٩ِ ی ًَ ٔ َو٣ٔىّی  ظ رٔ ٩ِ َيَشا ًَ َت 

 ٔ ة َبَْقَ ِٟ ا  ُ َرة و ٔ ُس ط ٠َِی ًَ 

آدؾ، ہبعش، مکح، اربامیہ، دبعارلنمح  ن سیدی  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ا ن وعسمد شیک ھ جح ایک۔ وت اؿ وک داھکی ہک رمجہ 

امرےت ںیہ افر اخہن ہبعک وک اےنپ ابںیئ رطػ افر ٰینم وک اےنپ داںیئ رطػ ایک رھپ اہک ہک یہی اؿ اک اقمؾ ےہ نج  ةقع ںیم است رکنکایں

 رپ وسرۃ رقبہ انزؽ وہیئ۔



 

 

 آدؾ، ہبعش، مکح، اربامیہ، دبعارلنمح  ن سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رہ رکنکی ےک اس ھ ریبکت ک ےن اک ایبؿ ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن اس وک یبن یلص اہلل ع

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رہ رکنکی ےک اس ھ ریبکت ک ےن اک ایبؿ ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے لقن ایک ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1641    حس

ا٤ًع :  راوی اٟواحس،  ز، ًبس  ٣شس

اٟش    ٔ بَر ٨ِٔ ٤ ِٟ ا لَي  ًَ و٢ُ  ُ٘ اَد َي َححَّ ِٟ ا ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ُع  ٤َ ًِ َ ِْل ا ا ث٨ََ َواحٔٔس َحسَّ ِٟ ا ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ةُ َحسَّ َبَْقَ ِٟ ا ا  َض یُِذَْکُ ٓٔی ًٔی  َّٟ ا َرةُ  و

 ٔ َْکُ ٓ یُِذ ًٔی  َّٟ ا َرةُ  و اٟش  َىٔی َو ث ٢َ َحسَّ ا َ٘ َٓ اصٔی٥َ  ْٔلٔبَِز َٔک  َذٟ ُت  َْکِ َذ َٓ  ٢َ ا َٗ ُئ  َشا ِّ٨ اٟ ا  َض َْکُ ٓٔی ًٔی یُِذ َّٟ ا  ُ َرة و اٟش  اَ٪ َو َز ٢ُ ٤ًِٔ آ َضا  ی

ا َٓ ٔة  َب َ٘ ٌَ ِٟ ا َزَة  ٤ِ َي َج َرم ٔیَن  ٨ِطُ ح ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٕ َر ز و ٌُ اب٩ِٔ ٣َِش  ٍَ کَاَ٪ ٣َ َّطُ  ٧َ ٔیَس أ ز َی ٩ٔ٤َ ب٩ُِ  اٟزَِّح ِبُس  َبِ ًَ َذی ِست ا َحا َٔذ َّی إ ً َٔی َح از َو ِٟ ا َل٩َ 

 ٔ ی َِل إ ٔذ َّٟ ا ا َو ٨َُ ا ص ٢َ ٩ِ٣ٔ َص ا َٗ ٕ ث٥َُّ  اة ک١ُِّ َحَؼ  ٍَ ٣َ ُ ِّر ب َٜ ُ إت ی ٍٔ َحَؼَی ِب َي بَٔش م ََفَ ا  َؿَض َََر ًِ ا  ٔ َزة َح ٔاٟظَّ ِت ب َٟ ٔ ِز ٧ُ ی أ ٔذ َّٟ ا ا٦َ  َٗ ُُظ  یِر َُ َط  َٟ

ٔ َو  ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل ة َبَْقَ ِٟ ا  ُ َرة و ٔ ُس ط ٠َِی ًَ ٥َ  َس٠َّ

دسمد، دبعاولادح، اشمع ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم اجحج وک ربنم رپ ےتہک وہےئ انس ہک فہ وسرۃ سج ںیم اگےئ اک ایبؿ ےہ افر فہ وسرۃ سج 

ںیم آؽ رمعاؿ اک ذرک ایک اجات ےہ افر فہ وسرۃ سج ںیم وعروتں اک ذترکہ ےہ ںیم ےن اربامیہ  ے اس وک ایبؿ ایک وت فہ ک ےن ےگل ہک ھجم 

 ے دبعارلنمح  ن سیدی ےن ایبؿ ایک وت فہ ک ےن ےگل ہک ھجم  ے دبعارلنمح سیدی ےن ایبؿ ایک ہک فہ ا ن وعسمد ےک اس ھ ےھت،  ب رمجہ 

ةقع یک ریم یک وت فادی ےک ےلچن ےصح ںیم ارت  اہیں کت ہک  ب درتخ ےک ربارب آےئگ وت اس ےک اسےنم وہےئ افر است رکنکایں 

 ھ ریبکت ڑپیھ، رھپ اہک ہک  مس ےہ اس ذات یک سج ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن اس ہگج فہ ڑھک  وہےئ ےھت امرںی، رہ رکنکی ےک اس

 نج رپ وسرۃ رقبہ انزؽ وہیئ۔



 

 

 دسمد، دبعاولادح، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ریم رک  وتہلبق یک رطػ ہنم رکےک زنیم رپ ڑھکاوہ۔  ب دفونں رمجفں یک

 جح اک ایبؿ :   ابب

  ب دفونں رمجفں یک ریم رک  وتہلبق یک رطػ ہنم رکےک زنیم رپ ڑھکاوہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1642    حس

، سا٥ٟ، :  راوی ، یو٧ص، زہزی ہ ب٩ یحٌی يبہ، ك٠ح ابي ط ہ ًث٤ا٪ ب٩   اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ً

 ًَ ا٥ٕٟٔ  َس  ٩ِ ًَ ز صِزٔیِّ  اٟ  ٩ِ ًَ ٧ُُص  یُو ا  ٨ََ ث ٌَی َحسَّ یَِح ث٨ََا ك٠ََِحُة ب٩ُِ  َة َحسَّ َطِيَب اُ٪ ب٩ُِ أَبٔي  ٨ََا ًُِث٤َ ث ٤َا َحسَّ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  ٤ََُز  اب٩ِٔ ً  ٩ِ

 َٜ ُ إت ی ٍٔ َحَؼَی ِب ا بَٔش ٧َِی اٟس  َزَة  ٤ِ َح ِٟ ا ٔي  زِم َی َاَ٪  َُّط ک ٧َ ِٔب٠َةٔ أ ٘ ِٟ ا ب١َٔ  ِ٘ و٦َ ٣ُِشَت ُ٘ َی َٓ ض١َٔ  َّی يُِش ً ٦ُ َح سَّ َ٘ ََت ٕ ث٥َُّ ی ک١ُِّ َحَؼاة  ٔ ِز لَي إٔث ًَ  ُ ِّر ب

 ُ٘ ض١ُٔ َوَي َیِشَت َٓ  ٢ٔ ا ٤َ اٟظِّ اَت  َذ َلی ث٥َُّ یَأُِخُذ  ِس ُو ِٟ ا ِمٔي  یَز ٔ ث٥َُّ  ِط ی یََس  ٍُ َٓ َزِ و َوی یَِسًُ ٔیًّل َو َو و٦ُ ك ُ٘ َی ةٔ َٓ ِ٘ٔب٠َ ِٟ ا ب١َٔ  ِ٘ َت و٦ُ  و٦ُ ٣ُِش ُ٘ َی َٓ

ٔی َوَِل  َواز ِٟ ا َِل٩ٔ  َبةٔ ٩ِ٣ٔ ب َ٘ ٌَ ِٟ ا َزَة ذَأت  ٤ِ ٔي َج زِم َی ًّل ث٥َُّ  ٔی و٦ُ كَو ُ٘ ٔ َوَي یِط یََس  ٍُ َٓ زِ َی و َو یَِسًُ ٔیًّل َو َو ٢ُ ك و ُ٘ َی َٓ  ُٖ ََّصٔ ی٨َِ ٨َِٔسَصا ث٥َُّ  ً ُٕ ٔ  َي٘

٠ُطُ  ٌَ ِٔ ٥َ َي ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َیُِت  َرأ َذا  َٜ  َص

ؿ  ن ایب ہبیش، ہحلط  ن ییحی، ویسن، زرہی، اسمل، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ آربی فاےل رمجہ رپ است امثع

رکنکایں امرےت افر رہ رکنکی رپ ریبکت ےتہک رھپ آےگ ڑبےتھ وت رنؾ زنیم رپ ےتچنہپ، افر ہلبق رف ڑھک  وہےت افر دری کت ڑھک  رےتہ افر 

ےنپ دفونں تا ھ ااھٹےت رھپ درایمین رمجہ یک ریم رکےت، رھپ ابںیئ اجبن اجےت افر رنؾ زنیم رپ ےتچنہپ رھپ ہلبق رف ڑھک  داع رکےت افر ا

وہےت افر دری کت ڑھک  رےتہ افر داع رکےت افر اےنپ دفونں تا ھ ااھٹےت، رھپ فادی ےک ےلچن ہصح  ے رمجہ ذات ةقع یک ریم رکےت 

 ں  ے افرغ وہےت، وت ےتہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ایس رطح رکےت داھکی۔افر فتاں ڑھک  ںیہن رےتہ فتا

 امثعؿ  ن ایب ہبیش، ہحلط  ن ییحی، ویسن، زرہی، اسمل، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افر درایمین رمجہ ےک اپس دفونں تا ھ ااھٹےن اک ایبؿ ۔آربی فاےل 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 آربی فاےل افر درایمین رمجہ ےک اپس دفونں تا ھ ااھٹےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1643    حس

اٟح٤یس( س٠امی :  راوی ازر اس٤ٌی١)ًبس ، سا٥ٟ ب٩ ًبس اهَّللاس٤ٌی١ ب٩ ًبساهَّلل ، بز ، یو٧ص ب٩ یزیس، اب٩ طہاب ٪ 

ٔطضَ  اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٔیَس  ز َی ٧َُص ب٩ِٔ  یُو  ٩ِ ًَ  ٪َ ٩ِ ُس٠َامِیَ ًَ ٔي  َىٔی أَخ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ِبسٔ اهَّللٔ  ًَ أًی١ُ ب٩ُِ  ٤َ ا إِٔس ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ إب 

 ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َُ اهَّللٔ ب٩َِ ً ِبَس  ًَ ٦ُ أَ٪َّ  سَّ َ٘ َت َی ٕ ث٥َُّ  ک١ُِّ َحَؼاة  ٔ ِز َي إٔث ل ًَ  ُ ِّر ب َٜ ُ ی إت ث٥َُّ  ٍٔ َحَؼَی ِب ا بَٔش ٧َِی اٟس  ٤َِزَة  َح ِٟ ا ٔي  زِم َی َاَ٪  ک ا  ُض٤َ ٨ِ

وُ  ِٟ ا َزَة  ٤ِ َح ِٟ ا ٔي  زِم َی ٔ ث٥َُّ  ِط ی یََس  ٍُ َٓ زِ َی و َو َیِسًُ َٓ ًّل  ٔی َو ا ك ا٣ّ ِٔب٠َةٔ َٗٔی ٘ ِٟ ب١َٔ ا ِ٘ و٦ُ ٣ُِشَت ُ٘ َی َٓ ض١ُٔ  ُیِش َلی َٓ ٤َا٢ٔ ِس اٟظِّ َذاَت  َیأُِخُذ  َٓ َٔک  َذٟ َٛ

اَت  َذ ٤َِزَة  َح ِٟ ا ٔي  زِم َی ٔ ث٥َُّ  ِط ی یََس  ٍُ َٓ زِ َی َیِسًُو َو َٓ ًّل  َؤی ا ك ا٣ّ ٔة َٗٔی ِ٘ٔب٠َ ِٟ ا ب١َٔ  ِ٘ َت و٦ُ ٣ُِش ُ٘ ض١ُٔ َوَي ُیِش ٔی َوَِل  َٓ از َو ِٟ ا َِل٩ٔ  ٔة ٩ِ٣ٔ ب َب َ٘ ٌَ ِٟ ا

ا و٢َ  َرُس ُِت  َی َرأ َذا  َٜ ٢ُ َص و ُ٘ ا َوَي ٨َِٔسَص ً ُٕ ٔ ٘ ١ُ َي ٌَ ِٔ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ  هَّلل

الیعمس  ن دبعاہلل ، ربادر الیعمس)دبعادیمحل( امیلسؿ، ویسن  ن سیدی، ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک دبعاہلل 

کت ہک رنؾ زنیم رپ ےتچنہپ، افر ہلبق رف   ن رمع ریض اہلل ہنع ےلہپ رمج  رپ است رکنکایں امرےت، رھپ ریبکت ےتہک رھپ آےگ ڑبےتھ اہیں

ڑھک  وہےت افر دری کت ڑھک  رےتہ افر داع رکےت افر اےنپ دفونں تا ھ ااھٹےت رھپ ایس رطح درایمےن رمج  یک ریم رکےت، 

، رھپ فادی ابںیہ اجبن اجےت افر رنؾ زنیم رپ چنہپ رک ہلبق رف ڑھک  وہےت وت دری کت ڑھک  رےتہ افر دفونں تا ھ ااھٹ رک داع رک 

ےک ےلچن ےصح  ے رمجہ ذات ةقع یک ریم رکےت افر فتاں رپ ہن رہھٹےت افر ےتہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ایس رطح 

 رکےت داھکی ےہ۔

 الیعمس  ن دبعاہلل ، ربادر الیعمس)دبعادیمحل( امیلسؿ، ویسن  ن سیدی، ا ن اہشب، اسمل  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...ریم امجر ےک دعب وخوبش اگلےن افر وطاػ زایرت  ے ےلہپ ےر ڈنماےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ریم امجر ےک دعب وخوبش اگلےن افر وطاػ زایرت  ے ےلہپ ےر ڈنماےن اک ایبؿ ۔

یث                               س او٢ج٠  :  ج٠س      1644    حس

ا :  راوی ہ رضی اهَّلل ٨ًہ اٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥، حرضت ًائظ ، ًبس ، سٔیا٪  ًلي ب٩ ًبساهَّلل 

 ٍَ ٔ َّطُ َس٤ ٧َ ٔس٥ٔ أ ا َ٘ ِٟ ا ٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ِح زَّ ِبُس اٟ ًَ ث٨ََا  اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث و٢ُ َحسَّ ُ٘ ٔ َي ٧ٔط ا ١َ أَص١ِٔ َز٣َ ـَ ِٓ َ َاَ٪ أ ک أَبَاُظ َو

اتَ  یَّ َص ٥َ بَٔیَس َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢َ اهَّللٔ  َرُس ِبُت  و٢ُ كَيَّ ُ٘ َت َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ائَٔظَة َر ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ ٔیَن َس ٔ ح ط ٦َ َؤٟٔح٠ِّ ٔیَن أَِِحَ یِٔن ح

یََس  ِت  َٖ َوَبَشَل و یَُل ِب١َ أَِ٪  َٗ َِضاأََح١َّ   ی

 یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، دبعارلنمح  ن اقمس، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ فہ رفامیت ںیھت ہک ںیم ےن 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اےنپ تاوھتں  ے وخوبش اگلیئ سج فتق ہک آپ ےن ارحاؾ ابدناھ افر ارحاؾ وھکےنل ےک فتق وطاػ 

 اےنپ دفونں تاوھتں وک الیھپ رک اتبای۔ رکےن  ے ےلہپ افر

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، دبعارلنمح  ن اقمس، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وطاػ فداع رکےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ فداع رکےن اک ایبؿ ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1645    حس

ز، سٔیا٪، اب٩ كاؤض، كاؤض، اب٩ ًباض :  راوی  ٣شس

ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َاُوٕض  اب٩ِٔ ك  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث آْٔخُ َحسَّ ُوَ٪  َٜ ُض أَِ٪ ی ا َّ٨ اٟ َز  ٢َ أ٣ُٔ

ائٔٔف  َح ِٟ ا  ٩ِ ًَ  َٕ ِّٔ َُّط ُخ ٧َ ٔت إِٔلَّ أ بَِی ِٟ ٔا ِضٔسص٥ِٔ ب ًَ 

دسمد،  نایؿ، ا ن اطؤس، اطؤس، ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ولوگں وک مکح دای ایگ ےہ ہک اؿ اک آرخی فتق ہبعک ےک اس ھ 

 ےہ۔وہ رگم ہی ہک احہضئ وعرت  ے فیفخت رکدی یئگ 

 دسمد،  نایؿ، ا ن اطؤس، اطؤس، ا ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ فداع رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1646    حس

ص ب٩ ٣اٟکاػ :  راوی ، ا٧ ب، ٤ًزو ب٩ حارث، ٗتازہ  بّ ب٩ َفق، اب٩ وہ

ا ََص ب٩َِ ٣َ اَزَة أَ٪َّ أ٧َ َت َٗ  ٩ِ ًَ رٔٔث  ا َح ِٟ ا زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ اب٩ُِ َوصِٕب  ٧َا  بََر ٔد أَِخ ََفَ ِٟ ا ُّ ب٩ُِ  َب ٨ََا أَِػ ث ثَطُ أَ٪َّ َحسَّ ُط َحسَّ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٟٕٔک َر

 ٔ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ ِٟ اٟ ا َي  ٔل َٔب إ َرٛ ٔب ث٥َُّ  ٤َُحؼَّ ِٟ ٔا َسّة ب ِٗ َس َر َٗ َر َئ ث٥َُّ  َظا ٌٔ ِٟ ا زَٔب َو ِِ ٤َ ِٟ ا َِّصَ َو ٌَ ِٟ ا َز َو ِض اٟو  َّي  َػل  ٥َ َس٠َّ بَِیٔت َو

 ِ٨ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٕٔک َر اٟ َزَة أَ٪َّ أ٧َََص ب٩َِ ٣َ ا َت َٗ  ٩ِ ًَ یٕس  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ أْٟس  َىٔی َخ ث ِیُث َحسَّ ا٠َّٟ طُ  ٌَ اَب ٔ َت َٖ بٔط ا َل َّي َٓ َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ َُط  ث ُط َحسَّ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

اغبص  ن رفج، ا ن فبہ، رمعف  ن احرث، اتقدہ، اسن  ن امکل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رہظ افر رصع افر 

صب  ںیم وھتڑی دری وس رےہ رھپ وسار وہ رک اخ
ح
م

ہن ہبعک یک رطػ ےئگ وت اس اک وطاػ ایک، ثیل ےن رغمب افر اشعء یک امنز ڑپیھ رھپ 



 

 

 وباہطس اخدل، دیعس، اتقدہ اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔

 اغبص  ن رفض، ا ن فبہ، رمعف  ن احرث، اتقدہ، اسن  ن امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وطاػ زایرت ےک دعب وعرت وک ضیح آاجےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ زایرت ےک دعب وعرت وک ضیح آاجےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1647    حس

ک،  :  راوی ٣اٟ  ،ٕ اًبس اهَّلل ب٩ یوس رضی اهَّلل ٨ًہ ہ  اٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥ حرضت ًائظ  ًبس

ائَٔظةَ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  اٟزَِّح ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُس یُو ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َة َحسَّ یَّ ٔٔ َػ َضا أَ٪َّ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی   َر

ا َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َد  ٌَُٓیٕ َزِو َت ح ٨ِٔ ٨َُ ب ابَٔشت ٢َ أََح ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َٔزُس َذَٟٔک ٟ ُت  َْکِ َذ َٓ ِت  َؿ ٥َ َحا َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ا هَّللُ 

ّٔذا ًَل إ َٓ  ٢َ ا َٗ َؿِت  ا َٓ َ ِس أ َٗ ا  ََّض ٧ٔ ا إ اُٟو َٗ َٔي   ه

فراتی رکےت ںیہ فہ ایبؿ رکیت ںیہ ہک ہیفص  دبعاہلل  ن ویفس، امکل، دبعارلنمح  ن اقمس، اقمس رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے

ہ تنب ییح زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ضیح آایگ۔ وت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے اس اک ذترکہ ایک آپ ےن رفامای ایک ف

 رضفرت ںیہن۔ ںیمہ رفک ےل یگ ولوگں ےن اہک ہک فہ وطاػ زایرت رک ںیکچ ںیہ، آپ ےن رفامای وت ںیمہ رہھٹےن یک

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، دبعارلنمح  ن اقمس، اقمس رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وطاػ زایرت ےک دعب وعرت وک ضیح آاجےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1648    حس

ًَک٣ہ :  راوی ، ح٤از، ایوب،  ا٤ٌ٨ٟا٪  ابو

بَّ  ًَ ا اب٩َِ  ُو َسأَٟ ٨َةٔ  ی ٤َسٔ ِٟ ا َة أَ٪َّ أَص١َِ  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ ْز  ا َّ٤ ا َح ث٨ََ أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ُو  ا أَب ٨ََ ث ا٣ِ َحسَّ  ٩ِ ًَ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕض َر َزأَةٕ ا

 ِٟ ا ُت٥ِ  س٣ِٔ َٗ ا  َٔذ ٢َ إ ا َٗ یِٕس  ٢َ َز ِو َٗ  َُ ٧ََس ِؤَٟک َو َ٘ ٔ ٧َأُِخُذ ب ا َِل  اُٟو َٗ ٨َِٔفُ  ُض٥ِ َت َٟ  ٢َ ا َٗ ِت  اَؿ ِت ث٥َُّ َح َٓ َا ٨ََة ك ٤َٔسی ِٟ ا ا  و س٣ُٔ َ٘ َٓ ا  َش٠ُو َٓ َة  ی٨َ ٤َٔس

َر  َة  یَّ ٔٔ یَث َػ ِت َحٔس َْکَ َذ َٓ ُس٠َِی٥ٕ  ا أ٦ُ   َسأَُٟو  ٩ِ٤َ َاَ٪ ٓٔی ک َٓ ا  و َشأَُٟ ٣َةَ َٓ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ اَزةُ  َت َٗ أْٟس َو ُظ َخ  َوا

اوباامعنلؿ، امحد، اویب، رکعہم  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک دمہنی فاولں ےن ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے اس وعرت ےک قلعتم وپاھچ 

 ہک اہمتر  وقؽ رپ سج ےن وطاػ رک ایل وہ رھپ ا ے ضیح آایگ اوہنں ےن اتبای ہک فہ رفاہن وہاجےئ، ولوگں ےن اہک ہی ںیہن وہ اتکس

لمع رکںی افر زدی  ن اثتب ےک وقؽ وک وھچڑ دںی۔ اوہنں ےن اہک ہک  ب مت دمہنی آؤ وت درایتف رکول ولگ دمہنی آےئ وت اؿ  ے 

درایت ایک نج ولوگں  ے وساؽ ایک اؿ ںیم اؾ میلس یھب ںیھت اوہنں ےن ہیفص ریض اہلل اہنع یک دحثی ایبؿ یک، اس وک اخدل افر اتقدہ 

  رکعہم  ے رفاتی ایک۔ےن

 اوباامعنلؿ، امحد، اویب، رکعہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ زایرت ےک دعب وعرت وک ضیح آاجےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1649    حس

یب، اب٩ كاؤض، كاؤض، اب٩ ًباض :  راوی ، وہ  ٣ش٥٠

 َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ َرضَٔی اهَّللُ  إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َاُوٕض  اب٩ُِ ك ا  ث٨ََ ْب َحسَّ ا ُوصَِی ث٨ََ ا ٣ُِش٥ْٔ٠ َحسَّ ٨ََ ث ٨َِٔفَ َحسَّ َؽ ٠َِٟٔحائٔٔف أَِ٪ َت ُرخِّ  ٢َ ا



 

 

 ٔ ٤ ٢َ َوَس ا َٗ َؿِت  ا َٓ َ ا أ َٔذ َس إ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُس إٔ٪َّ  ٌِ و٢ُ َب ُ٘ ُتطُ َي ٌِ ٔ ٤ َس ٨َِٔفُ ث٥َُّ  ََّضا َِل َت و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ َز َي ٤َ اب٩َِ ًُ ُت  ُض٩َّ ٌِ َٟ َؽ  َرخَّ  ٥َ َّ٠ 

ملسم، فبیہ، ا ن اطؤس، اطؤس، ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک احہضی وک اس یک ااجزت دی یئگ ہک  ب وطاػ زایرت رک 

وت رفاہن وہ اجےئ افر ںیم ےن ا ن رمع وک ےتہک وہےئ انس ہک فہ رفاہن ہن وہ رھپ اس ےک دعب ںیم ےن اؿ وک ےتہک وہےئ انس ہک یبن رکص   ےل

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وعروتں وک ااجزت دی ےہ۔

 ملسم، فبیہ، ا ن اطؤس، اطؤس، ا ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ زایرت ےک دعب وعرت وک ضیح آاجےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1650    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ  ابزاہی٥، اسوز، حرضت ًائظ ٨٣ؼور،  ، ابوًوا٧ہ،   ابو٤ٌ٨ٟا٪

ضٔیَ حَ  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ز َِسَو اِْل  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ ٕر  ٨ُِؼو ٩ِ ٣َ ًَ ََة  ا٧ َو ًَ ُو  ٨ََا أَب ث أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ ا٨ٟ  ُو  ا أَب ٨ََ ث ٍَ سَّ ٨َا ٣َ ِج ِت َْخَ َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ   

ئ  َّ٨ ٔس٦َ اٟ َ٘ َٓ خَّ  َح ِٟ ا ی إِٔلَّ  ََز ٧ ٥َ َوَِل  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٔ اٟ زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  ٔت َوب بَِی ِٟ ٔا َٖ ب ا َل َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ی  

 ُ َٜ ٥ِ ی َٟ ُض٥ِ ٩ِ٣َ  ٨ِ ٔ َوَح١َّ ٣ٔ ابٔط َِػَح ٔ َوأ ٔط ائ نَٔش طُ ٩ِ٣ٔ  ٌَ َاَ٪ ٣َ ک  ٩ِ٣َ َٖ َلا َٓ ُی  َضِس ِٟ ا طُ  ٌَ َاَ٪ ٣َ ک َیٔح١َّ َو  ٥ِ َٟ اَؿِت َو َح َٓ ُی  َضِس ِٟ ا طُ  ٌَ ٩ِ ٣َ

٨ََش  َٓ َِػ هَٔي  ک١ُ  أ  ٔ اهَّلل  ٢َ َرُسو َا  ِت ی َٟ ا َٗ َِفٔ  َّ٨ اٟ ِی٠َُة  َٟ ٔة  َحِؼَب ِٟ ا ِی٠ََة  َٟ َاَ٪  ک ا  َّ٤٠َ َٓ ٨َا  ٨َا ٩ِ٣ٔ َححِّ َٜ أس ٨َِا ٨َ٣َ َزةٕ ٜ ٓخٕ َو٤ًُِ ٍُ بَٔح یَزِٔج ابَٔک  َح

 ٔ ظ اِْخُ َٓ ا٢َ  َٗ ُت َِل  ٠ِ ُٗ ٔس٨َ٣ِا  َٗ َٔي  ال َی َٟ بَِیٔت  ِٟ ٔا وٓٔیَن ب ٨ِٔت َتُل ُٛ ا٢َ ٣َا  َٗ ٔی  یِر َُ َٔ ِؤًُس ٕ َو٣َ ٤َِزة ٌُ ٔ يي ب أَصٔل َٓ ی٥ٔ  ٌٔ ٨َِّ اٟت َي  ٔل ٔک إ ٍَ أَخٔی ي ٣َ

ُت  ٨ِٔ ُة ب یَّ ٔٔ َػ ِت  اَؿ ٕ َوَح َزة ٤ِ ٌُ ٔ ُت ب أَص٠ِ٠َِ َٓ ی٥ٔ  ٌٔ ٨َِّ اٟت ٔلَي  ٩ٔ٤َ إ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ  ٍَ ِجُت ٣َ َْخَ َٓ ا  َذ َٛ َذا َو َٛ َاَ٪  ک َّي ٣َ َػل ٔيی   َّ٨ ٢َ اٟ ا َ٘ َٓ ٌَٓیٕ   حُ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ٘ٔي اهَّللُ  ٠َ َٓ ی  ِنَٔفٔ ا َِض  ًَل بَأ َٓ  ٢َ ا َٗ َي  ِت بَل َٟ ا َٗ رِِحٔ  ا٨َّٟ َِو٦َ  ٔت ی ِٔ ُ ٔت ك ٨ِ ُٛ ا  ا أ٣ََ ٨َُ ابَٔشت َح َٟ َّٔک  ٧ٔ ي إ َق ی َح٠ِ ِْقَ ُتطُ ًَ

ا ُت َِل َت ٠ِ ُٗ ْز  ا٢َ ٣َُشسَّ َٗ ْٔم َو َضب ٨ِ َُو ٣ُ َسْة َوص ٌٔ َا ٣ُِؼ ْة أَِو أ٧َ َٔل َضب ٨ِ َا ٣ُ َة َوأ٧َ َّٜ َي أَص١ِٔ ٣َ ل ًَ ا  ّس ٌٔ ٔ َِل ٣ُِؼ ٔط ِوٟ َٗ ٔي  ٕر ف ٨ُِؼو ٩ِ ٣َ ًَ ْز  ٔی ز ُط َج ٌَ  َب



 

 

اوباامعنلؿ، اوبوعاہن، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک مہ ولگ یبن یلص اہلل 

رشتفی الےئ افر اخہن ہبعک افر افص افر رمفہ اک ہیلع فملس ےک اس ھ ےلکن افر امہرا رصػ جح اک ارادہ اھتانچہچن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ہکم 

وطاػ ایک افر ارحاؾ  ے ابرہ ںیہن وہےئ آپ ےک اپس دہی ینعی آرابین اک اجونر یھب اھت آپ ےک اس ھ سج دقر رمد وعرت ےھت، 

ہشئ ریض اہلل اہنع بس ےن وطاػ ایک افر اؿ ںیم  ے نج ولوگں ےک اپس آرابین اک اجونر ںیہن اھت، ارحاؾ  ے ابرہ وہ ےئگ، رضحت اع

وک ضیح آایگ، مہ ےن جح ےک امتؾ اراکؿ ادا ےئک  ب رفایگن یک رات آیئ، اوہنں ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! 

ےری  العفہ آپ ےک امتؾ ااحصب جح افر رمعہ رک ےک فاسپ وہ رےہ ںیہ، آپ ےن رفامای ایک وت ےن وطاػ ںیہن ایک، سج رات وک مہ ہکم 

 آےئ ےھت، ںیم ےن اہک ہک ںیہن ایک، آپ ےن رفامای ہک وت اےنپ اھبیئ دبعارلنمح ےک اس ھ میعنت یک رطػ اج، افر رمعہ اک ارحاؾ ابدنھ، ںیم

دبعارلنمح شیک ھ میعنت یک رطػ یئگ وت ںیم ےن رمع  اک ارحاؾ ابدناھ، افر ہیفص ریض اہلل ہنع تنب ییح وک ضیح آایگ، وت یبن یلص اہلل 

فملس ےن رفامای، ابھجن ےر ڈنمی وت ےھجم رفک ےل یگ، ایک وت ےن آرابین ےک دؿ وطاػ رک ایل اھت، وت اوہنں ےن اہک تاں، آپ ےن رفامای  ہیلع

ہک وکیئ رحج ںیہن، رفاہن وہ اج وت ںیم آپ  ے اس احؽ ںیم یلم ہک آپ ہکم فاولں  ے افرپ یک اجبن ڑچھ رےہ ےھت افر ںیم ارت ریہ 

ریہ یھت افر آپ ارت رےہ ےھت، دسمد یک رفاتی ںیم اس رطح ےہ ہک ںیم ےن اہک ںیہن، رجری ےن وصنمر  ے اس ےک  یھت ای ںیم ڑچھ

 اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ سج ںیم ںیہن اک  ظف رفاتی ےہ۔

 اوبامعنلؿ، اوبوعاہن، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن رفایگن ےک دؿ احطب ںیم رصع یک امنز ڑپیھ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن رفایگن ےک دؿ احطب ںیم رصع یک امنز ڑپیھ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1651    حس

رٓیٍ :  راوی اٌٟزیز ب٩  ، ًبس ری ٕ، سٔیا٪ ثو ٣ثىی، اسحاٚ ب٩ یوس  ٣ح٤س ب٩ 

 ٔ ز ٌَ ِٟ ا ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ رٔی   ِو اٟثَّ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث َٕ َحسَّ ُس یُو ُٚ ب٩ُِ  ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث َّی َحسَّ ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ُت َحسَّ ِٟ َ َسأ  ٢َ ا َٗ  ٍٕ ِی َٓ ُر ٔ ب٩ِٔ  یز



 

 

ٕٔک  اٟ ََص ب٩َِ ٣َ ٧َ ٔیَةٔ  أ َّرِو َ اٟ ِو٦َ  َی َز  ِض و  اٟ َّي  َی٩َِ َػل ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  َت ٠ِ َ٘ ًَ ٕئ  ٔي بَٔظِی بٔرِن ٠ُِت أَِخ ُٗ ٔىّی  ٤ٔ ٢َ ب ا َٗ  

 ََ ُؤ َزا ١ُ أ٣َُ ٌَ ِٔ ا َي ٤َ َٛ  ١ِ ٌَ ِٓ ا ٔح  َِل ِْلَب ا٢َ بٔا َٗ َِفٔ  َّ٨ اٟ یَِو٦َ  َِّصَ  ٌَ ِٟ ا َّي  َػل َی٩َِ  أ َٓ 

، ااحسؼ  ن ویفس،  نایؿ وثری، دبعازعلسی  ن رعیف رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع دمحم  ن ینثم

امنز  ے وپاھچ ھجم وک فہ ابت اتبؤ وج آپ وک یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فملس  ے اید وہ ہک ویؾ رتفہی )ینعی آوھٹںی اترخی( ںیم آپ ےن رہظ یک 

 ینم ںیم ںیم ےن وپاھچ رفایگن ےک دؿ رصع یک امنز اہکؿ ڑپیھ؟ اوہنں ےن اہک احطب ںیم نکیل مت ایس رطح اہکں ڑپیھ؟ اوہنں ےن اہک

 رکف سج رطح اہمتر  ارماء رکےت ںیہ۔

 دمحم  ن ینثم، ااحسؼ  ن ویفس،  نایؿ وثری، دبعازعلسی  ن رعیف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن رفایگن ےک دؿ احطب ںیم رصع یک امنز ڑپیھ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1652    حس

ک رضی اهَّلل :  راوی ص ب٩ ٣اٟ ٟب، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ٗتازہ حرضت ا٧ ا٤ٟتٌا٢ ب٩ كا   ٨ًہًبس

اَزةَ  َت َٗ رٔٔث أَ٪َّ  ا َح ِٟ ا زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ بََرنٔي  ا٢َ أَِخ َٗ اب٩ُِ َوصِٕب  ا  ث٨ََ َأٟٕب َحسَّ ا٢ٔ ب٩ُِ ك ٌَ َت ٤ُ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث أٟٕک  َحسَّ ثَطُ أَ٪َّ أ٧َََص ب٩َِ ٣َ َحسَّ

َّطُ  ٧َ ٥َ أ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ثَطُ  ٨ِطُ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َسّة  َر ِٗ َر َس  َٗ َر اَئ َو َظ ٌٔ ِٟ ا زَٔب َو ِِ ٤َ ِٟ ا َِّصَ َو ٌَ ِٟ ا ِضَز َو و  اٟ َّي  َػل

 ٔ َٖ بٔط َلا َٓ ٔت  بَِی ِٟ ا ٔلَي  َٔب إ َرٛ ٔب ث٥َُّ  ٤َُحؼَّ ِٟ ٔا  ب

دبعااعتملؽ  ن اطبل، ا ن فبہ، رمعف  ن احرث، اتقدہ رضحت اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع  ے فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی 

صب  ںیم وھتڑی دری وس رےہ رھپ وسار وہ رک اخہن ہبعک یک رطػ رکےت ںیہ
ح
م

 ہک آپ ےن رہظ فرصع، رغمب، افر اشعء یک امنز ڑپیھ رھپ 

 ےئگ افر اس اک وطاػ ایک۔



 

 

 دبعااعتملؽ  ن اطبل، ا ن فبہ، رمعف  ن احرث، اتقدہ رضحت اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

صب  ںیم ارتےن اک ایبؿ۔
ح
م

... 

 جح اک ایبؿ :   ابب

صب  ںیم ارتےن اک ایبؿ۔
ح
م

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1653    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ   ابونٌی٥، سٔیا٪، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظ

 َ ث َاَ٪ َحسَّ ٤ََّا ک ِت إ٧ٔ َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ث٨ََا  ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ن َّي ٨َا أَبُو  ٔيی  َػل َّ٨ زُٟٔطُ اٟ ی٨َِ ٨ِز٢ْٔ  ٣َ 

َِلٔح  ِْلَب ىٔی بٔا ٌِ ٔ َي ؤجط َح ُْٟٔخُ ُوَ٪ أَِس٤َ ٥َ َٟٔیٜ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

ؿ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اکی اقمؾ اھت اہجں یبن یلص اوبمیعن،  نای

 اہلل ہیلع فملس ارتےت اتہک فتاں  ے آاسین شیک ھ لکن ںیکس اس  ے رماد فہ احطب یتیل ںیہ۔

 اوبمیعن،  نایؿ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

صب  ںیم ارتےن اک ایبؿ۔
ح
م

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1654    حس



 

 

ہ :  راوی ، سٔیا٪، ٤ًزو، اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ً  ًلي ب٩ ًبساهَّلل 

ُض٤َ َحسَّ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ إئ  َل ًَ  ٩ِ ًَ ْزو  ٤ِ ًَ  ٢َ ا َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ُب ث ِحٔؼی تَّ َص اٟ ِی َٟ  ٢َ ا َٗ ا 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  ُس طُ َر َٟ َ َز ٧  ٢ْٔ ٨ِز ا صَُو ٣َ ٤ََّ ٕئ إ٧ٔ  بَٔظِی

صب  ںیم ارتان وکیئ زیچ ںیہن ےہ فہ وت  یل  ن دبع
ح
م

اہلل ،  نایؿ، رمعف، ا ن سابس ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن رفامای ہک 

 رصػ اکی ارتےن یک ہگج ےہ اہجں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ارتےت ےھت۔

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، رمعف، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہکم ںیم دالخ وہےن  ے ےلہپ ذی وطٰی ںیم افر ہکم  ے فایسپ ےک فتق اس احطبء ںیم ارتےن

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےن اک ایبؿ وجذی اہفیلحل ںیم ےہ۔ہکم ںیم دالخ وہےن  ے ےلہپ ذی وطٰی ںیم افر ہکم  ے فایسپ ےک فتق اس احطبء ںیم ارت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1655    حس

ٍ :  راوی ہ، ٧آ ً٘ب سٰی ب٩  ٣و  ، ، ابوؿ٤زہ ر ٨٣ذ ہی٥ ب٩  ا  ابز

 َ ٧  ٩ِ ًَ َبَة  ِ٘ ُ ٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ً ث َزَة َحسَّ ٤ِ ٨ََا أَبُو َؿ ث ٔ َحسَّ ٨ِٔذر ٤ُ ِٟ ا اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ٨ََا إٔب ث َیبٔیُت َحسَّ کَاَ٪  ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  ٤ََز  اب٩َِ ًُ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ آ

َة حَ  َّٜ ٔس٦َ ٣َ َٗ ا  َاَ٪ إَٔذ َة َوک َّٜ َي ٣َ ل ًِ َ ًٔی بٔأ َّٟ ا ٔة  ٨ٔیَّ اٟثَّ یَِسُخ١ُ ٩ِ٣ٔ  یِٔن ث٥َُّ  َت ٨ٔيَّ اٟثَّ َیَِن  ی ب ُّو ی ك ُط إِٔلَّ بٔٔذ َت َٗ َا ٧ ِٔذ  ٨ُ ٥ِ ی َٟ ا  ّٔز ٤ َت ٌِ ا أَِو ٣ُ اجًّ

ا َأب  ٨َِٔس ب ا ً ٌّ َِرَب ّیا َوأ ٌِ َس ًََلثّا  ا ث ٌّ ِب ُٖ َس و یَُل ٔ ث٥َُّ  ُ بٔط ِبَسأ َي َٓ َِسَوَز  اِْل  ٩َ ِٛ ز  اٟ ٔي  ِت َیأ َٓ یَِسُخ١ُ  ٤َِشحٔسٔ ث٥َُّ  ِٟ ُٖ ٨َََِّصٔ ا ث٥َُّ ی ٣َِظّی

ا َو  َٔ اٟؼَّ َیَِن  ُٖ ب ُلو َی َٓ  ٔ ٔط زٟٔ ٔلَي ٨ِ٣َ ٍَ إ زِٔج َی ِب١َ أَِ٪  َٗ  ُٙ ٔ َل٠ ٨َِ یِٔن ث٥َُّ ی َت ٌَ ِٛ َر يي  ُیَؼل َر َٓ ٧ََا ٔ أ َزة ٤ِ ٌُ ِٟ ا َحخِّ أَِو  ِٟ ا  ٩ِ ًَ َػَسَر  َٔذا  َاَ٪ إ ٔ َوک زَِوة ٤َ ِٟ ا

َٔضا ٨ُٔیُذ ب ٥َ ی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ًٔی ک َّٟ ا ٔة  َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ی  ًٔی بٔٔذ َّٟ ا ٔئ  ا ِلَح َب ِٟ ٔا  ب



 

 

ا ن رمع ریض اہلل ہنع دفونں اہپڑفں ےک درایمؿ ذی وطٰی اربامیہ  ن ذنمر، اوبیرمہ، ومٰیس  ن ةقع، انعف  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک 

ںیم رات سگارےت ےھت رھپ اس اہپڑ یک رطػ  ے دالخ وہےت وج ہکم  ے دنلبی رپ ےہ افر  ب جح ای رمعہ ےک ےئل ہکم آےت وت اینپ 

اء رکےت رھپ است ابر وطاػ افینٹن وک دجسم ےک درفاز  ےک اپس اھٹب دےتی رھپ دالخ وہےت افر رجح اوسد ےک اپس آرک ایس  ے ادتب

فہ رکےت، نیت ابر دفڑےت، افر اچر ابر ومعمیل اچؽ ےتلچ، رھپ افرغ وہ رک دف رتعک امنز ڑپےتھ رھپ اینپ ایقؾ اگہ رپ اجےن  ے ےلہپ افص ف رم

ں یبن یلص اہلل ہیلع فملس اینپ اک وطاػ رکےت افر  ب جح ای رمعہ  ے ولےتٹ وت اینپ افینٹن اس احطب ںیم اھٹبےت وج ذی اہفیلحل ںیم ےہ افر اہج

 افینٹن اھٹبےت ےھت۔

 اربامیہ  ن ذنمر، اوبیرمہ، ومٰیس  ن ةقع، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

   ے فایسپ ےک فتق اس احطبء ںیم ارتےن اک ایبؿ وجذی اہفیلحل ںیم ےہ۔ہکم ںیم دالخ وہےن  ے ےلہپ ذی وطٰی ںیم افر ہکم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1656    حس

ث :  راوی  ًبس اهَّلل ب٩ ًبساٟوہاب، خاٟس ب٩ حار

رٔٔث  ا َح ِٟ ا أُٟس ب٩ُِ  ث٨ََا َخ أب َحسَّ َوصَّ ِٟ ا ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٩ِ  َحسَّ ًَ  ٔ اهَّلل ٨ََا ًُبَِیُس  ث َحسَّ َٓ ٔب  ٤َُحؼَّ ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ٔ اهَّلل ئ١َٔ ًُبَِیُس  ُس ا٢َ  َٗ

 ِ اب ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ َز َو ٤َُ اب٩ُِ ً ُ َو ز ٤َ ٥َ َوًُ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو ا َر ٢ََ بَٔض ٧َز  ٢َ ا َٗ  ٍٕ ٔ َآ ي ٧ َاَ٪ ُيَؼل ک ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ٤ََز  ي ٩َ ًُ

یَ  ٔئ َو ا َظ ٌٔ ِٟ ا ٔي  ک  ف أْٟس َِل أَُط ٢َ َخ ا َٗ زَٔب  ِِ ٤َ ِٟ ا ٢َ َو ا َٗ ُُط  َِّصَ أَِحٔشب ٌَ ِٟ ا َز َو ِض و  اٟ َب  ٤َُحؼَّ ِٟ ا ىٔی  ٌِ ا َي َٔض ٩ِ ب ًَ َٔک  َذٟ ُْکُ  یَِذ ّة َو ٌَ ٍُ َصِح ِضَح

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨  اٟ

صب  ےک قلعتم وپاھچ ایگ وت اوہنں ےن انعف اک وقؽ لقن ایک ہک دبعاہلل  ن دبعاولتاب، اخدل  ن احرث ایبؿ رکےت
ح
م

 ںیہ ہک دیبعاہلل  ے 

 اس ہگج رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر رمع افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ارت  افر انعف  ے رفاتی ایک ےہ ہک ا ن رمع ریض اہلل ہنع

صب  ںیم رہظ افر رصع یک امنز ڑپےتھ ےھت، 
ح
م

ںیم ایخؽ رکات وہں ہک اوہنں ےن اہک ہک رغمب یک امنز ڑپیھ، اخدل اک ایبؿ ایک فتاں ینعی 



 

 

 ےہ ےھجم اشعء ےک قلعتم کش ںیہن ےہ ہک فتاں وھتڑی دری وسےت افر ہی یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے وقنمؽ ےہ۔

 دبع اہلل  ن دبعاولتاب، اخدل  ن احرث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جح ےک زامہن ںیم اجترت رکےن افر اجتیلہ ےک ابزارفں ںیم رخدی فرففتخ رکےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ےک زامہن ںیم اجترت رکےن افر اجتیلہ ےک ابزارفں ںیم رخدی فرففتخ رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1657    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ر، حرضت اب٩ ًباض  خ، ٤ًزو ب٩ زی٨ا  ًث٤ا٪ ب٩ ہثی٥، اب٩ جزی

اهَّللُ ضَٔی  ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩ُِ  ا٢َ  َٗ ٕر  ا ٔی٨َ ز ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ  ٢َ ا َٗ ِٕخ  َزی اب٩ُِ ُج ٧َا  بََر َضِیَث٥ٔ أَِخ ِٟ ا اُ٪ ب٩ُِ  ٤َ ا ًُِث ٨ََ ث َاَ٪ َحسَّ ک ا  ٤َ ٨ُِض ًَ ازٔ    ٤ََح ِٟ ا ذُو 

َص  ِی َٟ ِت  َٟ َ َز ٧ َّی  ً َذَٟٔک َح ا  صُو َُّض٥ِ َْکٔ أ٧َ َٛ ِْلِٔسًَل٦ُ  ا َئ  ا َجا َّ٤ ٠َ َٓ ةٔ  اص٠ٔٔیَّ َح ِٟ ا ٔي  أض ف َّ٨ اٟ ِتَحَز  َاْي ٣َ ک ا َوًُ و ُِ َِت اْح أَِ٪ َتب ٥ُِٜ ُج٨َ ٠َِی ًَ  

خِّ  َح ِٟ ا ٔس٥ٔ  ا ٥ُِ فٔي ٣ََو ِّٜ َرب ًّل ٩ِ٣ٔ  ـِ َٓ 

 دانیر، رضحت ا ن سابس ریض اہلل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک ذفازاجمز افر اکعظ زامہن اجتیلہ ںیم ولوگں امثعؿ  ن میثہ، ا ن رججی، رمعف  ن

ےک اجترت یک ہگج یھت،  ب االسؾ اک زامہن آای وت اؿ ولوگں ےن فتاں اجترت وک رکمفہ اھجمس اہیں کت ہک ہی آتی انزؽ وہیئ ہک مت رپ 

  اےنپ رب اک لضف التش رکف۔وکیئ رحج ںیہن اس ابت ںیم ہک جح ےک زامےن ںیم

 امثعؿ  ن میثہ، ا ن رججی، رمعف  ن دانیر، رضحت ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

صب   ے اریخ رات وک ےنلچ اک ایبؿ۔
ح
م

... 



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

صب   ے 
ح
م

 اریخ رات وک ےنلچ اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1658    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ  ابزاہی٥، اسوز حرضت ًائظ  ٤ًزو ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، 

 ًَ َِزاصٔی٥ُ  ثَىٔی إٔب ٤َُع َحسَّ ًِ َ ِْل ا ٨ََا  ث َبٔي َحسَّ ا أ ث٨ََ ٕؽ َحسَّ ِٔ ُ ب٩ُِ َح ٤َز ٨ََا ًُ ث اَؿِت َحسَّ ِت َح َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َوز ِْلَِس ٩ِ ا

 ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ  ٥ُِٜ ابَٔشَت ٔي إِٔلَّ َح ان ا أَُر ِت ٣َ َٟ ا َ٘ َٓ َِفٔ  َّ٨ اٟ ِی٠ََة  َٟ ُة  یَّ ٔٔ رِِحٔ ٗٔی١َ َػ َّ٨ اٟ ِو٦َ  َی ِت  َٓ َا ي أَك ی َح٠َِق ِْقَ

 َٓ  ٢َ ا َٗ  ٥ِ ٌَ َ َن اِْل  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ ُع  ٤َ ًِ َ ِْل ا ا ث٨ََ َٔضْ َحسَّ ا ٣َُحا ٨ََ ث ْس َحسَّ َّ٤ ٔي ٣َُح َزن اهَّللٔ َوَزا ِبس  ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ ی  ِنَٔفٔ ائَٔظَة ا ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ِسَوز

ُْکُ  ٧َِذ ٥َ َِل  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس  ٍَ ا ٣َ ٨َ ِج ِت َْخَ َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ا َر َّ٤٠َ َٓ ٧َٔح١َّ  ٧َا أَِ٪  ا أ٣َََز ٔس٨َ٣ِ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ خَّ  َح ِٟ ا  إِٔلَّ 

ِْقَ  ًَ َقي  ٥َ َح٠ِ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٌَٓیٕ  ٨ُِٔت حُ ُة ب یَّ ٔٔ َػ َؿِت  َِفٔ َحا َّ٨ اٟ ِی٠َُة  َٟ ٧َِت  َا ٥ُِٜ ث٥َُّ ک َت اَصا إِٔلَّ َحابَٔش ی ٣َا أَُر

 ِٔ ُ ٨ِٔت ك ُٛ ا٢َ  ٔزٔیَٗ ٤ َت ًِ ا َٓ  ٢َ ا َٗ ٩ِ َح٠ِ٠َُت  ُٛ َ ٥ِ أ َٟ يي  ٔن ٔ إ اهَّلل و٢َ  َرُس َا  ُت ی ٠ِ ُٗ ی  ِنَٔفٔ ا َٓ  ٢َ ا َٗ  ٥ِ ٌَ َن ِت  َٟ ا َٗ رِِحٔ  َّ٨ اٟ یَِو٦َ  ی٥ٔ  ٔت  ٌٔ ٨َِّ اٟت  ٩ِ٣ٔ

َذا َٛ ا َو َذ َٛ َاَ٪  ک ٣َ َٔ ِؤًُس ٢َ ٣َ ا َ٘ َٓ ّٟٔحا  ُظ ٣ُسَّ ٘ٔي٨َا ٠َ َٓ َضا أَُخوَصا  ٌَ َد ٣َ َْخَ َٓ 

، اربامیہ، اوسد رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک رفایگن یک رات ںیم رمعف  ن صفح، صفح، اشمع

ہیفص وک ضیح آایگانچہچن اوہنں ےن اہک ہک ںیم یتھ وہں ہک ںیم ںیہمت رفک دفں یگ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای رقعی یقلح 

وطاػ رک ایل اھت؟ یسک ےن اتبای تاں! آپ ےن رفامای ہک رفاہن وہاج! اوبدبعاہلل )اخبری( ےتہک  )ابھجن، ےر ڈنمی( ایک اس ےن آرابین ےک دؿ

ںیہ ہک ھجم  ے دمحم ےن وباہطس احمرض، اشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ ریض اہلل اہنع اینت زایدیت ےک اس ھ رفاتی ایک رضحت اعہشئ ریض 

 ہیلع فملس ےک اس ھ ےلکن امہرا ارادہ رصػ جح اک اھت  ب مہ ہکم ےچنہپ وت ںیمہ مکح دای ہک اہلل اہنع ےن رفامای ہک مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل

مہ ارحاؾ وھکؽ دںی  ب رفایگن اک فتق آای وت ہیفص تنب ییح وک ضیح آایگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای رقعی یقلح ںیم اتھجمس وہں وت 

 دؿ وت ےن وطاػ رک ایل اھت اوہنں ےن اہک تاں، آپ ےن رفامای وت رفاہن وہ اج، اعہشئ ریض وک رفک یہ ےل یگ، آپ ےن رفامای ہک آرابین ےک

رک  اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیم ےن ارحاؾ ںیہن وھکال اھت وت آپ ےن رفامای میعنت  ے رمعہ

آپ  ے اس احؽ ںیم ےلم ہک آپ آرخ رات ںیم ےلکن ےھت آپ ےن رفامای ھجم  ے ےلانچہچن اؿ ےک اس ھ اؿ ےک اھبیئ ےلکن وت مہ 



 

 

 ےنلم الفں الفں ہگج ےہ۔

 رمعف  ن صفح، صفح، اشمع، اربامیہ، اوسد رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ : ابب

 ...رمعہ اک ایبؿ، رمعہ اک فا ب وہان افر اس یک تلیضف افر رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ک

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 ن سابس ریض اہلل ہنع ےن ا ب ےہ افر ارمعہ اک ایبؿ، رمعہ اک فا ب وہان افر اس یک تلیضف افر رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک ںیہن ےہ وکیئ صخش رگم اس رپ اکی جح ای رمعہ ف

 رفامای ہک فہ اتکب اہلل ںیم جح اک اسیھت ےہ اہلل اعتیل ےن رفامای ہک جح افر رمعہ وک اہلل ےک ےئل وپرا رکف۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1659    حس

آزاز  :  راوی ٟزح٩٤ ٛے  ک، سیم، )ابوبَک ب٩ ًبسا ٣اٟ ْکزہ ًُل٦( ابو ػاٟح س٤ا٪، حرضت ابوہزیزہ رضی ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ، 

 اهَّلل ٨ًہ

 ٔ َب ٩ِ أ ًَ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ ََِکٔ ب٩ِٔ  ٔي ب َي أَب ِول ٣َ ٕ یَمٓ ُس  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َِزَة َحسَّ ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ أ٪  َّ٤ اٟشَّ ٕٔح  اٟ ي َػ

و َرُس ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٤َ َر ِٟ ا َحخ   ِٟ ا ٤َا َو ٨َُض ٤َٔا بَِي اَرْة ٟ َّٔ َٛ  ٔ ٤َِزة ٌُ ِٟ ا ٔلَي  ٤َِزةُ إ ٌُ ِٟ ا ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ُط ٢َ اهَّللٔ  َٟ ِیَص  َٟ ُر  بِرُو

ةُ  َح٨َّ ِٟ ا َاْئ إِٔلَّ  ز  َج

ت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے دبعاہلل  ن ویفس، امکل، یمس، )اوبرکب  ن دبعارلنمح ےک آزاد رکدہ الغؾ( اوب اصحل امسؿ، رضح

رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اکی رمع   ے دفےر  رمع  کت اؿ انگوہں ےک ےئل یافرہ وہات 

 ےہ وج دف رمعفں ےک درایمؿ وہےئ وہں، افر جح وبقمؽ یک زجا تنج ےہ۔



 

 

 ارلنمح ےک آزاد رکدہ الغؾ( اوب اصحل امسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدبع اہلل  ن ویفس، امکل، یمس، )اوبرکب  ن دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج جح  ے ےلہپ رمعہ رک  ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 رک  ۔اس صخش اک ایبؿ وج جح  ے ےلہپ رمعہ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1660    حس

ےن حرضت اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہ ب٩ خاٟس   اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساهَّلل ، اب٩ جزیخ، ًَک٣

 ٣َ َِٔکٔ ِٕخ أَ٪َّ ً ی َز اب٩ُِ ُج َا  ٧ بََر ِبُس اهَّللٔ أَِخ ًَ َا  ٧ بََر ٕس أَِخ َّ٤ ٤َُس ب٩ُِ ٣َُح ا أَِح ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َ اب٩َِ ًُ  ٢ََ َسأ أٟٕس  َة ب٩َِ َخ

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ٤ََز  َت ًِ ا ٤ََز  اب٩ُِ ًُ ا٢َ  َٗ ٣َُة  َِٔکٔ ا٢َ ً َٗ ا٢َ َِل بَأَِض  َ٘ َٓ َحخِّ  ِٟ ا ِب١َ  َٗ  ٔ ٤ِزَة ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ خَّ َو ِب١َ أَِ٪ یَُح َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط

سٕ  ٌِ اصٔی٥ُ ب٩ُِ َس َِز طُ  إٔب ٤ََز ٣ِٔث٠َ اب٩َِ ًُ ُت  ِٟ َ َسأ أٟٕس  ُة ب٩ُِ َخ ٣َ َِٔکٔ َىٔی ً ث َٚ َحسَّ ا ِٔسَح اب٩ِٔ إ  ٩ِ ًَ 

ادمح  ن دمحم، دبعاہلل ، ا ن رججی، رکعہم  ن اخدل ےن رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے جح ےک ےلہپ رمعہ رک ےن ےک قلعتم درایتف ایک وت 

ؿ ےہ ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن جح رکےن  ے ےلہپ رمعہ اوہنں ےن رفامای وکیئ رحج ںیہن، رکعہم اک ایب

ایک افر اربامیہ  ن دعس ےن وباہطس ا ن ااحسؼ، رکعہم  ن اخدل رفاتی ایک ہک ںیم ےن ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے وپاھچ افر ایس رطح 

 رفاتی ایک۔

 جی، رکعہم  ن اخدل ےن رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنعادمح  ن دمحم، دبعاہلل ، ا ن رج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اس صخش اک ایبؿ وج جح  ے ےلہپ رمعہ رک  ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1661    حس

ٟس :  راوی خ، ًَک٣ہ ب٩ خا ، اب٩ جزی  ٤ًزو ب٩ ًلي، ابوًاػ٥

 ِ اب ُت  ِٟ َ َسأ أٟٕس  ُة ب٩ُِ َخ ٣َ َِٔکٔ ا٢َ ً َٗ یِٕخ  اب٩ُِ ُجَز ٧َا  بََر ٔػ٥ٕ أَِخ ا ًَ ُو  ث٨ََا أَب لٓٔيٕ َحسَّ ًَ زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث طُ َحسَّ ا ٣ِٔث٠َ ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َز  ٤َُ ً ٩َ 

جی، رکعہم  ن اخدل ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے درایتف ایک رھپ ایس رطح رمعف  ن  یل، اوباعمص، ا ن رج

 رفاتی ایک۔

 رمعف  ن  یل، اوباعمص، ا ن رججی، رکعہم  ن اخدل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ہیلع فملس ےن ےنتک رمع  ےئک؟یبن یلص اہلل

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےنتک رمع  ےئک؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1662    حس

ر، ٣حاہس :  راوی ٨٣ؼو ہ، جزیز،   ٗتيب

 ُ٩ِ ٣ ًَ ٕر  و ٨ُِؼ ٩ِ ٣َ ًَ ْز  ٔی ز ا َج ٨ََ ث ُة َحسَّ َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ٤َزَ َحسَّ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ًُ ًَ ا  َٔذ إ َٓ ٤َِشحَٔس  ِٟ ا  ٔ َیِر ز ب َوةُ ب٩ُِ اٟ َا َورُعِ ُت أ٧َ َزَخ٠ِ  ٢َ ا َٗ اصٕٔس  َح

َش  َٓ  ٢َ ا َٗ َهي  ـ  اٟ َػًَلَة  ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا ٔي  وَ٪ ف َاْض يَُؼ٠  َٔذا ٧ َة َوإ ائَٔظ ًَ  ٔ َزة ٔلَي حُِح ْٔص إ اٟ ٤َا َج ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٔض٥ِٔ َر َػًَلت  ٩ِ ًَ اُظ  ٨َ ِٟ َ ٢َ  أ ا َ٘ َٓ

ٔي َر  اص٩َُّ ف ا إِٔحَس ٌّ َِرَب ٢َ أ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َر ٤ََز  َت ًِ ا  ٥ِ َٛ طُ  َٟ ا٢َ  َٗ ْة ث٥َُّ  ًَ ا٢َ بِٔس َٗ  ٔ ط ٠َِی ًَ ُزَّ  ٧َز ا أَِ٪  ص٨َِ ََکٔ َٓ ٕب  َج

 ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ُحِحَزة ِٟ ا ٔیَن فٔي  ٤ُِؤ٨٣ٔ ِٟ ا َة أ٦ُِّ  ائَٔظ ًَ اَ٪  ٨َٔ ِست ا ٨َا  ٌِ ٔ ٤ َس ِبٔس  َو ًَ ُو  ٢ُ أَب و ُ٘ یَن ٣َا َي ٌٔ َتِش٤َ ٔیَن أََِل  ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا یَا أ٦َُّ  اُظ  َا أ٣َُّ ُ ی َوة رُعِ



 

 

 َ٤ ًُ ٍَ َ َِرب َز أ ٤َ َت ًِ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ  و٢َ  َرُس و٢ُ إٔ٪َّ  ُ٘ ٢َ َي ا َٗ و٢ُ  ُ٘ ِت ٣َا َي َٟ ا َٗ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ ِت اٟ َٟ ا َٗ ٕب  ٔي َرَج اص٩َُّ ف إت إِٔحَس َز

م  یَ  َٗ َرَجٕب  ٤ََز فٔي  َت ًِ ا ا  َطاصُٔسُظ َو٣َ َزّة إِٔلَّ َوصَُو  ٤ُِ َز ً َت٤َ ًِ ا ا  ٩ٔ٤َ ٣َ اٟزَِّح ِبسٔ  ًَ  زَِح٥ُ اهَّللُ أَبَا 

ہبیتق، رجری، وصنمر، اجمدہ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم افر رعفہ  ن زریب دجسم ںیم دالخ وہےت داھکی ہک رضحت 

یض اہلل ہنع، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک رجح  ےک اپس ےھٹیب ںیہ افر ولگ اچتش یک امنز ڑپھ رےہ ںیہ، وت مہ دبعاہلل  ن رمع ر

ےن اؿ  ے ولوگں یک امنز ےک قلعتم وپاھچ اوہنں ےن رفامای ہک ہی دبتع ےہ، رھپ اؿ  ے وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ر،  الہ رمعہ ر ب ںیم ےن ایک اھت مہ ولوگں ےن اؿ یک ابت اک رد رکان انانمبس اھجمس، وت مہ ےن اؾ ےنتک رمع  ےئک؟ اوہنں ےن التبای اچ

اوملنینم اعہشئ ےک وسماک رکےن یک آفاز ینس رعفہ ےن اکپرا افر اہک ای اؾ اوملنینم ایک آپ ںیہن نس ریہ ںیہ وج اوبدبعارلنمح ہہک 

 ایبؿ ایک ہک فہ ہہک رےہ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اچررمع  ےیک  الہ رےہ ںیہ اوہنں ےن اہک ایک ہہک رےہ وہ؟ رعفہ ےن

رمعہ ر ب ںیم ایک رضحت اعہشئ ےن رفامای اہلل اعتیل اوبدبعارلنمح رپ رک  رک  آپ ےن وکیئ رمعہ یھب ااسی ںیہن ایک سج ںیم 

  ایک۔اوبدبعارلنمح رشکی ہن وہےئ وہں افر آپ ےن ر ب ںیم وکیئ رمعہ ںیہن

 ہبیتق، رجری، وصنمر، اجمدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےنتک رمع  ےئک؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1663    حس

ء رعوہ ب٩ زبیر :  اویر  ابوًاػ٥ اب٩ جزیخ، ًلا

 ًَ ُت  ِٟ َ ا٢َ َسأ َٗ  ٔ َیِر ز ب اٟ َوَة ب٩ِٔ  ٩ِ رُعِ ًَ ْئ  َلا ًَ نٔي  بََر ا٢َ أَِخ َٗ یِٕخ  َز اب٩ُِ ُج ٧َا  بََر ٔػ٥ٕ أَِخ ا ًَ ُو  ا أَب ٨ََ ث ِت ٣َا َحسَّ َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َة َر ائَٔظ

 َ٠ ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َز َر َت٤َ ًِ َرَجٕب ا ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط  ِی

اوباعمص ا ن رججی، اطعء رعفہ  ن زریب  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے وپاھچ وت 



 

 

 اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ر ب ںیم وکیئ رمعہ ںیہن ایک۔

 رعفہ  ن زریباوباعمص ا ن رججی، اطعء  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےنتک رمع  ےئک؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1664    حس

 تازہحشا٪ ب٩ حشا٪، ہ٤ا٦، ٗ :  راوی

اٟ َز  ٤َ َت ًِ ٥ِ ا َٛ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ا  ََنّش ُت أ ِٟ َ َسأ َزَة  َتا َٗ  ٩ِ ًَ ا٦ْ  َّ٤ ا َص ٨ََ ث إ٪ َحسَّ اُ٪ ب٩ُِ َحشَّ ا َحشَّ ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ َس٠َّ طٔ َو ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل َّ٨

رِشٔ  ٤ُ ِٟ ا ُظ  َػسَّ ُث  ٔ َحِی َسة ٌِ َ٘ ِٟ ا ٔی  ٔي ذ ٔة ف یِبَٔی ُحَس ِٟ ا َزةُ  ٤ِ ًُ ٍْ َ َِرب ُض٥ِ أ َح َٟ ا َػ ُث  ٔ َحِی َسة ٌِ َ٘ ِٟ ا ٔی  ٔي ذ ب١ٔٔ ف ِ٘ ٤ُ ِٟ ٔ ا ا٦ ٌَ ِٟ ا ٤َِزْة ٩ِ٣ٔ  وَ٪ َوًُ ُٛ

احَٔسةّ  ٢َ َو ا َٗ ٥ِ َحخَّ  َٛ ُت  ٠ِ ُٗ یِٕن  ٨َُ ُظ ح َُرا َة أ ٤َ ٨َٔی َش٥َ ُ َٗ  ِ ٧َةٔ إٔذ ا زَّ ٌٔ ٔ ح ِٟ ا َزةُ  ٤ِ  َوًُ

 اہلل ہنع  ے وپاھچ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اسحؿ  ن اسحؿ، امہؾ، اتقدہ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن اسن ریض

ےنتک رمع  ےئک ےھت؟ اوہنں ےن اہک اچر،  الہ رمعہ دح ہیب ذدعقیہ ےک ہنیہم ںیم  ب رشموکں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رفک دای 

اہن سج اسؽ امؽ تمینغ وج اشدی اھت افر دفےرا رمعہ ذدعقیہ ےک ہنیہم ںیم آدنئہ اسؽ  ب ہک رشمنیک  ے حلص یک یھت۔ رسیتا رمعہ رعج

 نینح اک اھت، میسقت ایک۔ ںیم ےن وپاھچ جح ےنتک ےئک؟ اوہنں ےن اہک ہک اکی )جح ایک( ۔

 اسحؿ  ن اسحؿ، امہؾ، اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب



 

 

  یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےنتک رمع  ےئک؟یبن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1665    حس

ک، ہ٤ا٦، ٗتازہ :  راوی ا٠٤ٟ ہظا٦ ب٩ ًبس اٟیس،   ابو

ُت  ِٟ َ َسأ ا٢َ  َٗ َزَة  َتا َٗ  ٩ِ ًَ ا٦ْ  ٨ََا َص٤َّ ث ٔٔک َحسَّ ٠٤َ ِٟ ا ِبٔس  ًَ َؤٟیسٔ صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٔيی   َحسَّ َّ٨ اٟ ٤ََز  َت ًِ ا٢َ ا َ٘ َٓ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ََنّشا  أ

ٔ َو  َسة ٌِ َ٘ ِٟ ا ٔی  َزّة فٔي ذ ٤ِ ٔة َوًُ یِبَٔی ُحَس ِٟ ا َزَة  ٤ُِ اب١ٔٔ ً َ٘ ِٟ ا وُظ َو٩ِ٣ٔ  ز  َر ُث  ٥َ َحِی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل تٔط ٍَ َححَّ َزّة ٣َ ٤ِ ًُ 

ےت ںیہ ہک ںیم ےن اسن ریض اہلل ہنع  ے وپاھچ وت اوہنں ےن اہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اوبادیل، اشہؾ  ن دبعاکلمل، امہؾ، اتقدہ ایبؿ رک

ےن اکی رمعہ وت فہ ایک سج اسؽ رشمنیک ےن رفک دای اھت۔ افر دفےرا فہ وج دح ہیب ےک اسؽ وہا افر رسیت  ذدعقیہ ںیم افر اکی رمعہ 

 اےنپ جح ےک اس ھ ایک اھت۔

 اکلمل، امہؾ، اتقدہاوبادیل، اشہؾ  ن دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےنتک رمع  ےئک؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1666    حس

ہ ےن ا :  راوی  ٪ سے ہ٤ا٦ہ٥ سے ہسب

ٍَ حَ  ٤ََز ٣َ َت ًِ ا ًٔی  َّٟ ا ٔ إِٔلَّ  َسة ٌِ َ٘ ِٟ ا ٔی  ٔي ذ ٕ ف ٤َز ًُ ٍَ َ َِرب َز أ ٤َ َت ًِ ا  ٢َ ا َٗ ا٦ْ َو َّ٤ ا َص ث٨ََ َُة َحسَّ ا صُِسب ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ٔة َو٣ٔ ُحَسیِبَٔی ِٟ ا ُط ٩ِ٣ٔ  َزَت ٤ًُِ ٔ ٔط ت حَّ

 ِ ی ٨َُ ائ٥َٔ ح َش٥َ ٨ََُ َٗ ُث  َٔة َحِی ٧ زَا ٌِ ٔ ح ِٟ ا ب١ٔٔ َو٩ِ٣ٔ  ِ٘ ٤ُ ِٟ ا  ٔ ا٦ ٌَ ِٟ ٔ ا تٔط ٍَ َححَّ َزّة ٣َ ٤ِ  ٕن َوًُ

مہ  ے دہہب ےن اؿ  ے امہؾ ےن ایبؿ ایک ہک اچرفں رمع  آپ ےن ذدعقیہ ںیم ےئک وساےئ اس رمعہ ےک وج آپ ےن جح ےک اس ھ ایک 



 

 

ےک  اکی رمعہ دح ہیب، دفےرا آدنئہ اسؽ، رسیتا رمعہ رعجاہن،  ب نینح یک تمینغ میسقت یک یھت افر وچاھت رمعہ وج آپ ےن اےنپ جح

 اس ھ ایک اھت۔

 مہ  ے دہہب ےن اؿ  ے امہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےنتک رمع  ےئک؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1667    حس

، یوسٕ، ابواسحاٚ :  راوی اہی٥ ب٩ یوسٕ ٣ش٤٠ہ، ابز یح ب٩   اح٤س ب٩ ًث٤ا٪، ْش

 ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ  َٕ ُوُس اصٔی٥ُ ب٩ُِ ی َِز ٨ََا إٔب ث ٤ََة َحسَّ یُِح ب٩ُِ ٣َِش٠َ ُْشَ ٨ََا  ث اَ٪ َحسَّ ٤َُس ب٩ُِ ًُِث٤َ ٨ََا أَِح ث ُت  َحسَّ ِٟ َ َسأ  ٢َ ا َٗ  َٚ ا ِٔسَح َبٔي إ أ

ّئ  ا َل ًَ ا َو ّٗ و ِْسُ خَّ َو  ٣َ یَُح ِب١َ أَِ٪  َٗ  ٔ َسة ٌِ َ٘ ِٟ ا ٔی  ٔي ذ ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس َز  ٤َ َت ًِ ا ُوا  اٟ َ٘ َٓ ا  ُت َو٣َُحاصّٔس ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ

 ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس ٤ََز  َت ًِ ا و٢ُ  ُ٘ ا َي ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ازٕٔب  ًَ اَئ ب٩َِ  بََر ِٟ یِٔن  ا َت زَّ َیُحخَّ ٣َ ِب١َ أَِ٪  َٗ  ٔ َسة ٌِ َ٘ ِٟ ا ٔی  ذ  فٔي 

ادمح  ن امثعؿ، رشحی  ن ہملسم، اربامیہ  ن ویفس، ویفس، اوبااحسؼ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن 

ہ ایک افر ںیم ےن رباء  ن اعزب رسمفؼ اطعء افر اجمدہ  ے وپاھچ وت اؿ ولوگں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل ےن ذدعقیہ ںیم جح  ے ےلہپ رمع

 ریض اہلل ہنع وک ےتہک وہےئ انس ہک روسؽ اہلل ےن ذی دعقہ ںیم جح رکےن  ے ےلہپ دف رمع  ےئک۔

 ادمح  ن امثعؿ، رشحی  ن ہملسم، اربامیہ  ن ویفس، ویفس، اوبااحسؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...راضمؿ ںیم رمعہ رکےن اک ایبؿ ۔



 

 

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ںیم رمعہ رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1668    حس

خ، ًلاء :  راوی ز، یحٌی، اب٩ جزی  ٣شس

اب٩ِٔ جُ   ٩ِ ًَ َیِحٌَی  ا  ث٨ََ ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٢ُ و ُ٘ َا َي بٔر٧ُ یُِد ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩َِ  ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ٕئ  َلا ًَ  ٩ِ ًَ ِٕخ  ی َز

٤ََضا ٣َ  ِس ٨َٔشیُت ا َٓ إض  بَّ ًَ اب٩ُِ  اَصا  َّ٤ َس  ٔ ار َِنَؼ اِْل  ٩ِ٣ٔ ٕ َزأَة ٥َ ِٔل٣ِ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو یَن ٣َ َر ٔک أَِ٪ َتُححِّ ٌَ ٨َا ا ٨َ٣َ ٌَ

ا َٗ  ٔ ط ٠َِی ًَ ُح  ـَ ٨َِ ٔؿّحا ٧ ٧َا  ََ َز ا َوَت ٨َِٔض اب َضا َو ٔزَِؤج ُُط ٟ اب٨ِ ًَلٕ٪ َو ُٓ ُط أَبُو  َٛٔب ََفَ ٔؿْح  ٧َا ا  ٨َ َٟ َاَ٪  ِت ک َٟ ا ٔی َٗ ٤ٔز َت ًِ ا اُ٪  ـَ َر٣َ َاَ٪  ک َٔذا  إ َٓ  ٢َ

ا٢َ  َٗ ا  ا ٤٣َّٔ ٧َِحّو ْة أَِو  اَ٪ َححَّ ـَ َر٣َ ٔي  َزّة ف ٤ِ إٔ٪َّ ًُ َٓ  ٔ ط  ٓٔی

رججی، اطعء  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن ا ن سابس ریض اہلل ہنع وک ربخ دےتی وہےئ انس ہک روسؽ  دسمد، ییحی، ا ن

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ااصنر یک اکی وعرت  ے )سج اک انؾ ا ن سابس ےن ایل اھت نکیل ںیم وھبؽ ایگ( رفامای ہک ںیہمت ےری  اس ھ 

س ےن اہک ہک ےری  اپس اکی اپین رھبےن فاال افٹن اھت سج رپ اس اک اٹیب افر الفں صخش )ینعی اس اک جح رکےن  ے سک زیچ ےن رفاک؟ ا

وشرہ( وسار وہ رک  ےل ےئگ افر رصػ اکی افٹن وھچڑ ایگ، سج رہ مہ اپین الدےت ںیہ، آپ ےن رفامای ہک  ب راضمؿ اک ہنیہم آےئ وت 

 ہ رکان اکی جح ےک ربارب ےہ ای ایس ےک لثم ھچک رفامای۔اس ہنیہم ںیم رمعہ رکےل اس ےئل ہک راضمؿ ںیم رمع

 دسمد، ییحی، ا ن رججی، اطعء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

صب  یک رات ای اس ےک العفہ یسک افر فتق ںیم رمعہ رکےن اک ایبؿ ۔
ح
م

... 

  ایبؿرمعہ اک :   ابب

صب  یک رات ای اس ےک العفہ یسک افر فتق ںیم رمعہ رکےن اک ایبؿ ۔
ح
م
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ہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظ  ٣ح٤س ب٩ سًل٦، ابو٣ٌاوی

ُو ٣ُ  ٧َا أَب بََر ٕ أَِخ َسًَل٦ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث اهَّللٔ َحسَّ ُسو٢ٔ  َر  ٍَ ِج٨َا ٣َ ٨َِضا َْخَ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ا٦ْ  ٨ََا صَٔظ ث اؤیََة َحسَّ ٌَ

حَ  ِٟ ٔا ُض١َّٔ ب ٥ُِٜ أَِ٪ ی بَّ ٨ِ٣ٔ ا ٩ِ٣َ أََح ٨َ َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ٔة  َححَّ ِٟ ا ٔی  ذ  ٢ٔ ٔضًَٔل ٔیَن ٟ آ َو ٥َ ٣ُ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ض١َّٔ َو َػل ٠ُِی َٓ ُض١َّٔ خِّ  بَّ أَِ٪ ی ٩ِ٣َ أََح

 ٕ َزة ٤ِ ٌُ ٔ ا ٩ِ٣َ أََص١َّ ب َّ٨ٔ ٤ َٓ ِت  َٟ ا َٗ  ٕ َزة ٤ِ ٌُ ٔ ُت ب َْلَص٠ِ٠َِ یُِت  يي أَصَِس َن ِوَِل أ ٠َ َٓ  ٕ ٤َِزة ٌُ ٔ ض١َّٔ ب ٠ُِی َٓ  ٕ َزة ٤ِ ٌُ ٔ ٩ِ أَص١ََّ ب َّ٤ ُت ٣ٔ ٨ِ ُٛ ٓخٕ َو ا ٩ِ٣َ أََص١َّ بَٔح َّ٨  َو٣ٔ

٧ََا  َة َوأ َٓ َِو٦ُ رَعَ ىٔی ی أََه٠َّ َٓ  ٕ َزة ٤ِ ٌُ ٔ َرأَِسٔک ب ٔضی  ُ٘ اِن ٔک َو زََت ٤ِ ٔضی ًُ ُٓ ِر ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔلَي  ِوُت إ َٜ َظ َٓ ائْٔف  َح

 َٓ ی٥ٔ  ٌٔ ٨َِّ اٟت َي  ٔل ٩ٔ٤َ إ زَِّح اٟ ِبَس  ًَ عٔي  َبةٔ أَِرَس١َ ٣َ َحِؼ ِٟ ا ُة  ِی٠َ َٟ َاَ٪  ک ا  َّ٤ ٠َ َٓ َحخِّ  ِٟ ٔا يي ب ٔلی َوأَصٔل َتٔظ ا٣ِ ٔ َو ُت ب زَتٔيأَص٠ِ٠َِ ٤ِ ٕ ٣َکَاَ٪ ًُ َزة ٤ِ ٌُ 

دمحم  ن السؾ، اوباعمفہی، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اہک ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل 

ےہ وت ابدنھ ےل افر وج ہیلع فملس ےک اس ھ اس فتق ےلکن ہک ذفاہجحل اک اچدن لکن آای اھت ، آپ ےن رفامای ہک وج صخش جح اک ارحاؾ ابدنانھ اچ

 صخش رمعہ اک ارحاؾ ابدنانھ اچےہ وت ابدنھ ےل، ارگ ںیم آرابین اک اجونر اس ھ الات وت رمع  اک ارحاؾ ابدناتھ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع

فاولں ںیم  ے یھت، رھپ  اک ایبؿ ےہ ہک مہ ںیم  ے ضعب ےن رمعہ اک ارحاؾ افر ضعب ےن جح اک ارحاؾ ابدناھ افر ںیم رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ

رعہف اک دؿ آایگ افر ںیم احتل ضیح ںیم یھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ںیم ےن اس یک اکشتی یک، آپ ےن رفامای ہک اانپ رمعہ وھچڑ 

صب  یک رات آیئ وت ےری  اس ھ دبعارلنمح وک میعنت یک
ح
م

 رطػ د  اانپ ےر وھکؽ د  افر یھگنک رکےل افر جح اک ارحاؾ ابدنھ،  ب 

 اجیھب ںیم ےن اےنپ اس رمعہ ےک دبہل ںیم رمع  اک ارحاؾ ابدناھ۔

 دمحم  ن السؾ، اوباعمفہی، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...میعنت  ے رمعہ رکےن اک ایبؿ ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 میعنت  ے رمعہ رکےن اک ایبؿ ۔
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بي بَک :  راوی اٟزح٩٤ ب٩ ا ، ًبس ر، ٤ًز ب٩ اوض  ًلي ب٩ ًبساهَّلل سٔیا٪، ٤ًز ب٩ زی٨ا

 ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث ٤َا َحسَّ ٨ُِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٕ َر ََِک ٔي ب ٩ٔ٤َ ب٩َِ أَب ِح زَّ ِبَس اٟ ًَ ٕض أَ٪َّ  َزو ب٩َِ أَِو ٤ِ ًَ  ٍَ ٔ زٕو َس٤ ٤ِ ًَ

ی٥ٔ  ٌٔ ٨َِّ اٟت ٤َٔزَصا ٩ِ٣ٔ  ٌِ َة َويُ ائَٔظ ًَ  َٖ ٔ ُزِز ی َزُظ أَِ٪  ٥َ أ٣ََ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُظ أَ٪َّ  بََر زَّّة َس أَِخ اُ٪ ٣َ َی ِٔ ُس ا٢َ  َٗ   ٥ِ َٛ ا  ٤ِّز ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤

زٕو ٤ِ ًَ ُتطُ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٔ ٤  َس

 یل  ن دبعاہلل  نایؿ، رمع  ن دانیر، رمع  ن افس، دبعارلنمح  ن ایب رکب  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اوکن مکح 

 رمعف دای اھت ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع وک اےنپ ےھچیپ اھٹبںیئ افر اؿ وک میعنت  ے رمعہ رکفاںیئ

 

عب
م
س

  نایؿ ےن یھبک اس رطح اہک ہک 

ۃ نم رمعف اہک۔

 

عی
م
س

 افر یھبک 

  یل  ن دبعاہلل  نایؿ، رمع  ن دانیر، رمع  ن افس، دبعارلنمح  ن ایب رکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 میعنت  ے رمعہ رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1671    حس

، ًلاء، جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی یب ٥٠ٌ٣ ا٤ٟحیس، حب اٟوہاب ب٩ ًبس ٣ثىی، ًبس  ٣ح٤س ب٩ 

أب  َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َّی َحسَّ ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٤َ  َحسَّ ِٟ ا ِبٔس  ًَ اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبسٔ  ًَ ُ ب٩ُِ  ٔز اب َىٔی َج ث ٕئ َحسَّ َلا ًَ  ٩ِ ًَ  ٥ٔ ِّ٠ ٌَ ٤ُ ِٟ ا ٩ِ َحبٔیٕب  ًَ حٔیٔس 

 َ ٍَ أ َص ٣َ ِی َٟ خِّ َو َح ِٟ ٔا ُُط ب اب َِػَح ٥َ أََص١َّ َوأ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٤َا أَ٪َّ  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َّي َر َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٔ یِر َُ ُض٥ِ َصِسْی  ٨ِ اهَّللُ َحٕس ٣ٔ

 ٔ ٔط ا أََص١َّ ب ٢َ أَص٠ِ٠َُِت ب٤َٔ ا َ٘ َٓ ُی  َضِس ِٟ ا ُط  ٌَ ٩ٔ٤َ َو٣َ َی ِٟ ا ٔس٦َ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٔيٌّ  ل ًَ َاَ٪  ک ٥َ َوك٠ََِحَة َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٠َِیطٔ ًَ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس

 ٔ ٔط اب َِػَح َذَٔ٪ ْٔل ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ٥َ َوأَ٪َّ  َس٠َّ طُ  َو ٌَ وا إِٔلَّ ٩ِ٣َ ٣َ َیٔح٠  ا َو و ُ َّصِّ َ٘ ٔت ث٥َُّ يُ بَِی ِٟ ا بٔا و ُٓ و یَُل َزّة  ٤ُِ ا ً ُوَص ٠ ٌَ َیِح أَِ٪ 



 

 

 ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ  َّ َب٠َ َٓ ُْطُ  ِ٘ َا َي َْکُ أََحٔس٧ َذ ىّی َو َي ٣ٔ ٔل ُٙ إ ٔ ٨ََِل٠ ٧ ا  ُو اٟ َ٘ َٓ ُی  َضِس ِٟ ُت ٩ِ٣ٔ ا َب٠ِ ِ٘ َت اِس ِو  َٟ ا٢َ  َ٘ ٔی ٣َا َٓ ز أ٣َِ

 ُ ک َک  ٔس ٨َا ٤َ ِٟ ا ِت  َٜ ٨ََش َٓ َؿِت  ائَٔظَة َحا ًَ ُت َوأَ٪َّ  َْلَِح٠ِ٠َ َی  َضِس ِٟ ا ٔي  ِوَِل أَ٪َّ ٣َع َٟ یُِت َو ا أَصَِس َزُِت ٣َ َتِسب ِس ِٕ ا ُل ٥ِ َت َٟ ا  ََّض ٧َ َیَِر أ ا ُ َض َّ٠

 ٔ َل٠ ٨ِ ٔ أََت اهَّلل و٢َ  َرُس ِت یَا  َٟ ا َٗ ِت  َٓ َا َزِت َوك ا كَُض َّ٤ ٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ٔت  بَِی ِٟ ٔا َبٔي ب زَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أ اٟ ِبَس  ًَ أ٣َََز  َٓ خِّ  َح ِٟ ٔا ُٙ ب ٔ ٧ََِل٠ ٕة َوأ ٕ َوَححَّ َزة ٤ِ ٌُ ٔ وَ٪ ب ُ٘

 ٔ اٟ َة ب٩َِ ٣َ َٗ ا َ َُ ةٔ َوأَ٪َّ  َححَّ ِٟ ا ذٔی  َحخِّ فٔي  ِٟ ا َس  ٌِ َزِت َب َت٤َ ًِ ا َٓ ی٥ٔ  ٌٔ ٨َِّ اٟت ٔلَي  ا إ َض ٌَ َد ٣َ َیِْخُ ٕ أَِ٪  ََِک َّ ب ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ قَٔي  َٟ ُظ٥ٕ  ٌِ ي ٔک ب٩ِٔ ُج

 ٢َ ا َٗ اهَّللٔ   ٢َ ُسو َا َر ّة ی ػَّ ا ٔ َخ ظ ٥ُِٜ صَٔذ ٢َ أََل ا َ٘ َٓ ا  ز٣ِٔیَض َی ٔة َوصَُو  َب َ٘ ٌَ ِٟ ٔا ٥َ َوصَُو ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ بَسٔ اهَّللُ   َِل ب١َِ ِْٟٔلَ

 افر آپ ےک احصہب دمحم  ن ینثم، دبعاولتاب  ن دبعادیجمل، بیبح ملعم، اطعء، اجرب  ن دبعاہلل ایبؿ رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس

  ے ےن جح اک ارحاؾ ابدناھ افر اؿ ںیم  ے یسک ےک اپس آرابین اک اجونر ہن اھت وساےئ یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر ہحلط ےک، افر  یل وج نمی

اہلل ہیلع فملس ےن  آےئ ےھت افر اؿ ےک اپس آرابین اک اجونر اھت اوہنں ےن اہک ںیم ےن اس زیچ اک ارحاؾ ابدناھ سج زیچ اک روسؽ اہلل یلص

ابدناھ ےہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ احصہب وک ااجزت د  دی ہک فہ اس وک رمعہ انبںیل، اخہن ہبعک اک وطاػ رکںی، رھپ ابؽ 

ںیم ہک رتکفاںیئ افر ارحاؾ  ے ابرہ وہاجںیئ، رگم ہن فہ سج ےک اپس آرابین اجونر وہ، ولگ ک ےن ےگل ایک مہ ٰینم وک اجںیئ اس احؽ 

امہر  ذرک  ے ینم کپٹ ریہ وہ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک  ب ولعمؾ وہا وت رفامای ارگ ںیمہ ےلہپ  ے فہ زیچ ولعمؾ وہیت وج دعب ںیم 

ریض اہلل  ولعمؾ وہیئ وت ںیم آرابین اک اجونر اس ھ ہن الات افر ارگ ےری  اپس آرابین اک اجونر ہن وہات وت ںیم ارحاؾ  ے ابرہ وہاجات افر اعہشئ

اہنع وک ضیح آایگ۔ وت اوہنں ےن امتؾ اراکؿ ادا ےئک رگم ہی ہک اوہنں ےن ہبعک اک وطاػ ںیہن ایک،  ب فہ ضیح  ے اپک وہںیئ افر 

اوہنں ےن وطاػ ایک وت اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! آپ ولگ وت جح افر رمعہ رک ےک فاسپ وہ رےہ ںیہ افر ںیم 

 رک ےک فاسپ وہ ریہ وہں، وت آپ ےن دبعارلنمح  ن ایب رکب وک مکح دای ہک ہک اؿ وک ےل رک اقمؾ میعنت یک رطػ اجںیئ وت رصػ جح

اوہنں ےن ذی اہجحل ںیم جح ےک دعب رمعہ ایک افر ےراہق  ن امکل  ن مشعج یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ےلم  ب ةقع ںیم ریم رک رےہ ےھت 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ایک ہی رصػ آپ ےک ےئل ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک ںیہن ہکلب ہشیمہ ےک ےئل ےہ۔ وت اوہنں ےن اہک ہک ای

 دمحم  ن ینثم، دبعاولتاب  ن دبعادیجمل، بیبح ملعم، اطعء، اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جح ےک دعب ریغب دہی ےک رمعہ رکےن اک ایبؿ ۔



 

 

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 جح ےک دعب ریغب دہی ےک رمعہ رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1672    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ  ، حرضت ًائظ ٣ثىی، یحٌی، ہظا٦، رعوہ  ٣ح٤س ب٩ 

 َ٨َ ث ضٔ َحسَّ َر ائَٔظُة  ًَ ىٔی  بََرِت ا٢َ أَِخ َٗ ٔي  ٔي أَب بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ ا٦ْ  ا صَٔظ ث٨ََ ٌَی َحسَّ یَِح ا  ٨ََ ث َّی َحسَّ ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ا ٣َُح ِج٨َ ِت َْخَ َٟ ا َٗ ا  َض ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َی 

 َ٘ َٓ ٔة  َححَّ ِٟ ا ٔی  ذ  ٢ٔ ٔضًَٔل ٔیَن ٟ آ َو ٥َ ٣ُ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ و َرُس  ٍَ بَّ أَِ٪ ٣َ ٥َ ٩ِ٣َ أََح َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس ا٢َ 

 ٌُ ٔ ُت ب َْلَص٠ِ٠َِ یُِت  يي أَصَِس َن ِوَِل أ َٟ ض١َّٔ َو ٠ُِی َٓ ٕة  ُض١َّٔ بَٔححَّ بَّ أَِ٪ ی ض١َّٔ َو٩ِ٣َ أََح ٠ُِی َٓ  ٕ َزة ٤ِ ٌُ ٔ ُض١َّٔ ب ُض٥ِ ی ٕ َو٨ِ٣ٔ َزة ٤ِ ٌُ ٔ ُض٥ِ ٩ِ٣َ أََص١َّ ب ٨ِٔ٤ َٓ  ٕ َزة ٤ِ

 ٩ِ٣َ  َ َة َوأ َٓ یَِو٦ُ رَعَ ىٔی  َٛ َر َِز أ َٓ َة  َّٜ َِزُخ١َ ٣َ ِب١َ أَِ٪ أ َٗ ُت  ـِ ٔح َٓ  ٕ َزة ٤ِ ٌُ ٔ ٩ِ أََص١َّ ب ٨ُِت ٤٣َّٔ ُٛ ٕة َو ٔلَي أََص١َّ بَٔححَّ َٔک إ َذٟ ِوُت  َٜ َظ َٓ ائْٔف  ٧َا َح

َرأَِسٔک  ٔضی  ُ٘ ِن َزَتٔک َوا َزعٔي ٤ًُِ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ٔ  ُة  َر ِی٠َ َٟ ٧َِت  َا ا ک َّ٤٠َ َٓ ٠ُِت  ٌَ َٔ َٓ َحخِّ  ِٟ ٔا يي ب ٔلی َوأَصٔل َتٔظ ا٣ِ َو

 َ٘ َٓ ا  َٔض َزت ٤ُِ َاَ٪ ً ک ٣َ ٕ َزة ٤ِ ٌُ ٔ ِت ب أََص٠َّ َٓ ا  َض َٓ َز َِر أ َٓ ی٥ٔ  ٌٔ ٨َِّ اٟت َي  ٔل ٩ٔ٤َ إ ِح زَّ اٟ ِبَس  ًَ ٔي  َس١َ ٣َع ٔة أَِر َب َحِؼ ِٟ ٥ِ ا َٟ ا َو َض َزَت ٤ُِ ا َوً َض اهَّللُ َححَّ َضی 

َطیِ  ٩ُِٜ فٔي  ِو٦ْ َی َػ ْة َوَِل  َٗ َػَس ْی َوَِل  َٔک صَِس َذٟ  ٕئ ٩ِ٣ٔ 

 دمحم  ن ینثم، ییحی، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ولگ ذفاہجحل اک اچدن دےتھکی یہ یبن یلص اہلل ہیلع

 ارحاؾ ابدنانھ اچےہ فہ رمعہ اک ارحاؾ ابدنھ ےل افر وج فملس ےک اس ھ ےلکن وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وج صخش رمعہ اک

ےن  صخش جح اک ارحاؾ ابدنانھ اچےہ وت فہ جح اک ارحاؾ ابدنےھ، ارگ ںیم دہی اس ھ ہن الات وت رمعہ اک ارحاؾ ابدناتھ، اؿ ںیم  ے ضعب ولوگں

 اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ( ہک ہکم ںیم دالخ وہےن  ے ےلہپ رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ افر ضعب ےن جح اک ارحاؾ ابدناھ اھت افر )رضحت اعہشئ ریض

احہضئ وہیئگ افر احتل ضیح یہ ںیم رعہف اک دؿ آایگ وت ںیم ےن روسؽ اہلل  ے اس یک اکشتی یک وت آپ ےن رفامای ہک اانپ رمعہ وھچڑ د  

صب  یک رات آیئ وت ےری  اس ھ دبعارلنمح افر اانپ ےر وھکؽ رک یھگنک رکےل افر جح اک ارحاؾ ابدنھ،انچہچن ںیم ےن فاسی یہ ایک، 
ح
م

 ب 

وک میعنت یک رطػ اجیھب دبعارلنمح ےن اؿ وک اےنپ اس ھ اھٹب ایل افر اوہنں ےن اےنپ رمعہ ےک دبےل ںیم دفےر  رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ، 

 فر ہن رفز  رےنھک ڑپ ۔اہلل اعتیل ےن ااکن جح افر رمعہ وپرا رکدای افر اس ںیم ہن وت دہی دانی ڑپی ہن ریخات رکان ڑپی ا

 دمحم  ن ینثم، ییحی، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دقبر تقشم رمعہ ےک وثاب اک ایبؿ ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ ۔دقبر تقشم رمعہ ےک وثاب 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1673    حس

اہی٥، اسوز :  راوی ٍ، اب٩ ًو٪، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س وًبس اهَّلل ب٩ ًو٪، ابز ز، یزیس ب٩ زًی  ٣شس

ٔس٥ٔ ب٩ِٔ ٣ُ  ا َ٘ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ِوٕ٪  ًَ اب٩ُِ  ٨ََا  ث ٍٕ َحسَّ ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز یَز ا  ث٨ََ ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٔ َحسَّ َوز ِْلَِس ا  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  ٩ِ إٔبَِز ًَ ِوٕ٪  ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕس َو َّ٤ َح

٘ٔی١َ  َٓ ٨ُُٔشٕک  ُر ب َِػُس یِٔن َوأ َٜ ٨ُُٔش اُض ب َّ٨ اٟ ُر  ٔ َيِؼُس اهَّلل  ٢َ َرُسو یَا  َضا  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ائَٔظُة  ًَ ِت  َٟ ا َٗ اَِل  زِٔت َٗ َُض إٔذَا ك َٓ ٔی  ٔوز َِت َضا ا٧ َٟ  

 َٓ ی٥ٔ  ٌٔ ٨َِّ اٟت َي  ٔل ي إ ظٔ اِْخُ بٔٔک َٓ َنَؼ ٔٔک أَِو  ت َ٘ َٔ َن رٔ  ِس َٗ لَي  ًَ ا  َض َّ٨ ٜٔ َذا َوَل َٛ َأ٪  ٤َٔک ٨َا ب ائِتٔي يي ث٥َُّ   أَصٔل

دسمد، سیدی  ن زرعی، ا ن وعؿ، اقمس  ن دمحم فدبعاہلل  ن وعؿ، اربامیہ، اوسد ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن 

)جح افر رمعہ( اک وثاب احلص رک  فاسپ وہ رےہ ںیہ افر ںیم رصػ اکی کسن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دفکسن 

)جح( اک وثاب احلص رک ےک فاسپ وہ ریہ وہں وت اؿ  ے اہک ایگ ہک ااظتنر رک  ب وت ضیح  ے اپک وہ اجےئ وت میعنت یک رطػ اج افر 

 رخچ ای ریتی فیلکت ےک ادنازہ  ے ےلم اگ۔رمع  اک ارحاؾ ابدنھ افر ےھجم الفں ہگج رپ آ رک  ل، نکیل اس اک وثاب ریت  

 دسمد، سیدی  ن زرعی، ا ن وعؿ، اقمس  ن دمحم فدبع اہلل  ن وعؿ، اربامیہ، اوسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک وطاػ فداع یک رطػ  ے فہ اکیف ہ رمعہ رکےن فاال  ب وطاػ رک  رھپ رفاہن وہاجےئ وت

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رمعہ رکےن فاال  ب وطاػ رک  رھپ رفاہن وہاجےئ وت ایک وطاػ فداع یک رطػ  ے فہ اکیف ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1674    حس

ہ ر :  راوی ، ٗاس٥، حرضت ًائظ  ضی اهَّلل ٨ًہاابو نٌی٥، ا٠ٓح ب٩ ح٤یس

ِت َْخَ  َٟ ا َٗ ا  َض ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٤َِیٕس  ُح ب٩ُِ حُ ٠َ ِٓ َ ا أ ث٨ََ ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ُو ن ا أَب ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل و٢ٔ اهَّللٔ  َرُس  ٍَ ا ٣َ ٨َ ِج

 ِٟ ا  ٔ ٦ خِّ َوُِحُ َح ِٟ ا  ٔ ز َِطُض ٔي أ خِّ ف َح ِٟ ٔا یَن ب ض٠ِّٔ ٥َ ٣ُ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٩ِ٣َ ٔ ابٔط َِػَح ٥َ ْٔل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  َٖ ٔ ََ ا  ٨َ ِٟ َ ز ٨َ َٓ خِّ  َح

 َّ٨ اٟ  ٍَ َاَ٪ ٣َ ک ًَل َو َٓ ْی  ُط صَِس ٌَ َاَ٪ ٣َ ک ١ِ َو٩ِ٣َ  ٌَ ِٔ ٠َِی َٓ ٤َِزّة  َضا ًُ ٠َ ٌَ َیِح بَّ أَِ٪  أََح َٓ طُ َصِسْی  ٌَ ٩ُِٜ ٣َ َی  ٥ِ َس َٟ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٥َ ٔيیِّ  َّ٠

 ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َيَّ  ل ًَ َسَخ١َ  َٓ َزّة  ٤ُِ ُض٥ِ ً َٟ  ٩ُِٜ ٥ِ٠َ َت َٓ ُی  َضِس ِٟ ا  ٕ ة وَّ ُٗ َذؤی   ٔ ٔط اب َِػَح ٢ٕ ٩ِ٣ٔ أ ا رَٔج ٢َ ٣َا َو ا َ٘ َٓ َا أَبِکٔي  ٧َ ٥َ َوأ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی

 ِ٤ ٌُ ِٟ ا ُت  ٌِ ٔ ٨٤ُ َٓ ٠َِت  ُٗ َٔک ٣َا  اب َِػَح ْٔل  ٢ُ و ُ٘ ُتَک َت ٌِ ٔ ٤ َس ٠ُِت  ُٗ یٔک  ٜٔ ُِب َٔ أ٧َِٔت ی رٔضِ ًَل َي َٓ  ٢َ ا َٗ يي  َُػل ٠ُِت َِل أ ُٗ ُٔک  َطأ٧ِ ا  ا٢َ َو٣َ َٗ َزَة 

 ُ ٜ َٓ ِت  َٟ ا َٗ َضا  ٜٔ َٗ زُِز َی اهَّللُ أَِ٪  َسی  ًَ ٔٔک  ت ٔي َححَّ ٔي ف ُون ٜ َٓ ض٩َّٔ  ٠َِی ًَ َٔب  ت ُٛ ا  ٔک ٣َ ٠َِی ًَ تَٔب  ُٛ آَز٦َ  أت  ٨ََ ىّی ٩ِ٣ٔ ب َا ٩ِ٣ٔ ٣ٔ ٧ َنََفِ َّی  ً ٨ُِت َح

٤َُحؼَّ  ِٟ ا ٨َا  ِٟ َ ز ٨َ َٓ َ ٤َُا أ آٜٔ ََو َُا ٩ِ٣ٔ ك َِفُ ٕ ث٥َُّ ا َزة ٤ِ ٌُ ٔ ض١َّٔ ب ُت ٠ِ َٓ  ٦َ رَِحَ ِٟ ا َٔک  ِد بٔأُِخت اِْخُ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبَس  ًَ ا  ًَ َس َٓ ا َصا ص٨َُا َب  ٤َ ُٛ ِ ٔوز َِت ٧

 َٓ  ٔ ابٔط َِػَح حٔی١ٔ فٔي أ زَّ ٔاٟ ی ب ٨َاَز َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُٗ ُِت٤َا  ُ ََفَ  ٢َ ا َ٘ َٓ ِی١ٔ  ا٠َّٟ  ٖٔ ا فٔي َجِو ٨َ أََتِي ِب١َ َٓ َٗ ٔت  بَِی ِٟ ٔا َٖ ب َا اُض َو٩ِ٣َ ك َّ٨ اٟ ِرَتَح١َ  ا

٨َةٔ  ٤َٔسی ِٟ ا َي  ٔل ا إ ّض َوجِّ َد ٣ُ ٔح ث٥َُّ َْخَ ِب اٟؼ   ٔ ًَلة  َػ

اوب میعن، احلف  ن دیمح، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک مہ جح اک ارحاؾ ابدنھ رک جح ےک 

اس ھ ےلکن مہ اقمؾ ےرػ ںیم ارت ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ احصہب  ے اہک ہک سج ےک اپس ونیہمں ںیم جح ےک آداب ےک 

 دقمفر دہی ہن وہ افر فہ اس وک رمعہ انبان اچاتہ ےہ وت رمعہ انبےل افر سج ےک اپس دہی ےہ فہ ااسی ہن رک  افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر دنچ

ہن انب ےکس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےری  اپس رشتفی الےئ وت ںیم رف ریہ یھت آپ ےن   رمعہفاےل احصہب ےک اپس دہی یھت فہ اس وک

رفامای ںیہمت وکؿ یس زیچ رال ریہ ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک آپ ےن اےنپ احصہب وک وج رفامای فہ ںیم ےن نس ایل ںیم وت رمعہ  ے رفک دی 

ہک ںیم امنز ںیہن ڑپھ یتکس، آپ ےن رفامای ہک اہمتر  ےئل وکیئ رحج ںیہن، مت یئگ وہں آپ ےن وپاھچ ہک ایک ابت ےہ؟ ںیم ےن اتبای 

بیصن آدؾ یک ںویٹیں ںیم  ے وہ مت رپ فہ زیچ ھکل دی یئگ ےہ وج اؿ رپ یھکل یئگ یھت، مت اےنپ جح ںیم روہ، اشدی اہلل اعتیل ںیہمت رمعہ یھب 

صب  ںیم  رک ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم اس احؽ
ح
م

ںیم ریہ اہیں کت ہک مہ ٰینم  ے رفاہن وہےئ وت مہ 

ارت ، آپ ےن دبعارلنمح وک البای افر اہک ہک اینپ نہب وک رحؾ یک رطػ ےل اجؤ فہ رمعہ اک ارحاؾ ابدنھ ںیل رھپ مت دفونں اےنپ وطاػ 



 

 

ےن رفامای مت دفونں وک رفاتغ وہیئگ؟ ںیم ےن  ے افرغ وہاجؤ ںیم اہیں اہمترا ااظتنر رکفں اگ مہ درایمین رات ںیم فاسپ وہےئ آپ 

اہک تاں! آپ ےن احصہب ںیم وکچ اک االعؿ رک دایانچہچن ولگ رفاہن وہےئگ افر فہ ولگ یھب وہنجں ےن رجف یک امنز  ے ےلہپ اخہن ہبعک اک 

 وطاػ )فداع( ایک اھت رھپ دمہنی یک رطػ رخ رک ےک  ےل۔

 ت اعہشئ ریض اہلل اہنعاوب میعن، احلف  ن دیمح، اقمس، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وج اکؾ جح ںیم ےئک اجےت ںیہ فیہ اکؾ رمعہ ںیم یھب رک  ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 وج اکؾ جح ںیم ےئک اجےت ںیہ فیہ اکؾ رمعہ ںیم یھب رک  ۔

یث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س      1675    حس

٣یہ :  راوی ء، ػٔوا٪ ب٩ يٌلي ب٩ ا ، ًلا  ابونٌی٥، ہ٤ا٦

 ٔ ى ٌِ َة َي لَي ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٌِ اُ٪ ب٩ُِ َي َو ِٔ َػ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ْئ  َلا ًَ ٨ََا  ث ا٦ْ َحسَّ ٨ََا َص٤َّ ث ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ن ُو  ا أَب ٨ََ ث ٔ أَ٪َّ َرُجًّل َحسَّ ٩ِ أَبٔیط ًَ ٔيیَّ ی  ا٨َّٟ َي   أَت

ةْ  ُػَِفَ  ٢َ ا َٗ ٚٔ أَِو  ُو َد٠ ِٟ ا  ُ َز ٔ أَث ط ٠َِی ًَ ْة َو بَّ ٔ ُج ٠َِیط ًَ َٔة َو ٧ َزا ٌِ ٔ ح ِٟ ٔا َُو ب ٥َ َوص َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  زَتٔي  َػل ٤ِ ٔي ًُ ٍَ ف ٔي أَِ٪ أَِػ٨َ ُن َٕ َتأ٣ُِز ِی َٛ  ٢َ ا َ٘ َٓ

٠َیِ  ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َي  ل ًَ اهَّللُ   ٢ََ ِز ٧َ أ ِز٢َٔ َٓ ٧ُ ِس أ َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُِت  َی َرأ ِس  َٗ يي  ِٔزُت أَن ز َر بَٔثِوٕب َوَو
ٔ

َ ُش َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط

ِس  َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َي  ٔل َز إ ُو ٨ِ ََ أَِ٪ َت ٢َ أََيُْس  ا ٌَ َت  ُ ز ٤َ ًُ ٢َ ا َ٘ َٓ ُي  َووِ ِٟ ا  ٔ ط ٠َِی ًَ  َ ِز ٧َ ٍَ أ َٓ ََفَ  ٥ِ ٌَ َن ُت  ٠ِ ُٗ َي  َووِ ِٟ ا  ٔ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ   ٢َ

َی٩َِ  ا٢َ أ َٗ ٨ِطُ  ًَ َی  ِّ َُ ا  َّ٤٠َ َٓ َبَِکٔ  ِٟ ا ٔلیٔم  َِ َٛ ا٢َ  َٗ بُطُ  َٔلیْم َوأَِحٔش ُط ُ َٟ  ٔ ِیط َٟ ٔ زُِت إ َو ٨َ َٓ ِؤب  اٟثَّ  َٖ ٍِ  ََطَ اِخ٠َ  ٔ َزة ٤ِ ٌُ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ائ١ُٔ  اٟشَّ

دَ  ِٟ ا أُِش١ِ أَثََز  َة َو بَّ ُح ِٟ ا َک  ٨ِ َک ًَ ٔي َححِّ ٍُ ف ٨َ َتِؼ ٤َا  َٛ َزتَٔک  ٤ُِ ٔي ً ٍِ ف ٨َ ِػ َة َوا َِفَ اٟؼ   ٔٙ ِ ٧َ ٨َِک َوأ ًَ  ٔٚ و ُ٠ 

اوبمیعن، امہؾ، اطعء، وفصاؿ  ن یلعی  ن اہیم اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم 

 سج رپ ولخؼ ای زردی اک ارث اھت اس ےن وپاھچ آپ ےھجم رمعہ ںیم  ے احرض وہا  ب ہک آپ رعجاہن ںیم ےھت، آپ ہغچ ےنہپ وہےئ ےھت



 

 

 سک زیچ ےک رکےن اک مکح دےتی ںیہ؟ وت اہلل اعتیل ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس رپ فیح انزؽ یک آپ رپ ڑپک   ے رپدہ ایک ایگ افر ںیم اچاتہ

انزؽ وہ ریہ وہ، رضحت رمع ےن اہک ہک ایک ےھجت الھب ولعمؾ وہات ےہ اھت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک اس احؽ ںیم دوت وں ہک آپ رپ فیح 

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک اس احؽ ںیم دےھکی ہک اہلل اعتیل ےن فیح انزؽ یک وہ؟ ںیم ےن اہک ہک تاں! اوہنں ےن ڑپک  اک اکی انکرہ 

ں ےن اہک ہک افٹن یک رطح رخاےٹ ےل رےہ ےھت،  ب ااھٹای وت ںیم ےن داھکی ہک آپ رخاےٹ ےل رےہ ںیہ افر ںیم اتھجمس وہں اوہن

اؿ  ے ہی ارث زالئ وہا وت رفامای ہک رمعہ  ے قلعتم وپےنھچ فاال اہکں ےہ؟ اانپ ہغچ ااتر د  افر ولخؼ اک اشنؿ دوھ د  افر زردی وک 

 اصػ رک افر اےنپ رمعہ ںیم فیہ رک وج وت جح ںیم رکات ےہ۔

 ؿ  ن یلعی  ن اہیماوبمیعن، امہؾ، اطعء، وفصا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 وج اکؾ جح ںیم ےئک اجےت ںیہ فیہ اکؾ رمعہ ںیم یھب رک  ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1676    حس

، رعوہ ًبس :  راوی ک، ہظا٦ ب٩ رعوہ ٣اٟ  ،ٕ  اهَّلل ب٩ یوس

ا ٌَ ٔ ُت ٟ ٠ِ ُٗ  ٢َ ا َٗ َُّط  ٔ أ٧َ ٩ِ أَبٔیط ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ِ صَٔظا٦ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُوُس ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ًَ ا  ٨ََ ث ا َزِؤد َحسَّ ٨َِض ًَ َرضَٔی اهَّللُ  ئَٔظَة 

یَ  ٥َ َوأ٧ََا  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اهَّللٔ اٟ  ٔ ٔز ائ ٌَ َط زَِوَة ٩ِ٣ٔ  ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ الَي إٔ٪َّ  ٌَ ََ َوَت َر ا ٔ َتَب اهَّلل ِو٢َ  َٗ َیِٔت  ََرأ ٩ِّ أ اٟشِّ یُث  ئٕٔذ َحٔس ِو٣َ

ّئا أَِ٪ َِل  َطِی َي أََحٕس  ل ًَ ی  ًَل أَُر َٓ ا  ٤َٔ َٖ بٔض وَّ یَلَّ ٔ أَِ٪  ط ٠َِی ًَ َح  ًَل ُج٨َا َٓ َز  ٤َ َت ًِ ا َت أَِو  بَِی ِٟ ا خَّ  ٩ِ٤َ َح لَّ َٓ َی ِو   َٟ ّلََکَّ  ُة  ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ ا  ٔض٤َٔ َٖ ب وَّ

 َ اِْل یَُة فٔي  اِْل  ٔ ظ ِت صَٔذ َٟ ٔ ِز ٧ُ ٤ََّا أ ٧ٔ ٔض٤َٔا إ َٖ ب وَّ َلَّ ٔ أَِ٪ َِل ی ٠َِیط ًَ َح  ٨َا ًَل ُج َٓ َِت  َا٧ ٢ُ ک و ُ٘ َت ٤َا  َٛ ٧َِت  َا اةُ ک َِت ٨َ٣َ َا٧ اَة َوک ٨َ٤َٔ وَ٪ ٟ ُض٠ٔ  ُوا ی َا٧ رٔ ک ا ِنَؼ

یَ  ُوا  کَا٧ یِٕس َو َس ُٗ ُ َحِذَو  اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢َ  َرُس ا  و ًَل٦ُ َسأَُٟ ِْلِٔس َئ ا ا َجا َّ٤ ٠َ َٓ  ٔ زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  ا ب و ُٓ و َُل ُجوَ٪ أَِ٪ ی ٥َ  َترَِحَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ

 َ ب ِٟ ا خَّ  ٩ِ٤َ َح َٓ  ٔ اهَّلل  ٔ ٔز ائ ٌَ َط زَِوَة ٩ِ٣ٔ  ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ لَي إٔ٪َّ  ا ٌَ َت ٢ََ اهَّللُ  ٧َِز أ َٓ َذَٟٔک   ٩ِ اَز ًَ ا َز ٔض٤َٔ َٖ ب وَّ یَلَّ ٔ أَِ٪  ٠َِیط ًَ َح  ٨َا ًَل ُج َٓ َز  ٤َ َت ًِ ا ِیَت أَِو 

ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  ِٕ ب یَُل  ٥ِ َٟ ُط  َزَت ٤ِ زٕٔئ َوَِل ًُ ا٣ِ خَّ  اهَّللُ َح ا أََت٥َّ  ٣َ ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ َة  َٔی او ٌَ اُ٪ َوأَبُو ٣ُ َی ِٔ ٔ ُس زَِوة ٤َ ِٟ 



 

 

اتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ  ے رف

 جح زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے اینپ مک ینس ےک زامےن ںیم وپاھچ ہک اہلل ابترک فاعتیل ےک وقؽ )اؿ اافصل ف ارملفۃ نم اعشرئ اہلل نمف

ر  الف انجح ہیلع اؿ وطیػ امھب( یک ریسفت اتبےیئ
م

 

عی

 ںیم وت اتھجمس وہں ہک اس صخش رپ وکیئ انگہ ںیہن سج ےن اؿ دفونں اک اتیبل اف ا

وطاػ ںیہن ایک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رفامای ہک رہسگ ںیہن، ارگ فہ ابت وہیت، وج مت ےتہک وہ وت اس وصرت ںیم آتی اس 

وطاػ ہن رک ، ہی آتی وت ااصنر ےک قلعتم انزؽ وہیئ رطح وہیت الف انجح ہیلع اؿ وطیػ امھب، اس رپ وکیئ انگہ ںیہن ارگ اؿ دفونں اک 

وج انمۃ ےک ےئل ارحاؾ ابدنےتھ ےھت افر انمۃ دقدی ےک اسےنم اھت فہ ولگ افص افر رمفہ ےک درایمؿ وطاػ وک ربا ےتھجمس ےھت،  ب االسؾ 

یل ےن ہی آتی انزؽ یک، افص افر رمفہ دفونں ادا اک زامہن آای وت ولوگں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے اےکس قلعتم وپاھچ وت اہلل اعت

ؾ یک اشناینں ںیہ وت سج ےن اخہن ہبعک اک جح ایک ای رمعہ ایک وت اؿ دفونں ےک وطاػ رکےن ںیم وکیئ انگہ ںیہن،  نایؿ افر اوباعمفہی ےن اشہ

 ہ ےک درایمؿ وطاػ ںیہن ایک۔ ے اانت زایدہ ایبؿ ایک ہک اہلل اعتیل ےن اس جح افر رمعہ وپرا ںیہن ایک سج ےن افص رمف

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رمعہ رکےن فاال بک ارحاؾ  ے ابرہ وہات ےہ ؟ افر اطعء ےن اجرب ریض اہلل ہنع  ے لقن ک

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

مکح دای ہک اس وک رمعہ انبدںی افر وطاػ  رمعہ رکےن فاال بک ارحاؾ  ے ابرہ وہات ےہ ؟ افر اطعء ےن اجرب ریض اہلل ہنع  ے لقن ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ احصہب وک

 رکںی رھپ ابؽ رتکفاںیئ افر ارحاؾ  ے ابرہ وہاجںیئ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1677    حس

اہی٥، جزیز، اس٤ٌی١، ًبساهَّلل ب٩ ابي اوفي :  راوی  اسحاٚ ب٩ ابز

َز  ٤َ َت ًِ ا  ٢َ ا َٗ َي  ٔي أَِوف اهَّللٔ ب٩ِٔ أَب ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ أًی١َ  ٤َ ِٔس ٩ِ إ ًَ  ٕ ز ٔی ز ٩ِ َج ًَ اصٔی٥َ  َِز ُٚ ب٩ُِ إٔب ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث ٠َ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ٥َ َر َس٠َّ ٔ َو ط ِی

 ُٛ ُط َو ٌَ ٨َاَصا ٣َ زَِوَة َوأََتِي ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َي  طُ َوأَت ٌَ ا ٣َ ٨َ ِٔ ُ َٖ َوك َا َة ك َّٜ َزَخ١َ ٣َ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ُط  ٌَ َا ٣َ ٤َز٧ِ َت ًِ ا َة أَِ٪ َو َّٜ ُُظ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ٣َ َُر َنِش ا  َّ٨

ا َٗ َة  َب ٌِ َٜ اِل َزَخ١َ  َاَ٪  َک ٔي أ ل ْٔب  اح ُط َػ َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ُط أََحْس  ز٣َِٔی َة بٔبَِیٕت َی یَح ا َخٔس و ُ رشِّ ٢َ َب ا َٗ َة  یَح ٢َ َٟٔدٔس ا َٗ ا  ٨َِا ٣َ ث َحسِّ َٓ  ٢َ ا َٗ ٢َ َِل 



 

 

َنَؼَب  ٔ َوَِل  ط َب ٓٔی ٕب َِل َػَد َؼ َٗ ةٔ ٩ِ٣ٔ  َّ٨ َح ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ 

مہ ےن یھب  ااحسؼ  ن اربامیہ، رجری، اامسلیع، دبعاہلل  ن ایب افیف رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رمعہ ایک افر

آپ ےک اس ھ رمعہ ایک  ب ہکم ےچنہپ وت آپ ےن وطاػ ایک مہ ےن یھب وطاػ ایک افر افص افر رمفہ ےک اپس ےچنہپ، مہ یھب آپ ےک اس ھ 

آےئ افر مہ آپ وک الہ ہکم یک رطػ  ے آڑ ںیم ےئل وہےئ ےھت اس ےئل ہک ںیہک ریت ہن امرںی، ےری  اکی اسیھت ےن ا ن ایب افیف 

ایک آپ ہبعک ںیم دالخ وہےئ ےھت؟ اوہنں ےن اہک ںیہن اس ےن رھپ اہک ہک مہ  ے ایبؿ ےیجیک وج آپ ےن ادہجی ےک   ے وپاھچ ہک

ہن  قلعتم اتبای اھت اوہنں ےن اہک ہک آپ ےن رفامای اھت ہک ادہجی وک تنج ںیم اکی رھگ یک وخربخشی انسدف وج ومیت اک وہاگ اس ںیم وشر ف لغ

 یگ۔وہاگ افر ہن وکیئ فیلکت وہ

 ااحسؼ  ن اربامیہ، رجری، الیعمس، دبعاہلل  ن ایب افیف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ احصہب وک مکح دای ہک اس وک رمعہ انبدںی افر وطاػ  رمعہ رکےن فاال بک ارحاؾ  ے ابرہ وہات ےہ ؟ افر اطعء ےن اجرب ریض اہلل ہنع  ے لقن ایک

 رکںی رھپ ابؽ رتکفاںیئ افر ارحاؾ  ے ابرہ وہاجںیئ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1678    حس

ی، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار :  راوی  ح٤یس

٤َِیٔسی   ُح ِٟ ا ا  ٨ََ ث ِٟ  َحسَّ ٔا َٖ ب َا َرُج١ٕ ك  ٩ِ ًَ ٤َا  ٨ُِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َز  ٤َ اب٩َِ ًُ ا  ٨َ ِٟ َ َسأ ا٢َ  َٗ ٨َإر  زٔی زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٔي َحسَّ ٔت ف بَِی

 َ٠ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٔس٦َ  َٗ  ٢َ ا َ٘ َٓ ُط  َزأََت ا٣ِ ٔي  ِت ََیأ ٔ أ زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  ِٕ ب یَُل  ٥ِ َٟ ٕ َو َزة ٤ِ َّي ًُ ا َوَػل ٌّ َسِب ٔت  بَِی ِٟ ٔا َٖ ب َلا َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ِیط

َوةْ  ُسو٢ٔ اهَّللٔ أُِس ٥ُِٜ فٔي َر َاَ٪ َل ِس ک َٗ ا َو ٌّ ٔ َسِب زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  َٖ ب َا یِٔن َوك َت ٌَ ِٛ َر  ٔ ا٦ َ٘ ٤َ ِٟ ا  َٕ ابَٔز ب٩َِ  َخ٠ِ ا َج ٨َ ِٟ َ َسأ ٢َ َو ا َٗ ٨َْة  َحَش

 َ٤ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٔ َر اهَّلل ِبٔس  ًَ ٔ زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ اٟؼَّ َیَِن  َٖ ب و یَُل َّی  ً ا َح َض َّ٨َ ب ٢َ َِل َيِْقَ ا َ٘ َٓ  ا 

دیمحی،  نایؿ، رمعف  ن دانیر  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولوگں ےن ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے اس صخش ےک 



 

 

ایک ایک اینپ ویبی  ے تبحص رک اتکس ےہ؟ اوہنں ےن اہک ہک قلعتم وپاھچ سج ےن رمعہ ںیم اخہن ہبعک اک افر افص ف رمفہ اک وطاػ ںیہن 

رمفہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ہکم ےچنہپ وت اخہن ہبعک اک است ابر وطاػ ایک افر اقمؾ اربامیہ ےک ےھچیپ دف رتعک امنز ڑپیھ افر افص افر 

ےہ افر مہ ےن رضحت اجرب ریض اہلل ہنع  ے ےک درایمؿ است ابر وطاػ ایک افر اہمتر  ےئل اہلل ےک روسؽ ںیم رتہبنی ومنہن 

 وپاھچ وت اوہنں ےن اہک ہک اینپ ویبی  ے تبحص ںیہن رک اتکس  ب کت ہک افص افر رمفہ ےک درایمؿ وطاػ ہن رکےل۔

 دیمحی،  نایؿ، رمعف  ن دانیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

مکح دای ہک اس وک رمعہ انبدںی افر وطاػ  رمعہ رکےن فاال بک ارحاؾ  ے ابرہ وہات ےہ ؟ افر اطعء ےن اجرب ریض اہلل ہنع  ے لقن ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ احصہب وک

 رکںی رھپ ابؽ رتکفاںیئ افر ارحاؾ  ے ابرہ وہاجںیئ ۔

یث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س      1679    حس

اطٌزی :  راوی سٰی  ٣و ابو  ، رٚ ب٩ طہاب كا  ، ش٥٠ ٣ ٗیص ب٩   ، ہ ، طٌب ر ٨ُس  ، ر ظا  ٣ح٤س ب٩ ب

إب  ٔطَض ٚٔ ب٩ِٔ  رٔ َا ٩ِ ك ًَ ِیٔص ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  َٗ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ُط ٨ََا  ث ْر َحسَّ ٨َُِس ا ُ ٨ََ ث إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ًَ َحسَّ وَسی   ٔي ٣ُ َب ٩ِ أ

َُو  أئ َوص ِلَح َب ِٟ ٔا ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ لَي  ًَ ُت  ٔس٣ِ َٗ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٔیِّ  ز ٌَ ِْلَِط ٥ِ ا ٌَ َن ُت  ٠ِ ُٗ ٢َ أََحَحِحَت  ا َ٘ َٓ ٨ٔیْذ  ٣ُ

ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ًَِل٢ٔ  إٔص َٛ ًَِل٢ٕ  َک بٔإٔص َِّی ب َٟ ٠ُِت  ُٗ ا٢َ ب٤َٔا أَص٠ِ٠ََِت  َٗ  ٔ زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ ٔاٟؼَّ بَِیٔت َوب ِٟ ٔا ِٕ ب ُ ٨َِت ك ا٢َ أَِحَش َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل

َرأِٔسی ث٥َُّ أَصِ  ٠َِت  َٔ َٓ ِیٕص  َٗ َزأَّة ٩ِ٣ٔ  ا٣ِ ٔ ث٥َُّ أََتِیُت  زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ بَِیٔت َوبٔاٟؼَّ ِٟ ٔا ُت ب ِٔ ُل َٓ ٔ ث٥َُّ أَح١َّٔ  ً ِٓ ُ ٨ُُِت أ ٜ َٓ َحخِّ  ِٟ ٔا َّی ٠ِ٠َُت ب ً ٔ َح ی بٔط

وِ  َ٘ ٔ َا ب ٔ َوإِٔ٪ أََخِذ٧ ا٦ ٤َ تَّ ٔاٟ َا ب ٧ُ ز یَأ٣ُِ َُّط  ٧ٔ إ َٓ اهَّللٔ  أب  َت ٜٔ ٔ َا ب ٧ ٢َ إِٔ٪ أََخِذ ا َ٘ َٓ َز  ٤َ ٔة ًُ َٓ ًَٔل ٔي خ َاَ٪ ف َّطُ ک ٧ٔ إ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٢ٔ

طُ  َضِسُی ٣َٔح٠َّ ِٟ ا  َّ َِب٠ُ َّی ی َیٔح١َّ َحً  ٥ِ َٟ 

ر، دنغر، ہبعش، سیق  ن ملسم، اطرؼ  ن اہشب، اوب ومٰیس ارعشی  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن دمحم  ن اشب

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس احطب ںیم اچنہپ افر آپ فتاں ڑپاؤ ڈاےل وہےئ ےھت، آپ ےن رفامای ہک ایک مت ےن جح رک ایل؟ ںیم ےن اہک 



 

 

ےن سک زیچ اک ارحاؾ ابدناھ اھت؟ ںیم ےن وجاب دای ہک ںیم ےن کیبل ابالھؽ اکالھؽ ایلص  یلص اہلل ہیلع فملس اہک  تاں آپ ےن رفامای ہک مت

 افر اھت آپ ےن رفامای ااھچ ایک اب اخہن ہبعک اک افر افص افر رمفہ اک وطاػ رک ےل رھپ ارحاؾ  ے ابرہ وہ اجانچہچن ںیم ےن اخہن ہبعک افر افص

رھپ ںیم سیق یک اکی وعرت ےک اپس آای اس ےن ےری  ےر یک وجںیئ اکنںیل، رھپ ںیم ےن جح اک ارحاؾ  رمفہ اک وطاػ رکایل

فملس وک  ابدناھانچہچن ںیم یہی وتفٰی داتی اھت ہک ارگ مہ اتکب اہلل رپ لمع رکےت ںیہ وپرا رکےن اک مکح داتی ےہ افر ارگ مہ یبن یلص اہلل ہیلع

 س فتق کت ہن وھکال  ب کت ہک دہی اینپ ہگج ہن چنہپ یئگ۔وقؽ رپ لمع رکےت وت آپ ےن ارحاؾ ا

 دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش، سیق  ن ملسم، اطرؼ  ن اہشب، اوبومٰیس ارعشی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

رمعہ انبدںی افر وطاػ ارحاؾ  ے ابرہ وہات ےہ ؟ افر اطعء ےن اجرب ریض اہلل ہنع  ے لقن ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ احصہب وک مکح دای ہک اس وک  رمعہ رکےن فاال بک

 رکںی رھپ ابؽ رتکفاںیئ افر ارحاؾ  ے ابرہ وہاجںیئ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1680    حس

بي بَک ٛے ًُل٦ :  راوی ء ب٨ت ا ز ًبساهَّلل اس٤ا ، ٤ًزو، ابواِلسو ہب ًیسی، اب٩ و  اح٤سب٩ 

 َ ل ِو اهَّللٔ ٣َ ِبَس  ًَ ٔ أَ٪َّ  ز َو ِْلَِس ٔي ا َب ٩ِ أ ًَ ْزو  ٤ِ ًَ َا  بََر٧ ٕب أَِخ اب٩ُِ َوصِ ا  ٨ََ ث َسی َحسَّ ٤َُس ب٩ُِ ًٔی ا أَِح ٨ََ ث َّ َحسَّ ٧َ َُط أ ث ٕ َحسَّ ََِک ٔي ب ٔت أَب َئ ب٨ِٔ ا َِس٤َ طُ ي أ

طُ  ٌَ ا ٣َ ٨َ ِٟ َ َز ٧ ِس  َ٘ َٟ ٕس  َّ٤ ٔ ٣َُح ؤٟط َرُس َي  ل ًَ َّي اهَّللُ  ؤ٪ َػل ٔاَٟحُح ِت ب زَّ ٤َا ٣َ و٢ُ ک٠َُّ ُ٘ َت َئ  ٤َا ٍُ أَِس ٤َ َاَ٪ َيِش ْٖ ک ا َٔ ٔ ئٕٔذ خ َِو٣َ ٧َِح٩ُ ی ٨َُا َو  َصا ص

ز   اٟ ُة َو ائَٔظ ًَ ًٔی  َا َوأُِخ ٧َ زُِت أ ٤َ َت ًِ ا َٓ َا  از٧ُ ْة أَِزَو ٠ٔی٠َ َٗ َا  ز٧ُ ِض ٠ٔی١ْ َه ا َٗ ا ث٥َُّ أَص٨َ٠ِ٠َِ ٨َ َت أَِح٠ِ٠َ بَِی ِٟ ا ٨َا  ا ٣ََشِح َّ٤ ٠َ َٓ ًَلْ٪  ُٓ ًَلْ٪ َو ُٓ ُ َو َیِر ب

َحخِّ  ِٟ ٔا ٔشیِّ ب ٌَ ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ 

ادمح ن یسیع، ا ن فبہ، رمعف، اوباالوسد دبعاہلل اامسء تنب ایب رکب ےک الغؾ  ے رفاتی ےہ فہ اامسء ےتہک وہےئ ےتنس ےھت  ب یھب وجحؿ 

 اہلل! دمحم یلص اہلل ہیلع فملس رپ اینپ رتمح انزؽ رفامےئ مہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ ایس ہگج رپ ےک اپس  ے سگرںیت ہک

ارت  افر اس زامہن ںیم مہ ولگ ےکلہ ےھت امہری وسارایں مک ںیھت، اسامؿ وھتڑا اھت ںیم ےن افر ےریی نہب اعہشئ افر زریب افر الفں 



 

 

 ہبعک وک وھچ ایل وت مہ ولوگں ےن ارحاؾ وھکؽ ڈاال رھپ مہ ےن اشؾ ےک فتق جح اک ارحاؾ ابدناھ۔ الفں صخش ےن رمعہ ایک  ب مہ ےن اخہن

 ادمح ن یسیع، ا ن فبہ، رمعف، اوباالوسد دبعاہلل اامسء تنب ایب رکب ےک الغؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب جح ای رمعہ ای اہجد  ے فاسپ وہ وت ایک ےہک ؟

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

  ب جح ای رمعہ ای اہجد  ے فاسپ وہ وت ایک ےہک ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1681    حس

ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ک، ٧آ ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 َ٨َ ث ا أَ٪َّ َحسَّ ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َز  ٤َُ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ٠َِیطٔ  ا  ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢َ ُسو َر

َْشَ  ک١ُِّ  َي  ل ًَ  ُ ِّر ب َٜ ُ ی  ٕ ٤َِزة ٕ أَِو َحٓخٕ أَِو ًُ زِو َُ  ١َ ٩ِ٣ٔ َٔ َٗ َٔذا  َاَ٪ إ ٥َ ک َس٠َّ ُظ َو َط إِٔلَّ اهَّللُ َوِحَس َٟ ٔ ٢ُ َِل إ و ُ٘ إت ث٥َُّ َي ٔیَر ب ِٜ ًََلَث َت َِرٔق ث ِْل ٖٕ ٩ِ٣ٔ ا

أجُسوَ٪  َس ابُٔسوَ٪  ًَ ُوَ٪  ٔب ائ ُوَ٪ َت یٔب آ ْز  ی سٔ َٗ َطِیٕئ  ک١ُِّ  لَي  ًَ ٤ُِس َوصَُو  َح ِٟ طُ ا َٟ ٠ِ٤ُُک َو ِٟ ا طُ  َٟ طُ  َٟ یَک  اهَّللُ َِل َْشٔ  َٚ َػَس ا٣ُٔسوَ٪  َٔزب٨َِّا َح ٟ

 ًِ َاَب َوِحَسظُ َو ز اِْلَِح ز٦ََ  ُظ َوَص ِبَس ًَ ََّصَ  ُظ َوَن  َس

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ب اہجد ایجح ای 

 فدحہ ال رشکی ہل ہل اکلمل فہل ادمحل ف وھ  یل لک ی رمعہ  ے فاسپ ولےتٹ وت رہ دنلب زنیم رپ نیت ریبکتںی ےتہک رھپ رفامےت ال اہل اال اہلل

 ؾ االزحاب فدحہ )اہلل ےک وساء وکیئ وبعمد 

 

دقری آوبئؿ، اتوبئؿ، اعدبفؿ، اسدجفؿ، رلانب، احدمفؿ، دصؼ اہلل فدعہ فرصن دبعہ، فھ

ر ےہ، مہ ولےنٹ فاےل، وتہب رکےن فاےل ںیہن اس اک وکیئ رشکی ںیہن، کلم ایس اک ےہ افر ایس ےک ےئل دمح ےہ افر فہ رہ زیچ رپ اقد

سابدت رکےن فاےل افر دجسہ رکےن فاےل، اےنپ رب یک رعتفی رکےن فاےل ںیہ اہلل ےن اانپ فدعہ اچس ایک اےنپ دنب  یک دمد یک افر 

 (اکرففں یک وفج وک اہنت تسکش ددیی



 

 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آےن فاےل احویجں ےک اابقتسؽ رکےن اک ایبؿ افر نیت آدویمں اک اجونر رپ وسار وہان۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 ار وہان۔آےن فاےل احویجں ےک اابقتسؽ رکےن اک ایبؿ افر نیت آدویمں اک اجونر رپ وس

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1682    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہ، اب٩ ًباض  ٍ، خاٟس، ًَک٣  ٣ٌلي ب٩ اسس، یزیس ب٩ زًی

بَّ  ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ أْٟس  ا َخ ٨ََ ث ٍٕ َحسَّ ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز یَز ا  ٨ََ ث ََسٕس َحسَّ َّي ب٩ُِ أ ل ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث س٦َٔ َحسَّ َٗ ا  َّ٤ َٟ  ٢َ ا َٗ ا  ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕض َر ا

ا احّٔس ١َ٤َ َو َح َٓ ٠ٔٔب  لَّ ٤ُ ِٟ ا ِبٔس  ًَ ٤َُٔة بَىٔی  ِتطُ أَُُِی٠ َب٠َ ِ٘ َت اِس َة  َّٜ ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ طُ  اٟ َٔ ٔ َوآَْخَ َخ٠ِ ِط یََسی َیَِن   ب

ئ  ن ادس، سیدی  ن زرعی، اخدل، رکعہم، ا ن ساب

معل

س ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک  ب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ہکم ںیم ےچنہپ 

 وت ینب دبعابلطمل ےک یئک ڑلوکں ےن آپ اک اابقتسؽ ایک آپ ےن اکی )ڑلےک( وک اےنپ اسےنم افر دفےر  وک اےنپ ےھچیپ اھٹب ایل۔

ئ  ن ادس، سیدی  ن زرعی، اخدل، رکعہم، ا ن سابس ریض اہلل :  رافی

معل

  ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حبص رھگ فاسپ وہےن اک ایبؿ ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 حبص رھگ فاسپ وہےن اک ایبؿ ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1683    حس

ص ب٩ ًیاق، ًبیس اهَّلل ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہاح٤س ب٩ ح :  راوی  حاد، ا٧

ضٔیَ  َر ٤ََز  اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ  ٔ اهَّلل ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ًَٔیإق  ث أد َحسَّ اَٟححَّ ٤َُس ب٩ُِ  ٨ََا أَِح ث اهَّللٔ َحسَّ ُسو٢َ  َر ٤َا أَ٪َّ  ٨ُِض ًَ  اهَّللُ 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ  َػل ز َوا ِٟ ا َٔبِل٩ٔ  ةٔ ب َٔ ُح٠َِی ِٟ ا َّي بٔٔذی  ٍَ َػل َرَج َٔذا  ٔ َوإ َزة َح اٟظَّ يي فٔي ٣َِشحٔٔس  َة ُيَؼل َّٜ ٔلَي ٣َ َد إ َٔذا َْخَ َاَ٪ إ ی ک

بَٔح  َّی ُيِؼ ً َاَت َح  َوب

 ہیلع فملس  ب ہکم یک ادمح  ن اجحج، اسن  ن ایعض، دیبعاہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

ے وت دجسم رجشہ ںیم امنز ڑپےتھ افر  ب فاسپ وہےت وت فادی ےک بیشن ںیم ذی اہفیلحل ںیم امنز ڑپےتھ افر رات وک سگارےت 

 

کلی

 

ن
رطػ 

 اہیں کت ہک حبص وہ اجیت۔

 ادمح  ن اجحج، اسن  ن ایعض، دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اشؾ وک رھگ آےن اک ایبؿ ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 اشؾ وک رھگ آےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1684    حس

سی ب٩ اس٤ٌی١، ہ٤ا٦، اسحاٚ، ب٩ ًبساهَّلل :  راوی ہ، حرضت ا٧ص رضی اهَّلل ٨ًہ٣و ابي ك٠ح   ب٩ 

َٕص َر  ٩ِ أ٧َ ًَ َة  ٔي ك٠ََِح اهَّللٔ ب٩ِٔ أَب ِبٔس  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ا ِٔسَح ٩ِ إ ًَ ا٦ْ  َّ٤ ٨ََا َص ث أًی١َ َحسَّ ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ا ٣ُ ٨ََ ث ٔيی  َحسَّ َّ٨ اٟ َاَ٪  ک  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی 

ُٚ أَصِ  یَِْطُ ٥َ َِل  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ّة َػل ٔظیَّ ًَ یَِسُخ١ُ إِٔلَّ ُُِسَوّة أَِو  کَاَ٪ َِل   ٠َطُ 



 

 

ومیس  ن اامسلیع، امہؾ، ااحسؼ،  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط، رضحت اسن ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن 

 ےھت۔ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ رھگ ںیم رات وک ہن ارتےت افر حبص ای اشؾ ےک فتق یہ دالخ وہےت

 ومیس  ن الیعمس، امہؾ، ااحسؼ،  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب رہش ںیم ےچنہپ وت اےنپ رھگ ںیم رات وک ہن ارت ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

  ںیم ےچنہپ وت اےنپ رھگ ںیم رات وک ہن ارت ۔ ب رہش

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1685    حس

ہ، ٣حارب، حرضت جابز :  راوی  ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌب

اهَّللُ  ضَٔی  َر  ٕ ٔز اب ٩ِ َج ًَ رٕٔب  ا ٩ِ ٣َُح ًَ َبُة  ٌِ ا ُط ٨ََ ث اصٔی٥َ َحسَّ َِز ا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔب ٨ََ ث ٥َ أَِ٪ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ي  ََ َ ٧  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ

ِیًّل  َٟ ُط  َٚ أَص٠َِ  َیِْطُ

ملسم  ن اربامیہ، ہبعش، احمرب، رضحت اجرب  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن عنم رفامای اس ابت  ے ہک وکیئ 

 صخش اےنپ رھگ ںیم رات وک ارت ۔

 اربامیہ، ہبعش، احمرب، رضحت اجرب ملسم  ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دمہنی ےک آربی ےتچنہپ رپ وساری وک زیت رکےن اک ایبؿ ۔



 

 

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ےک آربی ےتچنہپ رپ وساری وک زیت رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1686    حس

ابي ٣زی٥، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، ح٤یس :  راوی  سٌیس ب٩ 

ََنّشا  ٍَ أ ٔ ٤ َّطُ َس ٤َِیْس أ٧َ ٔي حُ بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ ََف ٌِ ُس ب٩ُِ َج َّ٤ ٧َا ٣َُح بََر ی٥ََ أَِخ زِ یُس ب٩ُِ أَبٔي ٣َ ٌٔ ٨ََا َس ث و٢ُ َحسَّ ُ٘ ٨ِطُ َي ًَ  ُ اهَّلل و٢ُ  َرضَٔی  َرُس َاَ٪  ک

ُط َوإِٔ٪  َت َٗ َا ٧  ٍَ َؿ ٔة أَِو ٨َ ٤َٔسی ِٟ ا أت  َرَج ََّصَ َز أَبِ َٓ  ٕ َسََف ٔس٦َ ٩ِ٣ٔ  َٗ ا  َٔذ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل بِس اهَّللٔ  ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ ا  َض َٛ َّّة َِحَّ اب َز ٧َِت  کَا  

َضا ٩ِ٣ٔ  َٛ ٤َِیٕس َِحَّ ٩ِ حُ ًَ  ٕ یِر رُٔث ب٩ُِ ٤ًَُ َحا ِٟ ا َز  َضا اهَّللٔ َزا ُبِّ  ح

دیعس  ن ایب رمص ، دمحم  ن رفعج، دیمح ایبؿ رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اسن ریض اہلل ہنع ےک ےتہک وہےئ انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فملس  ب رفس  ے فاسپ وہےت افر دمہنی یک دنلب وہگجں وک دےتھکی وت اینپ افینٹن وک زیت الچےت افر ارگ وکیئ دفےری وساری وہیت وت ا ے

 ھا  ینعی 

حی

رحتک دےتی۔ اوبدبعاہلل )اخبری( ےتہک ںیہ احرث  ن ریمع ےن دیمح  ے اس زایدیت ےک اس ھ رفاتی ایک ےہ ہک رحاھک نم 

 دمہنی یک تبحم ےک ببس  ے اس وک رحتک دےتی۔

 دیعس  ن ایب رمص ، دمحم  ن رفعج، دیمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ےک آربی ےتچنہپ رپ وساری وک زیت رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1687    حس

ہ، اس٤ٌی١ ح٤یس، ا٧ص رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی  ٗتيب



 

 

ِٔس٤َ  ا إ ث٨ََ َبُة َحسَّ تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر ٤َ ارُٔث ب٩ُِ ًُ َح ِٟ ا ُط  ٌَ اَب أت َت ٢َ ُجُسَر ا َٗ َٕص  ٩ِ أ٧َ ًَ ٤َِیٕس  ٩ِ حُ ًَ  أًی١ُ 

ہبیتق، اامسلیع دیمح، اسن ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ سج ںیم دجرات اک  ظف دویارںی رفاتی ایک احرث  ن ریمع ےن اس ےک 

 اتمعب  ے رفاتی ایک ےہ۔

 ریض اہلل ہنعہبیتق، الیعمس دیمح، اسن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک رھگفں ںیم اؿ ےک درفازفں  ے آف

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل اک وقؽ ہک رھگفں ںیم اؿ ےک درفازفں  ے آف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1688    حس

، حرضت ابوبزاء :  راوی ہ، ابواسحاٚ ، طٌب ٟیس  ابواٟو

و٢ُ  ُ٘ ٨ِطُ َي ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  اَئ  بََر ِٟ ا ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ  َٚ ا ِٔسَح ٩ِ أَبٔي إ ًَ ُة  َب ٌِ ُط ٨ََا  ث َؤٟیٔس َحسَّ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث ٧َِت َحسَّ َا ا ک ٨َ ُة ٓٔي َی اِْل  ٔ ِت َصٔذظ َٟ َ َز ٧

َِنَؼ  ِْل َ ا ِْل َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َئ  ا َح َٓ رَٔصا  ُضو ٩ِ ٩ِ٣ٔ ُه ٜٔ ٔض٥ِٔ َوَل وت أب بُیُ َِو َٔب١ٔ أَب وا ٩ِ٣ٔ ٗ یَِسُخ٠ُ  ٥ِ َٟ ُؤا  َحا َٓ ا  و َٔذا َحح  ُر إ َسَخ١َ ٩ِ٣ٔ ا َٓ رٔ  ا ِنَؼ

وَت ٩ِ٣ٔ  بُُی ِٟ ا ا  ُو بٔر  بٔأَِ٪ َتأِت ِٟ ا ِیَص  َٟ ِت َو َٟ َ ز ٨َ َٓ َٔک  َِّر بَٔذٟ ی َّطُ ًُ ٧َ َٜأ َٓ  ٔ َابٔط َٔب١ٔ ب وَت ٩ِ٣ٔ ٗ بُُی ِٟ َقي َوأِتُوا ا اتَّ بٔرَّ ٩ِ٣َ  ِٟ ا  َّ٩ ٜٔ رَٔصا َوَل ُضو ُه

ابَٔضا َِو  أَب

اوباولدیل، ہبعش، اوبااحسؼ، رضحت اوبرباء  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ہی آتی امہر  قلعتم انزؽ وہیئ ااصنر  ب جح رک ےک فاسپ 

یک رطػ  ے دالخ وہےت، اکی ااصنری صخش آای افر  وہےت وت اےنپ رھگفں ےک درفاز   ے دالخ ہن وہےت ہکلب رھگفں یک تشپ

اےنپ رھگ ےک درفاز   ے دالخ وہا وت ا ے اعر دالیئ یئگ، وت ہی آتی انزؽ وہیئ ہک یکین یک ابت ہی ںیہن ےہ ہک مت اےنپ رھگفں ںیم اؿ 

 یک تشپ  ے آؤ ہکلب یکین ہی ےہ ہک انگہ  ے وچب افر مت رھگفں ںیم اؿ ےک درفازفں  ے آؤ۔



 

 

 اوباولدیل، ہبعش، اوبااحسؼ، رضحت اوبرباء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفس ذعاب اک اکی ڑکٹا ےہ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 رفس ذعاب اک اکی ڑکٹا ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1689    حس

ٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ک، ابوػا ٣اٟ ٣ش٤٠ہ، سیم،   ًبس اهَّلل ب٩ 

اهَّللُ ضَٔی  یَِزَة َر َُز ٩ِ أَبٔي ص ًَ ٕٔح  اٟ َػ ٔي  ٩ِ أَب ًَ  ٕ ُسیَمٓ  ٩ِ ًَ أْٟک  ث٨ََا ٣َ َة َحسَّ ٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ًَ َحسَّ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ طٔ   ٠َِی

٤َتَ  ٧َِض َضی  َٗ َٔذا  إ َٓ َِو٣َطُ  َُط َو٧ اب ا٣َطُ َوَْشَ ٌَ َ ٥ِ ك ُٛ ٍُ أََحَس ٨َ ی٤َِ أب  َذ ٌَ ِٟ ا ْة ٩ِ٣ٔ  ٌَ ََفُ ِٗٔل اٟشَّ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٔط ٔلَي أَص٠ِ ١ِ إ حِّ ٌَ ٠ُِی َٓ  ُط 

  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ دبعاہلل  ن ہملسم، یمس، امکل، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس

ےن رفامای ہک رفس ذعاب اک اکی ڑکٹا ےہ وج مت ںیم  ے یسک ےک اھکےن ےنیپ افر وسےن  ے رفک داتی ےہ اس ےئل  ب رضفرت وپری 

 وہاجےئ وت اےنپ رھگفں وک دلجی ولٹ اجان اچےیہ۔

 دبع اہلل  ن ہملسم، یمس، امکل، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اسمرففں اک ایبؿ  ب ہک اس وکےنلچ یک تلجع افر رھگ ےنچنہپ یک دلج رضفرت وہ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وہ۔اسمرففں اک ایبؿ  ب ہک اس وکےنلچ یک تلجع افر رھگ ےنچنہپ یک دلج رضفرت 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1690    حس

ابي ٣زی٥، ٣ح٤سب٩ جٌَف، زیس اس٥٠ :  راوی  سٌیس ب٩ 

 ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ َِس٥َ٠َ  یُِس ب٩ُِ أ بََرنٔي َز ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ ََف ٌِ ُس ب٩ُِ َج َّ٤ ٧َا ٣َُح بََر ی٥ََ أَِخ زِ یُس ب٩ُِ أَبٔي ٣َ ٌٔ ٨ََا َس ث ٨ُِت ٣َ َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٤َُزَ   ٔ ب٩ِٔ ً اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٍَ

یِرَ  اٟشَّ  ََ َ َِ
َ أ َٓ  ٍٕ ةُ َوَج ٔطسَّ َبٔي ًُبَِیٕس  ٔت أ َة ب٨ِٔ یَّ ٔٔ َػ  ٩ِ ًَ ُط  َِ َب٠َ َٓ َة  َّٜ ٣َ ٔٙ ی ا بَْٔطٔ ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٙٔ َر َٔ اٟظَّ ؤب  َس ُُغُ ٌِ َاَ٪ َب ک َّی  ً  َح

ا ُض٤َ ٍَ بَِي٨َ ٤َ َة َج َت٤َ ٌَ ِٟ ا زَٔب َو ِِ ٤َ ِٟ ا َّي  َؼل َٓ  ٢ََ َز زَٔب  ٧ ِِ ٤َ ِٟ ا  َ
ُ أَْخَّ یِر اٟشَّ  ٔ ٔط ا َجسَّ ب ٥َ إَٔذ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُِت  َی َرأ يي  ٔن ٢َ إ ا َٗ ث٥َُّ 

٤َا ٨َُض ٍَ بَِي ٤َ  َوَج

 ریض دیعس  ن ایب رمص ، دمحم ن رفعج، زدی املس اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اہک ہکم ےک راےتس ںیم دبعاہلل  ن رمع

اہلل ہنع ےک اس ھ اھت وت اؿ وک ہیفص تنب ایب دیبع یک تخس ںوراری یک ربخ یلم اوہنں ےن اینپ اچؽ زیت رک دی اہیں کت ہک قفش ےک ڈفب 

اجےن ےک دعب وساری  ے ارت  افر رغمب افر اشعء یک امنز اکی اس ھ ڑپیھ رھپ ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی ہک 

 آپ وک ےنلچ یک دلجی وہیت وت رغمب وک ؤمرخ رکےت افر دفونں امنزںی )رغمب اشع( عمج رک ےک ڑپےتھ ب 

 دیعس  ن ایب رمص ، دمحم ن رفعج، زدی املس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...۔ ب رمعہ رکےن فاےل وک رفاک اجےئ

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

  ب رمعہ رکےن فاےل وک رفاک اجےئ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1691    حس

ک، ٧آٍ :  راوی ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس



 

 

اهَّللٔ ب٩َِ  ِبَس  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُس ُو اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ا فٔي َحسَّ ّٔز ٤ َت ٌِ َة ٣ُ َّٜ َي ٣َ ٔل َد إ ٔیَن َْخَ ا ح ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َز  ٤ًَُ

 ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ َرُسو  ٍَ ٨َا ٣َ ٌِ ٨َ ٤َا َػ َٛ ُت  ٌِ َػ٨َ بَِیٔت  ِٟ ا  ٩ِ ًَ ِزُت  ُػٔس ا٢َ إِٔ٪  َٗ ٨َِةٔ  ت ٔٔ ِٟ ٕ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ أَ٪َّ ا َزة ٤ِ ٌُ ٔ أَص١ََّ ب َٓ  

اهَّللٔ  ٢َ ُسو ةٔ  َر یِبَٔی ُحَس ِٟ ا ا٦َ  ًَ  ٕ ٤َِزة ٌُ ٔ َاَ٪ أَص١ََّ ب ٥َ ک َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ   َػل

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ب ہنتف ےک فتق رمعہ رکےت وہےئ ہکم یک 

ایاجؤں وت ںیم فیہ رکفں اگ وج مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رطػ رفاہن وہےئ وت اوہنں ےن اہک ہک ارگ ںیم اخہن ہبعک  ے رفک د

فملس ےک اس ھ ایک اھتانچہچن اوہنں ےن رمع  اک ارحاؾ ابدناھ اس ےیل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دح ہیب ےک اسؽ رمعہ اک 

 ارحاؾ ابدناھ اھت۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

  ب رمعہ رکےن فاےل وک رفاک اجےئ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1692    حس

ٍ، ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل او :  راوی ، جویزیہ، ٧آ  ر سا٥ٟ ب٩ ًبس اهَّللًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ اس٤اء

بِ  ًَ ٔ ب٩َِ  اهَّلل ٍٕ أَ٪َّ ًُبَِیَس  ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ٔیَُة  ِز ی ث٨ََا ُجَو اَئ َحسَّ َِس٤َ سٔ ب٩ِٔ أ َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث اُظ َحسَّ بََر ِبسٔ اهَّللٔ أَِخ ًَ ا٥َٟٔ ب٩َِ  َس ٔ َو اهَّلل ٔس 

 ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٤ََز  ٔ ب٩َِ ًُ اهَّلل ِبَس  ًَ ٤َا  ک٠ََّ ٤َا  َُّض ٧َ ُٖ أ ا ٧ََد َّا  ٧ٔ ا٦َ َوإ ٌَ ِٟ ا ََ أَِ٪ َِل َتُحخَّ  اَِل َِل َيرُض  َ٘ َٓ  ٔ َیِر ز ب اٟ ٔاب٩ِٔ  ُع ب َحِی ِٟ َز٢ََ ا ٧ لَٔي  َیا َٟ ٤َا  ٨ُِض ًَ   

 َّٔ ُٛ  ٢َ َحا َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ َّي اهَّلل ٔ َػل اهَّلل  ٢ٔ َرُسو  ٍَ ِج٨َا ٣َ ا٢َ َْخَ َ٘ َٓ ٔت  بَِی ِٟ ا َیَِن  ٨ََک َوب ا٢َ بَِي یَُح ٨َرَِحَ  اُر أَِ٪  َٓ ٔت  بَِی ِٟ زُوَ٪ ا یِٕع  ُْقَ

٤َِزَة إِٔ٪  ٌُ ِٟ ا ِس أَِوَجِبُت  َٗ يي  َن ٥ِ أ ُٛ ضُٔس ُط َوأُِط َرأَِس  َٙ ٥َ َصِسیَطُ َوَح٠َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ىٔی اٟ يَي بَِی إِٔ٪ ُخل َٓ  ُٙ ٔ َِل٠ ُ أ٧َ اَئ اهَّلل  َط

ىٔی ُت َوإِٔ٪ حٔی١َ بَِی ِٔ ُ بَِیٔت ك ِٟ ا َیَِن  ٔ ٩ِ٣ٔ ذٔی َوب َزة ٤ِ ٌُ ِٟ ٔا أََص١َّ ب َٓ طُ  ٌَ ٧ََا ٣َ ٥َ َوأ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ١َ ٌَ َٓ ٤َا  َٛ ٠ُِت  ٌَ َٓ ٨َطُ   َوبَِي

 ًُ ٍَ ّة ٣َ ِبُت َححَّ ِس أَِوَج َٗ يي  ٥ِ أَن ُٛ ضُٔس ا َواحْٔس أُِط ُُض٤َ َطأ٧ِ ا  ٤ََّ ٧ٔ ٢َ إ ا َٗ ّة ث٥َُّ  ًَ ا اَر َس َس ٔة ث٥َُّ  َٔ ُح٠َِی ِٟ زَ ا َّی َح١َّ ٤ِ ً ٤َا َح ٨ُِض َیٔح١َّ ٣ٔ  ٥ِ٠َ َٓ تٔي 



 

 

یَِسُخ١ُ ٣ََّٜةَ  َِو٦َ  ا ی احّٔس ا َو ّٓ ا ََو َٖ ك ُلو َی َّی  ً َیٔح١  َح و٢ُ َِل  ُ٘ َاَ٪ َي ک ی َو رِِحٔ َوأَصَِس ا٨َّٟ ِو٦َ   َی

اؿ دفونں ےن سج زامہن ںیم دبعاہلل  ن دمحم  ن اامسء، وجریہی، انعف، دیبعاہلل  ن دبعاہلل افر اسمل  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک 

ا ن زریب رپ رکشل یشک وہیئ یھت، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے وگتفگ یک افر اہک ہک اس اسؽ جح ہن رکےن ںیم آپ ےک ےئل اصقنؿ 

اہلل ںیہن افر امہر  ےئل رطخہ ےہ ہک آپ ےک درایمؿ افر اخہن ہبعک ےک درایمؿ راکفٹ وہیگ اوہنں ےن اہک ہک مہ روسؽ اہلل یلص 

 ہیلع فملس ےک اس ھ ےلکن وت یافر آرشی اخہن ہبعک ںیم دالخ وہےن ںیم زماک  وہےئ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ دہی وک ذحب ایک افر

ںیم اجات وہں اانپ ےر ڈنماای، دبعاہلل ےن اہک ہک ںیم مت وک وگاہ انبات وہں ہک ںیم ےن اےنپ افرپ رمعہ وک فا ب ایک ےہ افر اہلل اعتیل ےن اچتا وت 

ارگ راہتس ںیم ےری  افر اخہن ہبعک ےک درایمؿ راکفٹ ہن وہیئ وت ںیم اخہن ہبعک اک وطاػ رکفں اگ سج رطح یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

دفونں اک  ایک اھت افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ اھت،انچہچن ذی اہفیلحل  ے رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ رھپ وھتڑی دری  ےل رھپ اہک ہک

اکی احؽ ےہ ںیم ںیہمت وگاہ انبات وہں ہک ںیم ےن رمعہ شیک ھ جح فا ب رک ایل رھپ اؿ دفونں ےک ارحاؾ  ے ابرہ ہن وہےئ اہیں کت 

آرابین اک دؿ آایگ افر دہی جیھب ےکچ افر ےتہک ےھت ہک ارحاؾ  ے ابرہ ہن وہ  ب کت ہک ہکم ںیم دالخ وہ رک اکی وطاػ )زایرت اک( ہن 

 رک ۔

 دبع اہلل  ن دمحم  ن اامسء، وجریہی، انعف، دیبع اہلل  ن دبعاہلل افر اسمل  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

  ب رمعہ رکےن فاےل وک رفاک اجےئ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1693    حس

ہ، ٧آٍ :  راوی سی ب٩ اس٤ٌی١، جویزی  ٣و

 َ ِو أ َٟ ُط  َٟ ا٢َ  َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ َىٔی  َف ب ٌِ ٍٕ أَ٪َّ َب ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ٔیَُة  ِز َوی ٨ََا ُج ث أًی١َ َحسَّ ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس َىٔی ٣ُ ث َٔضَذاَحسَّ َت ب ٤ِ َٗ 

رکےت ںیہ ہک دبعاہلل  ن رمع ےک ضعب وٹیبں ےن اؿ  ے اہک ہک اکش اس اسؽ آپ رک ومیس  ن اامسلیع، وجریہی، انعف  ے رفاتی 



 

 

 اجےت افر ایس رطح رفاتی ایک۔

 ومیس  ن الیعمس، وجریہی، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 رکےن فاےل وک رفاک اجےئ۔ ب رمعہ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1694    حس

ر، ًَک٣ہ :  راوی ٛثی ہ ب٩ سًل٦، یحٌی ب٩  ٟح، ٣ٌاوی  ٣ح٤س، یحٌی ب٩ ػا

 َ٨َ ث ٕ َحسَّ ٦ ًلَّ ٔیَُة ب٩ُِ َس او ٌَ ٨ََا ٣ُ ث أٟٕح َحسَّ َػ ٌَی ب٩ُِ  َیِح ا  ث٨ََ ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ ٔي  َیِحٌَی ب٩ُِ أَب ا 

ُط َوجَ  َِس َٙ َرأ َح٠َ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ِس أُِحَّٔصَ َر َٗ ا  ٨ُِض٤َ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  إض َر بَّ ًَ َّی اب٩ُِ  ً ُط َح َی ٧رََِحَ َصِس َُط َو ائ نَٔش  ٍَ ا٣َ

ابًّٔل  َٗ ا  ا٣ّ ًَ َز  َت٤َ ًِ  ا

ییحی  ن اصحل، اعمفہی  ن السؾ، ییحی  ن ریثک، رکعہم رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت ا ن سابس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ دمحم، 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ہکم اجےن  ے رفک دےیئ ےئگ وت آپ ےن اانپ ےر ڈنماای افر اینپ ویبویں  ے تبحص یک افر دہی یک آرابین یک اہیں

 رمعہ ایک۔ کت ہک دفےر  اسؽ

 دمحم، ییحی  ن اصحل، اعمفہی  ن السؾ، ییحی  ن ریثک، رکعہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جح ںیم رفےک اجےن اک ایبؿ ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 جح ںیم رفےک اجےن اک ایبؿ ۔

یث                               ٢ج٠س او  :  ج٠س      1695    حس

ہزی، سا٥ٟ :  راوی ص، ز  اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساهَّلل ، یو٧

بََرنٔي َسا٥ْٟٔ  ا٢َ أَِخ َٗ زٔیِّ  اٟز صِ  ٩ِ ًَ ُو٧ُُص  ٧َا ی بََر ٔ أَِخ اهَّلل ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ٕس أَِخ َّ٤ ٤َُس ب٩ُِ ٣َُح ٨ََا أَِح ث َرضَٔی  َحسَّ ٤ََُز  اب٩ُِ ً َاَ٪  ک ا٢َ  ٤َا َٗ ٨ُِض ًَ اهَّللُ 

 َ خِّ ك َح ِٟ ٩ِ ا ًَ  ٥ِ ُٛ ُبَٔص أََحُس ٥َ إِٔ٪ ح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َر َة  َّ٨ ٥ُُِٜ ُس ب َص َحِش ِی َٟ َ ٢ُ أ و ُ٘ ٔ َي زَِوة ٤َ ِٟ ا ا َو َٔ ٔاٟؼَّ ٔت َوب بَِی ِٟ ٔا َٖ ب ا

ِضٔسی ُی َٓ ًّٔل  اب َٗ ا  ا٣ّ ًَ خَّ  َّی یَُح ً ٕئ َح َطِی ک١ُِّ  ٔیِّ  ث٥َُّ َح١َّ ٩ِ٣ٔ  ز ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ْز  ٤َ ٌِ ٧َا ٣َ بََر اهَّللٔ أَِخ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ا َو ّی َیحِٔس صَِس  ٥ِ َٟ و٦ُ إِٔ٪  أَِو َيُؼ

٧َِحَوظُ  َز  ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ ا٥ْٟٔ  َس َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ 

ایک ںیہمت روسؽ ادمح  ن دمحم، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اسمل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع اہک رکےت ےھت ہک 

اہلل یک تنس اکیف ںیہن ےہ ارگ مت ںیم  ے وکیئ صخش جح  ے رفک دای اجےئ وت اخہن ہبعک افر افص افر رمفہ اک وطاػ رک ، رھپ رہ زیچ یک 

رحتم  ے ابرہ وہ اجےئ اہیں کت ہک دفےر  اسؽ رک  افر دہی ےجیھب ای ارگ دہی ہن ےلم وت رفز  رےھک افر دبعاہلل  ن ابمرک 

 رفاتی رمعم، زرہی، اسمل ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے ایس رطح وقنمؽ ےہ۔  ے ہی

 ادمح  ن دمحم، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اک ایبؿ ۔رفےک اجےن یک وصرت ںیم ےر ڈنماےن  ے ےلہپ آرابین رکےن 

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 رفےک اجےن یک وصرت ںیم ےر ڈنماےن  ے ےلہپ آرابین رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1696    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ٣شور  ٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، رعوہ،  ، ًبسا  ٣ح٤وز



 

 

بِ  ًَ ٨ََا  ث ٤ُوْز َحسَّ ٨ََا ٣َِح ث اهَّللَٔحسَّ و٢َ  َرُس ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  رٔ َر ٤ِٔشَو ِٟ ا  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ٤َْز  ٌِ َا ٣َ بََر٧ ٚٔ أَِخ ا زَّزَّ اٟ َّي ُس  َػل  

َٔک  َُط بَٔذٟ اب َِػَح َٙ َوأ٣َََز أ ٔ َیِح٠ ِب١َ أَِ٪  َٗ ٧رََِحَ   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

، وسمر ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےر ڈنماےن  ے ےلہپ ومحمد، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ

 آرابین یک افر احصہب وک یھب اس اک مکح دای۔

 ومحمد، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، وسمر ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 رفےک اجےن یک وصرت ںیم ےر ڈنماےن  ے ےلہپ آرابین رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1697    حس

ر طحاَ ب٩ وٟیس، ٤ًزو ب٩ ٣ح٤س ٤ًزی ٧آٍ :  راوی اٟزحی٥، ابوبس  ٣ح٤س ب٩ ًبس

 َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٢َ َوحَ َحسَّ ا َٗ ٔیِّ  ز ٤َ ٌُ ِٟ ا ٕس  َز ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٩ِ ٤ًَُ ًَ َؤٟیٔس  ِٟ ا َُ ب٩ُِ  ا ُطَح ٕر  ُو بَِس ٧َا أَب بََر زَّحٔی٥ٔ أَِخ اٟ ِبٔس  ًَ ِبَس ُس ب٩ُِ  ًَ ٍْ أَ٪َّ  ٔ َآ ٧ َث  سَّ

 ٍَ ا ٣َ ِج٨َ ٢َ َْخَ ا َ٘ َٓ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َز  ٤َ اهَّللٔ ب٩َِ ًُ ِبَس  ًَ ا  ٤َ ک٠ََّ ٤ّٔا  اٟ َس ُر اهَّللٔ َو ا َّٔ ُٛ  ٢َ ا َح َٓ ٔی٩َ  ٔز ٤ َت ٌِ ٥َ ٣ُ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ

َرأَِسطُ   َٙ َُط َوَح٠َ ٥َ بُِس٧ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  ُس ٨َرَِحَ َر َٓ بَِیٔت  ِٟ ا زُوَ٪  یِٕع   ُْقَ

تی رکےت ںیہ ہک دبعاہلل افر اسمل ےن دیبعاہلل  ن رمع  ے دمحم  ن دبعارلمیح، اوبدبر اجشع  ن فدیل، رمعف  ن دمحم رمعی انعف  ے رفا

وگتفگ یک وت اوہنں ےن اہک ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ رمعہ رکےت وہےئ ےلکن یافر آرشی ےن اخہن ہبعک ںیم دالخ وہےن  ے 

  افر اانپ ےر ڈنما ایل۔رفک دایانچہچن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ آرابین ےک اجونر وک ذحب رک ڈاال

 دمحم  ن دبعارلمیح، اوبدبر اجشع  ن فدیل، رمعف  ن دمحم رمعی انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

ر  رپ دبہل فا ب ںیہن افر رفح ےن وباہطس
حص
م

، اب اؿ یک دلیل وج اس ےک اقلئ ںیہ ہک 
 

 

 ...ش

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

، ا ن ایب حیجن، اجمدہ، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے ر
 

 

ر  رپ دبہل فا ب ںیہن افر رفح ےن وباہطس ش
حص
م

فاتی رکےت ںیہ ہک دبہل اس اؿ یک دلیل وج اس ےک اقلئ ںیہ ہک 

ہ امعن وہ وت فہ ارحاؾ  ے ابرہ وہاجےئ اگ افر اضقء ہن رک  اگ، افر ارگ اےکس اپس صخش ےک ذہم فا ب ےہ سج اک جح تبحص ےک ابثع وٹٹ اجےئ نکیل سج وک وکیئ ذعر فریغ

آرابین اینپ ہگج رپ ہن چنہپ اجےئ ارحاؾ آرابین اک اجونر وہ افر فہ رفک دای اجےئ وت اس یک آرابین رکد  ارگ ا ے ےنجیھب رپ دقرت ہن وہ، افر ارگ ےنجیھب رپ دقرت وہ وت  ب کت 

ہیلع فملس افر آپ ےک  فر اامؾ امکل فریغہ اک وقؽ ےہ ہک اینپ دہی وک ذحب رک ڈاےل افر ےر ڈنماےل سج ہگج رپ یھب وہ اس یک اضقء ںیہن ےہ ویکہکن یبن یلص اہلل ے ابرہ ہن وہ ا

ےئگ، رھپ ہی وقنمؽ ںیہن ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  احصہب ےن دح ہیب ںیم آرابین یک افر ےر ڈنماای افر وطاػ افر دہی ےک اخہن ہبعک کت ےنچنہپ  ے ےلہپ یہ ارحاؾ  ے ابرہوہ

 ےن یسک وک اضقء رکےن ای دفابرہ رکےن اک مکح دای وہ افر دح ہیب رحؾ  ے ابرہ ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1698    حس

ہ :  راوی ک، ٧آٍ ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ً ٣اٟ  اس٤ٌی١، 

 َ٨َ ث ٔیَن َْخَ َحسَّ ٢َ ح ا َٗ ٤َا  ُض ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َز  ٤َ اهَّللٔ ب٩َِ ًُ ِبَس  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َىٔی ٣َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١ُ  ٤َ ٔي ا إِٔس ا ف ّٔز ٤ َت ٌِ َي ٣َََّٜة ٣ُ ٔل َد إ

َّي  َػل و٢ٔ اهَّللٔ  ُس ٍَ َر ٨َا ٣َ ٌِ ٨َ ٤َا َػ َٛ ا  ٨َ ٌِ ٨َ َػ ٔت  بَِی ِٟ ا  ٩ِ ًَ ِزُت  ُػٔس ٔة إِٔ٪  ٨َِ ت ٔٔ ِٟ ٔيیَّ ا ا٨َّٟ ٕ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ أَ٪َّ  َزة ٤ِ ٌُ ٔ أََص١َّ ب َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل

زَ  ٧ََو ٤ََز  ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ًُ ًَ یِبَٔیةٔ ث٥َُّ إٔ٪َّ  ُحَس ِٟ ا ا٦َ  ًَ  ٕ َزة ٤ِ ٌُ ٔ َاَ٪ أََص١َّ ب ٥َ ک ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  احْٔس َػل ا إِٔلَّ َو ا أ٣َِزُص٤َُ ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ  ٔ ٔظ  فٔي أ٣َِز

 ِ٤ ٌُ ِٟ ا  ٍَ َحخَّ ٣َ ِٟ ا ِبُت  ِس أَِوَج َٗ يي  ٥ِ أَن ُٛ ضُٔس ُِط احْٔس أ ا إِٔلَّ َو ا أ٣َِزُص٤َُ ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ  ٔ ابٔط َِػَح َي أ ٔل َت إ َٔ َت ِٟ ا احّٔسا َٓ ا َو ّٓ ا ُض٤َا كََو َٟ  َٖ ٔ ث٥َُّ كَا َزة

ی ُط َوأَصَِس ٨ِ ًَ ا  زّٔی َذَٟٔک ٣ُِح َی أَ٪َّ  َرأ  َو

ہلل ہنع ےک قلعتم ایبؿ رکےت ںیہ ہک  ب فہ ہنتف ےک زامےن ںیم رمعہ ےک ےئل ہکم وک رفاہن الیعمس، امکل، انعف دبعاہلل  ن رمع ریض ا

 ےئگ، وت مہ فیہ رکںی ےگ وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ 

ئ

وہےئ وت اہک ہک ارگ مہ ولگ اخہن ہبعک ںیم اجےن  ے رفک دی 

ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دح ہیب ےک اسؽ رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ اھت، رھپ  مہ ےن ایک اھت۔انچہچن اوہنں ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ اس

ػ دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع ےن اس اعمہلم ںیم رور ایک وت اہک ہک اؿ دفونں جح افر رمعہ اک وت اکی احؽ ےہانچہچن اےنپ اسویھتں یک رط

، ںیم مت وک وگاہ انبات وہں ہک ںیم ےن جح وک رمعہ اس ھ فا ب ایک ےہ رھپ دفونں وتمہج وہےئ افر اہک ہک اؿ دفونں یک احتل وت اکی یہ ےہ



 

 

 ےک ےئل اکی یہ وطاػ ایک افر ایخؽ ایک ہک ہی اکیف ےہ افر دہی یھب اس ھ ےل ےئگ۔

 الیعمس، امکل، انعف دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک مت ںیم  ے وج صخش رمضی وہ ای اس ےک ےر ںیم فیلکت وہ وترفزفں ک

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 ا ے اایتخر ےہ نکیل رفز  نیت دؿ رےھک ۔اہلل اعتیل اک وقؽ ہک مت ںیم  ے وج صخش رمضی وہ ای اس ےک ےر ںیم فیلکت وہ وترفزفں اکوکہی ےہ ایدصہق ای آرابین ےہ افر 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1699    حس

٨ًہ :  راوی اهَّلل  رضی  ًحزہ  ب ب٩  ٌٛ ٟیلٰي،  بي  ا ٟزح٩٤ ب٩  ا ًبس  ، ہس ٣حا  ، ٗیص ک، ح٤یس ب٩  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

ا َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٩ِٔ َحسَّ ٔب ب ٌِ َٛ  ٩ِ ًَ ِیلَي  َٟ ٔي  ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَب زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ اصٕٔس  ٩ِ ٣َُح ًَ ٕص  ِی َٗ ٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ٩ِ ح ًَ ْٔک  ٟ

ا٣   َو ََ َص ا آَذ َک  َّ٠ ٌَ َٟ  ٢َ ا َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  ُس ٩ِ َر ًَ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َزَة  ُسوًُِح َا َر ٥ِ ی ٌَ ٢َ َن ا َٗ ا٢َ َک  َ٘ َٓ اهَّللٔ   ٢َ

ٔیَن  اٛ َة ٣ََش تَّ ٥ِ ٔس ٌٔ ِ ٕ أَِو أَك َّا٦ ََة أَی ًََلث ُػ٥ِ ث َِسَک َو َرأ  ِٙ ٔ ٥َ اِح٠ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ٕ  َر اة ِنُشِک بَٔظ ا  أَِو 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے دبعاہلل  ن ویفس، امکل، دیمح  ن سیق، اجمدہ، دبعارلنمح  ن ایب ٰیلیل، بعک  ن رجعہ ریض اہلل ہنع

رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای اشدی ےھجت وجؤں ےن فیلکت دی ےہ؟ اوہنں ےن اہک تاں ای روسؽ اہلل! وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 آرابین رکد ۔ فملس ےن رفامای اانپ ےر ڈنما ےل افر نیت دؿ ےک رفز  رھک ےل ای ھچ ونیکسمں وک اھکان الھک د  ای اکی رکبی یک

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، دیمح  ن سیق، اجمدہ، دبعارلنمح  ن ایب ٰیلیل، بعک  ن رجعہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... الھکان ےہ ۔اہلل اعتیل ےک وقؽ اف دصۃق  ے رماد ھچ ونیکسمں وک اھکان



 

 

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل ےک وقؽ اف دصۃق  ے رماد ھچ ونیکسمں وک اھکان الھکان ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1700    حس

ًحزہ :  راوی ٌٛب ب٩  ےن  ٟیلٰي  بي  ا ٟزح٩٤ ب٩  ا ًبس  ، ہس ٣حا  ، ٕ ، سی  ابونٌی٥

یِ  ٌَ ُ ن ُو  ا أَب ٨ََ ث زَ َحسَّ َب ب٩َِ ًُِح ٌِ َٛ ِیلَي أَ٪َّ  َٟ َبٔي  ٩ٔ٤َ ب٩َِ أ زَِّح اٟ ِبَس  ًَ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ َىٔی ٣َُحاصْٔس  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ْٕ َسِی ٨ََا  ث ثَطُ ٥ٕ َحسَّ َة َحسَّ

ًّل  ٤ِ َٗ ُت  َٓ ا َض یََت َرأِٔسی  ٔة َو یِبَٔی ُحَس ِٟ ٔا ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ َرُسو َيَّ  ل ًَ  َٕ َٗ ٢َ َو ا َٗ ٢َ ا َٗ  ٥ِ ٌَ ُت َن ٠ِ ُٗ َک  ا٣  َو َک َص ذٔی یُِؤ  ٢َ ا َ٘ َٓ  

َّذی ٩ِ٣ٔ  ٔ أ ٔط ا أَِو ب ـّ زٔي ٥ُِٜ ٣َ ٨ِ َاَ٪ ٣ٔ ک  ٩ِ٤َ َٓ َُة  اِْلی  ٔ ِت َصٔذظ َٟ َ َز ٧ ٔيَّ  ا٢َ ف َٗ  ِٙ ٔ اِح٠ ا٢َ  َٗ َک أَِو  َرأَِس  ِٙ ٔ اِح٠ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ ا  َص آْٔخٔ َي  ٔل ٔ إ ط ِٔس َرأ  

ُػ   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ َ اٟ ا َتَیْسَّ ِنُشِک ب٤َٔ ٕة أَِو ا تَّ َیَِن ٔس ٕٚ ب ِٚ بََٔفَ َتَؼسَّ ٕ أَِو  ا٦ َیَّ ََة أ ًََلث  ٥ِ ث

اوبمیعن، فیس، اجمدہ، دبعارلنمح  ن ایب ٰیلیل ےن بعک  ن زجعہ  ے ایبؿ ایک ہک ےری  اپس دح ہیب ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

آپ ےن رفامای ہک ےھجت وجںیئ فیلکت د  ریہ ںیہ؟ ںیم ےن اہک تاں! آپ ےن رفامای  رہھٹ  افر ےری  ےر  ے وجںیئ رگ ریہ ںیھت، وت
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ِسِه اانپ ےر ڈنما ےل، اقلح راکس اہک ای رصػ اقلح اہک بعک  ن رجعہ اک ایبؿ ےہ ہک ہی آتی )
ْ
أ
َ
ی نِمْ ر

 ( آرخ کت، ےری  یہ قلعتم ان
َ
ِ ِه

 

 آخ
َ
زؽ وہیئ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک نیت دؿ رفز  رھک ےل ای اکی رفؼ ےھچ ِإل

 نیکسم ےک درایمؿ میسقت رکد  ای وج رسیم وہ آرابین رکد ۔

 اوبمیعن، فیس، اجمدہ، دبعارلنمح  ن ایب ٰیلیل ےن بعک  ن زجعہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وکہی ںیم فصن اصع اھکان الھکےن اک ایبؿ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 وکہی ںیم فصن اصع اھکان الھکےن اک ایبؿ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1701    حس

ني، ًبساهَّلل ب٩ :  راوی اٟزح٩٤ ب٩ اػبہا ہ، ًبس ، طٌب ٟیس  ١ٌ٘٣ ابواٟو

 ٔ ٘ ٌِ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣َ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٔيِّ  ن َضا َب ِْلَِػ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ث٨ََ َؤٟیٔس َحسَّ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث َزَة َحسَّ ٔب ب٩ِٔ ًُِح ٌِ َٛ َي  ٔل ُت إ ٢َ َج٠َِش ا َٗ  ١ٕ

ػَّ  ٔيَّ َخا ِت ف َٟ َ َز ٢َ ٧ ا َ٘ َٓ ٔة  َی ِس ٔٔ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ُط  ُت ِٟ َ َشأ َٓ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٥َ َر َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َر َي  ٔل ٠ِٔ٤ُُت إ ّة ح ا٣َّ ًَ  ٥ُِٜ َٔي َل ّة َوه

ِضَس  َح ِٟ ا ُت أَُری  ٨ِ ُٛ ا  َّ بَٔک ٣َا أََری أَِو ٣َ ٍَ ب٠ََ َوَج ِٟ ا َُری  ُت أ ٨ِ ُٛ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ٔي  لَي َوِجَ ًَ  ُ َز اث یَت٨ََ  ١ُ٤ِ َ٘ ِٟ ا ی َتحُٔس َو َّ بَٔک ٣َا أََر  ب٠ََ

 َٓ اّة  َٕ َط ا َػ  َٕ نِٔؼ یٕن  ٜٔ ٔک١ُِّ ٣ِٔش ٔیَن ٟ َة ٣ََشاٛ ٔستَّ  ٥ِ ٌٔ ِ ٕ أَِو أَك َیَّا٦ ََة أ ُؼ٥ِ ثًََلث َٓ  ٢َ ا َ٘ َٓ ٠ُِت َِل  ُ٘ 

اوباولدیل، ہبعش، دبعارلنمح  ن ااہبصین، دبعاہلل  ن لقعم ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم بعک  ن رجعہ ریض اہلل ہنع ےک اپس اھٹیب وہا اھت وت 

قلعتم درایتف ایک وت اہک ہک ہی آتی اخص رک ےری  قلعتم انزؽ وہیئ نکیل ااکس مکح مت بس ےک ےئل اعؾ اؿ  ے ںیم ےن وکہی ےک 

ےہ، ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ااھٹ رک الای ایگ افر وجںیئ ےری  رہچ  رپ رگ ریہ ںیھت، آپ ےن رفامای ںیم ہی ںیہن 

یئگ وہیگ، ایک ےھجت اکی رکبی  ل یتکس ےہ ںیم ےن اہک ںیہن، آپ ےن رفامای ہک نیت رفز   اتھجمس اھت ہک اہمتری ںوراری اس دح کت چنہپ

 روھک ای ےھچ ونیکسمں وک اھکان الھکؤ رہ نیکسم وک فصن اصع دف۔

 اوباولدیل، ہبعش، دبعارلنمح  ن ااہبصین، دبعاہلل  ن لقعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کسن  ے رماد رکبی یک آرابین ےہ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 کسن  ے رماد رکبی یک آرابین ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1702    حس

ب ب :  راوی ٌٛ ٟیلٰي،  بي  ا ٟزح٩٤ ب٩  ا ًبس  ، ہس ٣حا  ، ح اب٩ ٧حی  ، ، طب١ روح  ،ٙ ہاسح  ٩ ًحز



 

 

اٟزَّ ِبُس  ًَ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ اصٕٔس  ٩ِ ٣َُح ًَ ٧َحٔیٕح  ٔي  اب٩ِٔ أَب  ٩ِ ًَ ِب١ْ  ٨ََا ٔط ث ْح َحسَّ َرِو ث٨ََا  ُٚ َحسَّ ا ِٔسَح ٨ََا إ ث ٩ِ َحسَّ ًَ َي  ِیل َٟ ٔي  ٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَب ِح

َس  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َزَة  ٔب ب٩ِٔ ًُِح ٌِ َک َٛ ا٣  َک َصَو ذٔی َیُِؤ ا٢َ أ َ٘ َٓ  ٔ ٔط ض َي َوِج ل ًَ ُم  ُ٘ َُّط َيِش ٧َ ُظ َوأ َرآ  ٥َ َّ٠

 ًَ ا َوص٥ُِ  َٔض وَ٪ ب َیٔح٠  َُّض٥ِ  ُض٥ِ أ٧َ َٟ َِّن  ی یَتََب  ٥ِ َٟ یِبَٔیةٔ َو ُحَس ِٟ ٔا َُو ب َٙ َوص ٔ َیِح٠ َزُظ أَِ٪  أ٣ََ َٓ  ٥ِ ٌَ َن  ٢َ ا اهَّللَُٗ  ٢ََ ِز ٧َ أ َٓ َة  َّٜ ا ٣َ یَِسُخ٠ُو ٍٕ أَِ٪  َي ك٤ََ  ل

َط  ُِضٔسَی  ٕة أَِو ی تَّ َیَِن ٔس ا ب ّٗ ََفَ  ٥َ ٌٔ یُِل ٥َ أَِ٪  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ُظ َر َز أ٣ََ َٓ َة  َی ِس ٔٔ ِٟ سٔ ا َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ٕ َو ا٦ َیَّ ََة أ ًََلث و٦َ ث اّة أَِو َيُؼ

 َ ٩ِ ٣َُحاصٕٔس أ ًَ ٕح  ٧َحٔی ٔي  َب اب٩ِٔ أ  ٩ِ ًَ ُئ  ا َٗ ِر ا َو ٨ََ ث َٕ َحسَّ ُس ُو ی اهَّللُ ب٩ِٔ  ضَٔی  َر ٔب ب٩ِٔ ًُِحَزَة  ٌِ َٛ  ٩ِ ًَ َي  ِیل َٟ ٔي  َب ٩ٔ٤َ ب٩ُِ أ ِح زَّ اٟ ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ِخ

ٔ ٣ِٔث٠َطُ  ٔط َي َوِجض ل ًَ ُم  ُ٘ ُُط َيِش ٠٤ِ َٗ آُظ َو ٥َ َر َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢َ اهَّللٔ  َرُسو ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ 

، ا ن حیجن، اجمدہ، دبعارلنمح  ن ایب ٰیلیل
 

 

، بعک  ن رجعہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ااحسؼ ، رفح، ش

اؿ وک اس احؽ ںیم داھکی ہک وجںیئ اؿ ےک ہنم  ے رگ ریہ ںیھت وت آپ ےن رفامای ہک ایک وجںیئ ےھجت فیلکت دیتی ںیہ؟ بعک ےن اہک تاں! 

 اؿ ولوگں  ے ہی ںیہن رفامای ہک فہ ولگ اےکس ببس  ے رھپ آپ ےن اہک ہک ےر ڈنما ںیل اس فتق آپ دح ہیب ںیم ےھت نکیل آپ ےن

ارحاؾ  ے ابرہ وہ اجںیئ ےگ افر فہ اس فتق ادیم ںیم ےھت ہک ہکم ںیم دالخ وہں ےگ، وت اہلل اعتیل ےن وکہی یک آتی انزؽ یک بعک وک 

نیت رفز  رںیھک۔ افر دمحم  ن ویفس ےن روسؽ اہلل ےن مکح دای ہک ہک اکی رفؼ ےھچ ونیکسمں وک الھکںیئ ای اکی رکبی آرابین دںی ای 

 ایبؿ ایک ہک مہ  ے فراقء ےن وباہطس ا ن ایب حیجن، اجمدہ، دبعارلنمح  ن ایب ٰیلیل، بعک  ن رجعہ رفاتی ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فملس ےن اؿ وک اس احؽ ںیم داھکی ہک وجںیئ اؿ ےک رہچ   ے رگ ریہ ںیہ افر ایس رطح رفاتی ایک۔

، ا ن حیجن، اجمدہ، دبعارلنمح  ن ایب ٰیلیل، بعک  ن رجعہ :  رافی
 

 

 اقحس، رفح، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 کسن  ے رماد رکبی یک آرابین ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1703    حس

ر، ابوحاز٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ٨٣ؼو ہ،   س٠امی٪ ب٩ ِحب، طٌب



 

 

اهَّللُ ضَٔی  َر یَِزَة  َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ  ٕ از٦ٔ َا َح ُت أَب ٌِ ٔ ٤ ٕر َس و ٨ُِؼ ٩ِ ٣َ ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ا ُس٠َامِیَ ٨ََ ث ٔ َحسَّ اهَّلل و٢ُ  ُس ا٢َ َر َٗ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ   

طُ  َسِتطُ أ٣ُ  َٟ ا َو ٤َ َٛ  ٍَ َرَج  ِٙ ُش ِٔ ٥ِ َي َٟ ِث َو ُٓ زِ َی  ٥ِ٠َ َٓ بَِیَت  ِٟ ا خَّ َصَذا  ٥َ ٩ِ٣َ َح َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، وصنمر، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ےن اس رھگ اک جح ایک افر امجع ںیہن ایک افر ہن انگہ یک ابت یک وت فہ جح  ے فایسپ رپ ااسی ےب انگہ وہاگ  اسی ہک امں ےک ےننج ےک  رفامای ہک سج

 فتق ےب انگہ وہات ےہ۔

 امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، وصنمر، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتیل اک رفامان ہک جح ںیم ہن ربی ابت افر ہن ڑگھجا رک  ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل اک رفامان ہک جح ںیم ہن ربی ابت افر ہن ڑگھجا رک  ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1704    حس

ؼور، ابوحاز٦، ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ٕ، سٔیا٪، ٨٣  ٣ح٤س ب٩ یوس

ضَٔی اهَّللُ َِزَة َر ی َُز ٩ِ أَبٔي ص ًَ  ٕ از٦ٔ َبٔي َح ٩ِ أ ًَ ٕر  و ٨ُِؼ ٩ِ ٣َ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث َٕ َحسَّ ُس یُو ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اهَّللُ  َحسَّ َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی طُ ًَ ُط أ٣ُ  َسِت َٟ ٔ َو ِو٦ َی َٛ  ٍَ َرَج  ِٙ ُش ِٔ ٥ِ َي َٟ ِث َو ُٓ زِ َی  ٥ِ٠َ َٓ َت  بَِی ِٟ ا  ٥َ ٩ِ٣َ َحخَّ َصَذا 

دمحم  ن ویفس،  نایؿ، وصنمر، اوباحزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک سج ےن 

 افر ہن انگہ ایک وت جح  ے اس رطح موصعؾ فاسپ وہاگ سج رطح امں ےک ےننج ےک فتق موصعؾ اس رھگ اک جح ایک افر وہشت یک ابت ہن یک

 اھت۔



 

 

 دمحم  ن ویفس،  نایؿ، وصنمر، اوباحزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اکشر رک  افر یسک رحمؾ وک ہفحت ےجیھب وت فہ اس وک اھکےل افر ا ن سابسارگ ریغ رحمؾ 

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 العفہ اجونر الثم افٹن رکبی اگےئ، ارگ ریغ رحمؾ اکشر رک  افر یسک رحمؾ وک ہفحت ےجیھب وت فہ اس وک اھکےل افر ا ن سابس ریض اہلل ہنع افر اسن ریض اہلل امہنع ےن اکشر ےک

 ایقام ےک وقاام افر افر وھگڑ  ےک ذحب ںیم وکیئ اضمہقئ ںیہن اھجمس، دعؽ ذکل  ے رماد لثم ےہ ارگ دعؽ زری ےک اس ھ وہ وت وت اس ےک ٰینعم مہ فزؿ وہےن ےک ںیہ رمیغ

ذولؿ ےک ینعم اس ےک ربارب وہےن ےک ںیہ ۔
 
 ب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1705    حس

ہ :  راوی ابي ٗتاز ، یحٌی، ًبساهَّلل ب٩  ہ، ہظا٦  ٣ٌاذ ب٩ ٓـاٟ

 َ َٙ أ َِل٠َ ٧ ٢َ ا ا َٗ َزَة  ا َت َٗ َبٔي  اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٌَی  َیِح  ٩ِ ًَ ا٦ْ  ا صَٔظ ٨ََ ث َة َحسَّ َٟ ا ـَ َٓ ُ ب٩ُِ  ذ ا ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث ٦َ َحسَّ أَِِحَ َٓ ٔة  یِبَٔی ُحَس ِٟ ا ا٦َ  ًَ ٔي  ب

 َّ٨ اٟ َث  ٦ِ َوحُسِّ ٥ِ یرُِِحٔ َٟ ابُطُ َو َِػَح َ أ ب َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  َٙ َِل٠َ ٧ ا َٓ ُظ  زُو ِِ ا َي ُسوًّ ًَ ٥َ أَ٪َّ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٤َا أ٧ََا ٔيی  َػل ٨َ ِي

 َٓ  ٔ ط ٠َِی ًَ ُت  ٠ِ٤َ َح َٓ ٕع  رٔ َوِح ٤َا ٧ََا بٔٔح ا أ إَٔذ َٓ زُِت  َو ٨َ َٓ ٕف  ٌِ َي َب ٔل ُض٥ِ إ ـُ ٌِ َک َب حَّ ـَ ٔ َت ٔط اب َِػَح ٍَ أ ٔض٥ِٔ ٣َ ٨ُِت ب ٌَ اِسَت طُ َو َت  أَثِب َٓ ُط  ٨ُِت ٌَ َل

 ٔ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ِبُت  َل٠َ َٓ  ٍَ َتَل ِ٘ ُ ا أَِ٪ ن ٔ َوَخٔظي٨َ ٔط ٤ ِح َٟ ا ٩ِ٣ٔ  َک٨َ٠َِ أ َٓ نٔي  ٨ُو ي ٌٔ ا أَِ٪ يُ َِو أَب یرُ  َٓ َٔس ا َوأ ٔسی َطأِّو ََفَ  ٍُ َٓ َِر ٥َ أ َس٠َّ َو

 ٔ ًّل ٩ِ٣ٔ بَىٔی ُ َرُج ٘ٔیُت  ٠َ َٓ ا  َض٩َ َو َطأِّو ٌِ َٔت ُط ب ُت ِٛ َز ٢َ َت ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ َت  ِٛ َز َی٩َِ َت ُت أ ٠ِ ُٗ ِی١ٔ  ا٠َّٟ  ٖٔ ِو ٔي َج ٕر ف ا صَُو َٔ

 َٗ َُّض٥ِ  ٧ٔ َة اهَّللٔ إ ٤َ َرِح ًَل٦َ َو اٟشَّ َک  ٠َِی ًَ ُؤَ٪  َک َيِْقَ اهَّللٔ إٔ٪َّ أَص٠َِ و٢َ  ُس ا َر َی ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ ا  َی ِ٘ اٟش  ائ١ْٔ  ٧ََک َٗ زُو ا  و ٌُ َل َت ِ٘ ا أَِ٪ ُي و ِس َخُظ

ا َوص٥ُِ  ٔ ک٠ُُو ِو٦ َ٘ ٢َ ٠ِٟٔ ا َ٘ َٓ ْة  ٔؿ٠َ ا َٓ ٨ِطُ  ی ٣ٔ اَر َوِحٕع َو٨ًِٔٔس ِبُت ح٤َٔ و٢َ اهَّللٔ أََػ َرُس َا  ُت ی ٠ِ ُٗ زِص٥ُِ  ٔو ٧َِت ا وَ٪ َٓ ٣ُ   ٣ُرِِحٔ

ےک اسؽ ےئگ اؿ ےک اسویھتں ےن ارحاؾ  اعمذ  ن اضفہل، اشہؾ، ییحی، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ ایبؿ رکےت ںیہ ہک ےری  فادل دح ہیب

ابدناھ نکیل اوہنں ےن ارحاؾ ںیہن ابدناھ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ایبؿ ایک ایگ ہک اکی دنمش آپ  ے گنج رکان اچاتہ ےہ، یبن 

اکی وگررخ وک داھکی وت ںیم  یلص اہلل ہیلع فملس رفاہن وہےئ ںیم یھب آپ ےک احصہب ےک اس ھ اھت ضعب ضعب وک دھکی رک ےنسنہ ےگل، ںیم ےن



 

 

ذہ امر رک وھبچ رک وھچڑ دای، ںیم ےن ولوگں  ے دمد امیگن اؿ ولوگں ےن دمد رکےن  ے ااکنر 

 

 

 

ےن اس رپ ہلمح رک دای افر ںیم ےن اس وک ن

ںیئ ںیم ےن یبن یلص رکدای، مہ ولوگں ےن اس اک وگتش اھکای افر مہ ولوگں وک وخػ وہا ہک ںیہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے دجا ہن وہ اج

اہلل ہیلع فملس وک ڈوھڈنانھ رشفع رک دای، اےنپ وھگڑ  وک یھبک زیت دفڑاات افر یھبک آہتسہ دفڑاات فطس بش ںیم ینب افغر ےک اکی صخش 

 ںیم 

 

 
 
عہ

 

ن

وھچڑا، ایقس  ے الماقت وہیئ ںیم ےن اس  ے وپاھچ وت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک اہکں وھچڑا؟ اس ےن اہک ہک ںیم ےن اؿ وک 

ےک اپس ولیقہل رکےن اک ارادہ اھت، ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل آپ ےک اسیھت السؾ رعض رکےت ںیہ فہ ولگ ڈر رےہ ںیہ ہک ںیہک 

آپ اؿ ولوگں  ے دجا ہن وہاجںیئ اس ےئل آپ اؿ ولوگں اک ااظتنر ےئیجیک رھپ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ںیم ےن اکی وگررخ اک 

 افر اس اک اچب وہا وگتش ےری  اپس ےہ وت آپ ےن امجتع  ے اہک ہک اھکؤ احالہکن فہ ولگ ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ےھت۔اکشر ایک 

 اعمذ  ن اضفہل، اشہؾ، ییحی، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ر وک دھکی رک ںیسنہ افر ریغ رحمؾ ھجمس اجےئ۔رحمؾ اکش

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ اکشر وک دھکی رک ںیسنہ افر ریغ رحمؾ ھجمس اجےئ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1706    حس

، یحٌی، ًبساهَّلل ب٩ ابي ٗتازہ :  راوی ٍ، ًلي ب٩ ٣بارَ  سٌیس ب٩ ربی

َس  ا  ٨ََ ث ظُ َحسَّ َزَة أَ٪َّ أَبَا َتا َٗ َبٔي  اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٌَی  َیِح  ٩ِ ًَ  َٔ اَر َب ٤ُ ِٟ ا ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث ٍٔ َحسَّ بٔی زَّ اٟ یُس ب٩ُِ  ٌٔ ٍَ ا ٣َ ٨َ ِ٘ َِل٠َ ا٧  ٢َ ا َٗ ثَطُ   َحسَّ

 َٟ ُُط َو اب َِػَح ٦َ أ أَِِحَ َٓ ٔة  یِبَٔی ُحَس ِٟ ا ا٦َ  ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ َبَُّصَ اٟ َٓ َوص٥ُِ  ٧َِح ا  ٨َ ِض َوجَّ َت َٓ َة  َ٘ ِی َِ ٔ ٕ ب ُسٓو ٌَ ٔ ا ب ٨َِ ِبٔئ ٧ُ أ َٓ  ٦ِ ٥ِ أُِِحٔ

 َٓ َض  ََفَ ِٟ ا  ٔ ٠َِیط ًَ ُت  َح٠ِ٤َ َٓ ُِتطُ  أَی ََفَ زُِت  َو ٨َ َٓ ٕف  ٌِ َي َب ٔل َحُک إ ـِ ُض٥ِ َي ـُ ٌِ ١َ َب ٌَ َح َٓ ٕع  رٔ َوِح ٤َا ابٔي بٔٔح َِػَح ُط أ َت  أَثِب َٓ ُط  ٨ُِت ٌَ َل

 َ أَب َٓ ُض٥ِ  ُت ٨ِ ٌَ َت ِس ا َٓ ُ ا أَِ٪ ن ٥َ َوَخٔظي٨َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  ُس ُت بَٔز ِ٘ ٔح َٟ ٨ِطُ ث٥َُّ  ا ٣ٔ َک٨َ٠َِ أ َٓ ٔي  ُون ي٨ ٌٔ ا أَِ٪ يُ ٔسی ِو ََفَ  ٍُ َٓ َِر ٍَ أ َل َت ِ٘

 َ ُت أ ٠ِ ُ٘ َٓ ِی١ٔ  ا٠َّٟ  ٖٔ ِو ٔي َج ٕر ف ا َٔ ٔ َىٔی ُ ًّل ٩ِ٣ٔ ب َرُج ُت  ٠َ٘ٔی َٓ ا  َطأِّو  ٔ ط ٠َِی ًَ  ُ یر َٔس ا َوأ ٥َ َطأِّو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو َر َت  ِٛ ی٩َِ َتَز



 

 

َّی ً ٥َ َح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ َٔزُسو ُت ب ِ٘ ٠َٔح َٓ ا  َی ِ٘ اٟش  ائ١ْٔ  َٗ َُو  َض٩َ َوص ٌِ ُط بَٔت ُت ِٛ َز ٢َ َت ا َ٘ اهَّللٔ إٔ٪َّ  َٓ  ٢َ و َرُس ا  َی ٠ُِت  ُ٘ َٓ ُط  أََتِيُت

 ُ َس٠ ََک أَِر اب َِػَح زُ أ ُسو   ٌَ ِٟ ا ُض٥ِ  ٌَ ٔل َت ِ٘ ا أَِ٪ َي و ِس َخُظ َٗ َُّض٥ِ  ٧ٔ ٔ َوإ ٔط َات ک ََز ٔ َوب اهَّلل َة  َرِح٤َ ًَل٦َ َو اٟشَّ َک  ٠َِی ًَ ُؤَ٪  ا َيِْقَ زِص٥ُِ و ُِو ٧ ا َٓ ََک  ٧ و

ُسو ٢َ َر ا َ٘ َٓ ّة  ٔؿ٠َ ا َٓ ٧َا  ٨َِٔس ٕع َوإٔ٪َّ ً َر َوِح ٤َٔا َا ح ٧ ِس ػَّ ا َّا  ٧ٔ ٢َ اهَّللٔ إ ُسو َر ا  َی ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ  ١َ ٌَ َٔ ٔطٔ َٓ اب َِػَح ْٔل  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ

وَ٪  ٣ُ وا َوص٥ُِ ٣ُرِِحٔ  ک٠ُُ

دیعس  ن رعیب،  یل  ن ابمرک، ییحی، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ اےنپ فادل ےک قلعتم رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک مہ ولگ دح ہیب ےک 

ی قۃ ںیم اسؽ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ  ےل آپ ےک احصہب

 

 ےن ارحاؾ ابدناھ نکیل ںیم ےن ارحاؾ ںیہن ابدناھ مہ وک ولعمؾ وہا ہک ع

دنمش وموجد ےہ وت مہ اؿ یک رطػ وتمہج وہےئ، امہر  اسویھتں ےن اکی وگررخ وک داھکی اکی دفےر  وک دھکی رک ےنسنہ ےگل ںیم 

وھچڑ دای افر اؿ ولوگں  ے دمد اچیہ اؿ ولوگں ےن ااکنر رکدای مہ ےن  ےن اگنہ ااھٹیئ وت وگررخ داھکی وت ںیم ےن اس وک زینہ امرا افر وھبچ رک

اس اک وگتش اھکای رھپ ںیم روسؽ اہلل  ے الم مہ ڈر رےہ ےھت ہک ںیہک آپ  ے دجا ہن وہاجںیئ،انچہچن ںیم اےنپ وھگڑ  وک یھبک زیت 

ںیم ےن اس  ے وپاھچ وت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  یھبک آہتسہ دفڑاات وہا الچ، فطس بش ںیم ینب افغر ےک اکی صخش  ے الماقت وہیئ

 ںیم وھچڑا آپ ایقس ںیم ولیقہل رکےن اک ارادہ رک رےہ ےھت،انچہچن ںیم روسؽ اہلل  ے آ رک الم افر

 

 
 
عہ

 

ن

 وک اہکں وھچڑا؟ اس ےن اتبای ہک 

ڈر رےہ ںیہ ہک ںیہک دنمش آپ  ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل آپ ےک احصہب آپ یک ادتم ںیم السؾ رعض رک رےہ ںیہ افر فہ

ےک افر اؿ ےک درایمؿ احلئ ہن وہاجںیئ اس ےئل آپ اؿ ولوگں اک ااظتنر رکںی اس ےئل آپ ےن ااظتنر ایک، رھپ ںیم ےن رعض ایک ای 

 ہک اس وک روسؽ اہلل مہ ےن اکی وگررخ اکشر ایک ےہ افر امہر  اپس اس اک ھچک اچب وہا وگتش ےہ، روسؽ اہلل ےن اےنپ احصہب وک رفامای

 اھکؤ احالہکن فہ ولگ ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ےھت۔

 دیعس  ن رعیب،  یل  ن ابمرک، ییحی، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 ر ریغ رحمؾ ھجمس اجےئ۔رحمؾ اکشر وک دھکی رک ںیسنہ اف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1707    حس



 

 

ٍ، ابوٗتازہ ٛے ًُل٦ ابوٗتازہ :  راوی ٟح ب٩ ٛیشا٪، ابو٣ح٤س، ٧آ ، ػا  ًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، سٔیا٪

 ِ ُٔح ب اٟ َػ ا  ٨ََ ث اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ٕس َحسَّ َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َزَة َحسَّ َتا َٗ َا  ٍَ أَب ٔ َس٤ َزَة  َتا َٗ ٔي  َي أَب ِول ٣َ ٍٕ ٔ َآ ٧ ٕس  ٔي ٣َُح٤َّ َب ٩ِ أ ًَ اَ٪  ِیَش َٛ  ٩ُ

ًََل  َي ث ل ًَ ٔة  ی٨َ ٤َٔس ِٟ ا ٔة ٩ِ٣ٔ  اَح َ٘ ِٟ ٔا ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ا ٣َ َّ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  اَر ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ث٨ََ هَّللٔ ٕث ح و َحسَّ

ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َزَة  َتا َٗ ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٕس  ٔي ٣َُح٤َّ ٩ِ أَب ًَ اَ٪  ِیَش َٛ ُٔح ب٩ُِ  اٟ َػ ٨ََا  ث اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث طٔ َحسَّ ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٍَ ا ٣َ َّ٨ ُٛ

 َ أ ٔ ََفَ ٦ ٤ُرِِحٔ ِٟ ا  ُ یِر َُ ا  ٦ُ َو٨٣َّٔ ٤ُرِِحٔ ِٟ ا ا  َّ٨ اَحةٔ َو٣ٔ َ٘ ِٟ ٔا ٥َ ب َس٠َّ ٍَ َو َٗ ىٔی َو ٌِ ُر َوِحٕع َي ٤َٔا َٔذا ح إ َٓ زُِت  َو ٨َ َٓ ّئا  َطِی  ٪َ َؤِ ا ََََر بٔي ی َِػَحا ُِت أ ی

اَر  ٤َ ٔح ِٟ ا أََخِذتُطُ ث٥َُّ أََتِیُت  َٓ ُتطُ  ِٟ اَو ت٨ََ َٓ وَ٪  ٣ُ َّا ٣ُرِِحٔ ٔ بَٔظِیٕئ إ٧ٔ ط ٠َِی ًَ ٨َُک  ي ٌٔ ُ ا َِل ن اُٟو َ٘ َٓ ِوكُطُ  أََتیِ َس َٓ ُُط  ت َْقِ ٌَ َٓ ٤َٕة  َٛ َ أئ أ َر ُت ٩ِ٣ٔ َو

َس  ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ ُت  أََتِی َٓ ُوا  ِک٠ُ ُض٥ِ َِل َتأ ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ وا َو ُض٥ِ ک٠ُُ ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ ٔي  اب َِػَح ٔ أ ٔط ا٢َ ب َ٘ َٓ ُط  ُت ِٟ َ َشأ َٓ ٨َا  ا٣َ ٥َ َوصَُو أ٣ََ َّ٠

ا َو  ٩ِ صََذ ًَ ُوُظ  َش٠ َٓ ٕٔح  اٟ َػ َي  ٔل ا إ بُو اذَِص ْزو  ٤ِ ًَ ا  ٨َ َٟ  ٢َ ا َٗ ًَل٢ْ  وُظ َح اک٠ُُ ٨َا َصض٨ ٠َِي ًَ ٔس٦َ  َٗ ٔ َو یِرٔظ َُ 

مہ دبعاہلل  ن دمحم،  نایؿ، اصحل  ن شیکؿ، اوبدمحم، انعف، اوباتقدہ ےک الغؾ اوباتقدہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوباتقدہ ےن ایبؿ ایک ہک 

ؿ، اوبدمحم، اوباتقدہ  ے ولگ اقہص ںیم دمہنی  ے نیت  لی یک اسمتف رپ ےھت، ح، دفےری دنس  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، اصحل  ن شیک

رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ اقہص ںیم ےھت مہ ںیم  ے ضعب ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ےھت افر 

ڑا افر ضعب ریغ رحمؾ ےھت ںیم ےن اےنپ اسویھتں وک داھکی ہک اکی دفےر  وک وکیئ زیچ داھک رےہ ںیہ ںیم ےن اکی وگررخ وک داھکی وک

زینہ ےک اس ھ وسار وہ رک ایکس رطػ الچ وت وکڑا رگایگ، ولوگں ےن اہک ہک مہ اہمتری وکیئ دمد ںیہن رکںی ےگ اس ےئل ہک مہ احتل 

ارحاؾ ںیم ںیہ، ںیم ےن وخد اس وک ڑکپ رک ااھٹای رھپ ںیم اےلیک اےکس بقع  ے اس وگررخ یک رطػ آای اس وک زیمخ رک ےک اےنپ 

ای اؿ ںیم  ے ضعب ےن اہک اھکؤ ضعب ےن اہک تم اھکؤ ںیم یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اچنہپ افر فہ مہ  ے اسویھتں ےک اپس ال

آےگ ےھت ںیم ےن آپ  ے وپاھچ وت آپ ےن رفامای اھکؤ الحؽ ےہ  نایؿ اک ایبؿ ےہ ہک مہ  ے رمعف  ن دانیر ےن اہک اصحل ےک اپس اجؤ 

 اس ےک العفہ دفےری دحوثیں ےک قلعتم وپوھچ فہ اہیں آےئ ےھتافر اؿ  ے اس دحثی ےک قلعتم ای 

  ن شیکؿ، اوبدمحم، انعف، اوباتقدہ ےک الغؾ اوباتقدہ دبع اہلل  ن دمحم،  نایؿ، اصحل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؾ ےک اکشر رکےن ےک ےئل ااشرہ ہن رک  ۔رحمؾ اکشر یک رطػ ریغ رحم



 

 

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ اکشر یک رطػ ریغ رحمؾ ےک اکشر رکےن ےک ےئل ااشرہ ہن رک  ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1708    حس

ابي ٗتازہ :  راوی ًث٤ا٪ ب٩ ٣وہب، ًبساهَّلل ب٩  ہ،  سی ب٩ اس٤ٌی١، ابوًوا٧  ٣و

بِ  ًَ نٔي  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ اب٩ُِ ٣َِوَصٕب  َُو  اُ٪ ص ٤َ ث٨ََا ًُِث ٧ََة َحسَّ َوا ًَ ُو  ٨ََا أَب ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ وَسی ب٩ُِ إ ٨ََا ٣ُ ث ُظ َحسَّ َا َزَة أَ٪َّ أَب َتا َٗ ُس اهَّللٔ ب٩ُِ أَبٔي 

 َٓ ا  َد َحاجًّ ٥َ َْخَ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢َ  َرُس بََرُظ أَ٪َّ  ا٢َ ُخُذوا أَِخ َ٘ َٓ َزَة  َتا َٗ ض٥ِٔ أَبُو  ُض٥ِ ٓٔی ٨ِ ّة ٣ٔ َٔ ٔ َائ َٖ ك ََّصَ َٓ طُ  ٌَ ُجوا ٣َ َْخَ

ا َت َٗ ُض٥ِ إِٔلَّ أَبُو  ک٠ُ  وا  ٣ُ ا أَِِحَ و ُٓ ََّصَ ِن ا ا َّ٤ ٠َ َٓ َبرِِحٔ  ِٟ ا اح١َٔ  ا َس أََخُذو َٓ قَٔي  ٠َِ٧َت َّی  ً َبرِِحٔ َح ِٟ ا اح١َٔ  یرُوَ٪ َس ٤َا ص٥ُِ َئش ٨َ بَِي َٓ  ٦ِ یرُِِحٔ  ٥ِ َٟ َزَة 

حِ  َٟ ُوا ٩ِ٣ٔ  َک٠َ أ َٓ ا  زَُٟو ٨َ َٓ ّا  ا٧ َضا أََت ٨ِ َْقَ ٣ٔ ٌَ َٓ  ٔ ٤ُز ُح ِٟ ا لَي  ًَ َزَة  َتا َٗ ُو  ١َ٤َ أَب َح َٓ ٕع  ٤َُز َوِح ا حُ َرأَِو ٔذِ  ٧َِح٩ُ إ ِح٥َ َػِیٕس َو َٟ ِک١ُُ  ٧ََأ ُوا أ اٟ َٗ َٔضا َو ٤

 ٢َ و ُس ا َر ا أََتِو َّ٤٠َ َٓ أ٪  ِْلََت ا ِح٥ٔ  َٟ َٔي ٩ِ٣ٔ  ا بَق ا ٣َ ٨َ٠ِ٤َ َح َٓ وَ٪  ٣ُ ٨َ٣ِا  ٣ُرِِحٔ ا أَِِحَ َّ٨ ُٛ َّا  ٧ٔ اهَّللٔ إ  ٢َ و َرُس َا  ا ی ُو اٟ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ 

ا أَتَ  َض َْقَ ٨ِ٣ٔ ٌَ َٓ َزَة  َتا َٗ ُو  َضا أَب ٠َِی ًَ  ١َ٤َ َح َٓ ٕع  َز َوِح ٤ُُ ٨َِا ح أَی ََفَ  ٦ِ یرُِِحٔ  ٥ِ َٟ َزَة  ا َت َٗ َاَ٪ أَبُو  ک ِس  َٗ ٨َا ٩ِ٣ٔ َو َک٠َِ أ َٓ ٨َا  ِٟ َ ز ٨َ َٓ ّا  َٔضا ث٥َُّ  ا٧ ٤ ِح َٟ

٥ُِٜ أََحْس أ٣ََزَُظ  ٨ِ ٢َ أ٣َٔ ا َٗ ٤َٔضا  ِح َٟ ٨َا ٣َا بَقَٔي ٩ِ٣ٔ  ٠ِ٤َ َح َٓ وَ٪  ٣ُ ٧َِح٩ُ ٣ُرِِحٔ َػِیٕس َو ِح٥َ  َٟ ِک١ُُ  ٧ََأ ٨َا أ ٠ِ ِیَضا ُٗ َٟ ٔ اَر إ َضا أَِو أََط ٠َِی ًَ  ١َٔ٤ َیِح أَِ٪ 

٤َٔضا ِح َٟ َٔي ٩ِ٣ٔ  ا بَق ا ٣َ ک٠ُُو َٓ  ٢َ ا َٗ وا َِل  اُٟ َٗ 

، اوبوعاہن، امثعؿ  ن ومبہ، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ومیس  ن اامسلیع

جح رکےن ےک ےئل ےلکن وت ولگ یھب آپ ےک اس ھ ےلکن اکی امجتع وک سج ںیم اوباتقدہ یھب ےھت دفےر  راےتس  ے اجیھب افر رفامای 

، اہیں کت ہک مہ  ے آ رک ولمانچہچن ہی ولگ درای ےک انکر  انکر   ےل  ب فہ ولگ ولےٹ وت بس ہک مت درای اک انکرہ اایتخر رک ول

ےن ارحاؾ ابدناھ، رگم اوباتقدہ ےن ارحاؾ ںیہن ابدناھ فہ ولگ لچ رےہ ےھت وت یئک وگررخفں رپ اؿ ولوگں یک رظن ڑپی اوباتقدہ ےن اؿ 

 ولگ ارت  افر وگتش اھکای۔ رھپ ک ےن ےگل ہک ایک مہ اکشر اھکںیئ، احالہکن ارحاؾ ابدنےھ رپ ہلمح رک دای افر اؿ ںیم  ے امدہ اک اکشر رک ایل

وہےئ ںیہ۔ مہ ےن اس اک ابیق وگتش ااھٹ ایل۔  ب ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آےئ وت رعض ایک ای روسؽ اہلل مہ ےن 

۔ مہ ےن یئک وگررخ دےھکی۔ اوباتقدہ ےن اؿ رپ ہلمح رک ےک اکی اک اؿ ںیم  ے ارحاؾ ابدناھ اھت، افر اوباتقدہ ےن ارحاؾ ںیہن ابدناھ اھت

اکشر رک ایل۔ رھپ مہ ارت  افر مہ ےن ااکس وگتش اھکای رھپ مہ ےن اہک ایک مہ اکشر اک وگتش اھکںیئ  ب ہک ارحاؾ ابدنےھ وہںیئ ںیہ؟ 



 

 

  ے یسک ےن اس رپ  ےلم رکےن ےک ےئل مکح ای ااشرہ دای اھت؟ ولوگں ولوگں ےن ااکس اچب وہا وگتش ااھٹ ایل افر آپ ےن رفامای ہک مت ںیم

 ےن اہک ہک ںیہن! آپ ےن رفامای اس اک اچب وہا وگتش اھکؤ

 ومیس  ن الیعمس، اوبوعاہن، امثعؿ  ن ومبہ، دبعاہلل  ن ایب اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ رحمؾ وگررخ زدنہ ےجیھب وتوبقؽ ہن رک  ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 ارگ رحمؾ وگررخ زدنہ ےجیھب وتوبقؽ ہن رک  ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1709    حس

ک، اب٩ طہاب، ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩  :  راوی ٣اٟ  ،ٕ ہ، ًبس اهَّلل ب٩ یوس ز، ًبساهَّلل ب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ً ہ ب٩ ٣شٌو ًتب

ہ ہ ٟیثی رضی اهَّلل ٨ً ب ب٩ جثا٣  ػٌ

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ٩ِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ َضإب  اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُس ُو ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ ز و ٌُ َِبَة ب٩ِٔ ٣َِش ًُت

ا بَّ ًَ َّيب٩ِٔ  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َٔز ی ٟ َُّط أَصَِس ثٔیِّ أ٧َ ِی ا٠َّٟ َة  ا٣َ ٔب ب٩ِٔ َجثَّ ٌِ اٟؼَّ  ٩ِ ًَ ٔئ أَِو  ٕض  َِوا ِْلَب ا َوصَُو بٔا ّرا َوِحٔظیًّ ٤َٔا ٥َ ح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ 

 َ٠ ًَ ُظ  ُزَّ ٥ِ ٧َز َٟ َّا  ٧ٔ ٢َ إ ا َٗ  ٔ ضٔط ٔي َوِج َی ٣َا ف َرأ ا  َّ٤ ٠َ َٓ  ٔ ٠َِیط ًَ ُظ  زَّ اَ٪ ََفَ زَّ َٔو ٦ْ ب َّا ُِحُ ٧َ َک إِٔلَّ أ  ِی

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، دیبعاہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع  ن وعسمد، دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل ہنع، بعص  ن اثجہم یثیل 

ای فداؿ  ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک اکی وگررخ ہفحت اجیھب اس فتق آپ اوباء

ںیم ےھت وت آپ ےن اس وک فاسپ رک دای  ب اؿ ےک رہچ  رپ آپ ےن المؽ ےک ارثات دےھکی وت آپ ےن رفامای ہک ںیم ا ے فاسپ ہن 

 رکات رگم رحمؾ وہےن ےک ببس  ے فاسپ رک رتا وہں۔

 ن سابس ریض اہلل ہنع، بعص  ن  دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع  ن وعسمد، دبعاہلل :  رافی



 

 

 اثجہم یثیل ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رحمؾ وکؿ ےہ اجونر امراتکس ےہ

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ وکؿ ےہ اجونر امراتکس ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1710    حس

ہ :  راوی ک، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ً ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ضُ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َز  ٤َُ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللَُحسَّ َّي  اهَّللٔ َػل  ٢َ ُسو َر ا أَ٪َّ  ٠َِیطٔ  ٤َ ًَ

ٕر  ا ٔی٨َ ز ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ْح َو ٨َا ٔض٩َّٔ ُج ِت٠ َٗ ٔ فٔي  ٦ ٤ُرِِحٔ ِٟ ا لَي  ًَ َص  ِی َٟ ابِّ  َو اٟسَّ ْص ٩ِ٣ٔ  ا٢َ َخ٤ِ َٗ  ٥َ َس٠َّ َز أَ٪َّ َو ٤َ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ ًَ  ٩ِ ًَ

ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو  َر

اہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دبعاہلل  ن ویفس، امکل، دبع

رفامای ہک اپچن اجونرفں ےک امرےن ںیم رحمؾ رپ وکیئ انگہ ںیہن ےہ افر دبعاہلل  ن دانیر یھب دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی 

 رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ وکؿ ےہ اجونر امراتکس ےہ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1711    حس

، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہ، زیس ب٩ جبیر  ٣شسز، ابوًوا٧

 َ٤ ٨ُِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ٤ََز  اب٩َِ ًُ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ  ٕ یِر یِٔس ب٩ِٔ ُجَب ٩ِ َز ًَ ٧ََة  َوا ًَ ث٨ََا أَبُو  ْز َحسَّ ٨ََا ٣َُشسَّ ث ٔ َحسَّ نِٔشَوة ی  ىٔی إِٔحَس َِت ث ٢ُ َحسَّ و ُ٘ ا َي

 ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٦ُ  اٟ ٤ُرِِحٔ ِٟ ا ُت١ُ  ِ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

دسمد، اوبوعاہن، زدی  ن ریبج، رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ھجم  ے یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک اکی ویبی ےن 

 رفاتی ایک ہک رحمؾ امر ڈاےل۔ایبؿ ایک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے 

 دسمد، اوبوعاہن، زدی  ن ریبج، رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ وکؿ ےہ اجونر امراتکس ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1712    حس

ہ :  راوی ، سا٥ٟ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ً ص، اب٩ طہاب ہب، یو٧  اػبّ، ًبساهَّلل ب٩ و

ا٥ٕٟٔ  َس  ٩ِ ًَ ٔطَضإب  اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َُص  ُو٧ ٩ِ ی ًَ ِٕب  ٔ ب٩ُِ َوص اهَّلل ِبُس  ًَ نٔي  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ٔد  ََفَ ِٟ ا ُّ ب٩ُِ  َب ا أَِػ ٨ََ ث ًَ َحسَّ ا٢َ  َٗ  ٢َ ا ٤َزَ َٗ ٔ ب٩ُِ ًُ اهَّلل ِبُس 

ابِّ َِل  َو اٟسَّ ٤ِْص ٩ِ٣ٔ  ٥َ َخ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو ا٢َ  َٗ ُة  َؼ ِٔ ِت َح َٟ ا َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ُض٩َّ  َر َت٠َ َٗ لَي ٩ِ٣َ  ًَ َد  َِحَ

وُر  ُ٘ ٌَ ِٟ ا ک٠َُِب  ِٟ ا ُب َو ِْقَ ٌَ ِٟ ا ُ َو َِرة أ َٔ ِٟ ا ُ َو ٔحَسأَة ِٟ ا اُب َو َز ُِ ِٟ  ا

اغبص، دبعاہلل  ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، اسمل، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت ہصفح ےن ایبؿ ایک 

 فاال روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اپچن اجونر ومذی ںیہ اؿ وک رحؾ ںیم لتق ایک اج اتکس ےہ، وکا، لیچ، وھچب، وچتا افر اکےنٹ



 

 

 اتک۔

 اغبص، دبعاہلل  ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، اسمل، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ وکؿ ےہ اجونر امراتکس ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1713    حس

ا :  راوی ، حرضت ًائظہ رضی اهَّلل ٨ًہ ، یو٧ص، اب٩ طہاب، رعوہ ہب  یحٌی ب٩ س٠امی٪، اب٩ و

َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ إب  اب٩ِٔ ٔطَض  ٩ِ ًَ ٧ُُص  یُو ٔي  بََرن ا٢َ أَِخ َٗ ِٕب  اب٩ُِ َوص َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٌَی ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َیِح ٨ََا  ث ُ َحسَّ اهَّلل ضَٔی  َر ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ 

ُُض٩َّ  ُت٠ ِ٘ ْٙ َي ٔس ا َٓ ُض٩َّ  ک٠ُ  ابِّ  َو اٟسَّ ا٢َ َخ٤ِْص ٩ِ٣ٔ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو َضا أَ٪َّ َر ٨ِ ٔحَسأَةُ ًَ ِٟ ا اُب َو َز ُِ ِٟ ا  ٔ ٦ رَِحَ ِٟ ا  فٔي 

وُر  ُ٘ ٌَ ِٟ ا ک٠َُِب  ِٟ ا ُ َو َِرة أ َٔ ِٟ ا ُب َو ِْقَ ٌَ ِٟ ا  َو

ب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن ییحی  ن امیلسؿ، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہش

 فاال اتک۔ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اپچن اجونر اےسی ومذی ںیہ نج وک رحؾ ںیم یھب لتق ایک اج اتکس ےہ، وکا، لیچ، وھچب، وچتا افر اکےنٹ

 اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ییحی  ن امیلسؿ، ا ن فبہ، ویسن، ا ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ وکؿ ےہ اجونر امراتکس ےہ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1714    حس

ابزاہی٥، اسوز، ًبساهَّلل ب٩ ٣شٌوز رضی اهَّلل ٨ًہ٤ًز ب٩ ح :  راوی ا٤ًع،   ٔؽ ب٩ ُیاث، حٔؽ ب٩ ُیاث، 

ث٨ََا إث َحسَّ ٔؽ ب٩ِٔ َُٔی ِٔ ُ ب٩ُِ َح ٤َُز ا ً ٨ََ ث ُط  َحسَّ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی   ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ز َِسَو اِْل  ٩ِ ًَ اصٔی٥ُ  َِز َىٔی إٔب ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُع  ًِ َ ِْل ا ا  ث٨ََ َبٔي َحسَّ أ

 َ ا٢َ ب َٗ ٔ ًَلٔت َوإ َِس ٤ُز ِٟ ا ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ٢ََ ٧َز  ِ ٔىّی إٔذ ٕر ب٤ٔ ٔي َُا ٥َ ف ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ٧َِح٩ُ ٣َ ا  ٤َ٨َ ا ٩ِ٣ٔ ِي اَص َّ٘ يي َْلََت٠َ ٔن ُوَصا َوإ ِت٠ َي َٟ َّطُ  ٧

ئ  ا٨َّٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ْة  ٨َا َحیَّ ٠َِي ًَ ِت  ََب ٔذِ َوث َٔضا إ َزكِْب ب َٟ اُظ  َٓ ٔ َوإٔ٪َّ  ط ا٢َ ٓٔی َ٘ َٓ ِت  َذَصَب َٓ ٧َاَصا  َِتَسِر اب َٓ وصَا  ُت٠ُ ِٗ ٥َ ا َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ی  

 َ ٤ََّا أ ٧ٔ ٔ إ اهَّلل ِبس  ًَ ُو  ا٢َ أَب َٗ َصا  َْشَّ ُت٥ِ  ٤َا ُوٗٔي َٛ  ٥ِ ُٛ َْشَّ ٥َ ُوَٗٔیِت  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ٔ اٟ ٦ رَِحَ ِٟ ا ىّی ٩ِ٣ٔ  َٔضَذا أَ٪َّ ٣ٔ ِز٧َا ب َُّض٥ِ َر ٧َ َوأ

ِّسا ةٔ بَأ َحیَّ ِٟ ا ِت١ٔ  َ٘ ٔ َزِوا ب َی  ٥ِ َٟ 

رمع  ن صفح  ن ایغث، صفح  ن ایغث، اشمع، اربامیہ، اوسد، دبعاہلل  ن وعسمد ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی ابر 

۔ آپ اس وک التفت رک رےہ ےھت مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ ٰینم ںیم اکی اغر ںیم ےھت ہک آپ رپ وسرۃ ارملالست انزؽ وہیئ

ہک  افر ںیم اس وک آپ ےک ہنم  ے نس ھکیس رتا اھت ایھب متخ یھب ںیہن ایک اھت ہک مہ رہ اکی اسپن وکدا۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای

 ایگ سج رطح مت اس ا ے امر ڈاول، مہ اس یک رطػ دفڑ  فہ اھبگ ایگ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک فہ اہمتر  رش  ے چب

ےک رش  ے چب ےئگ۔ اوبدبعاہلل )اخبری( ےن ایبؿ ایک ہک اس دحثی  ے ےریا وصقمد ہی ےہ ہک ٰینم رحؾ ںیم دالخ ےہ افر احصہب ےن 

 فتاں اسپن ےک امر ڈاےنل ںیم وکیئ اضمہقئ ںیہن۔

 د ریض اہلل ہنعرمع  ن صفح  ن ایغث، صفح  ن ایغث، اشمع، اربامیہ، اوسد، دبعاہلل  ن وعسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ وکؿ ےہ اجونر امراتکس ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1715    حس



 

 

، رعوہ ب :  راوی ک، اب٩ طہاب ٣اٟ رضی اهَّلل ٨ًہااس٤ٌی١،  ہ  ، حرضت ًائظ  ٩ زبیر

َرضَٔی اهَّللُ َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ َوَة ب٩ِٔ  ٩ِ رُعِ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ أْٟک  َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َضا َزِؤد  ٨ِ ًَ  

اهَّللُ َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو ٥َ أَ٪َّ َر َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ٔ اهَّللُ  ِت٠ٔط َ٘ ٔ َز ب ُط أ٣ََ ٌِ َِس٤َ ٥ِ أ َٟ ْٙ َو َوِئش ُٓ  ْٔ َوَز ٢َ ٠ِٟٔ ا َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ   

الیعمس، امکل، ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک یلکپھچ ومذی ےہ، نکیل 

 انس۔ںیم ےن آپ وک ا ے امرےن اک مکح دےتی وہےئ ںیہن 

 الیعمس، امکل، ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... رحؾ اک درتخ ہن اکاٹ اجےئ افر ا ن سابس ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 رحؾ اک درتخ ہن اکاٹ اجےئ افر ا ن سابس ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک ےہ ہک اس اک اکاٹن ہن اکاٹ اجےئ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1716    حس

بي سٌیس ٣٘بری، ابوْشح، ًسوی :  راوی ، سٌیس ب٩ ا ہ، ٟیث  ٗتيب

 َ َسؤیِّ أ ٌَ ِٟ ا ِٕح  ی ُْشَ َبٔي  ٩ِ أ ًَ بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َ ِٟ ا یٕس  ٌٔ یٔس ب٩ِٔ أَبٔي َس ٌٔ ٩ِ َس ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ث٨ََا  َبُة َحسَّ تَِي ُٗ ٨ََا  ث َُو َحسَّ یٕس َوص ٌٔ َس زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َّطُ  ٧

 َٗ ِوِّل  َٗ ثَِک  ُ أَُحسِّ یر ِْل٣َٔ َضا ا َی  ائَِذِ٪ لٔي أ َة  َّٜ َي ٣َ ٔل وَث إ ٌُ ُ ب ِٟ ا ُث  ٌَ ِب ِتٔح َی َٔ ِٟ ا  ٔ َِو٦ ٔس ٩ِ٣ٔ ی َِ ٥َ ٠ِٟٔ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  ٔ َر ا٦َ بٔط

٠َیِ  ًَ ِىَی  َ َوأَث اهَّلل ٤َٔس  َّطُ َح ٧ٔ ٔ إ ٔط ٥َ ب ک٠ََّ ٔیَن َت َی ح ٨َا ِي ًَ ِتطُ  ََّصَ ٠ِٔيی َوأَبِ َٗ ُظ  ا ًَ َاَی َوَو ُذ٧ُ ُط أ ِت ٌَ ٔ ٤ َش َضا َٓ ٣َ َة َِحَّ َّٜ ا٢َ إٔ٪َّ ٣َ َٗ ٔ ث٥َُّ  ٥ِ ط َٟ ُ َو اهَّلل

َس  ـُ ٌِ َز٣ّا َوَِل َي ا  َک بَٔض ٔٔ ٔ اِْلْٔخٔ أَِ٪ َيِش ِو٦ َی ِٟ ا ٔاهَّللٔ َو یُِؤ٩ُ٣ٔ ب ٕٔئ  ز َیٔح١  ِٔل٣ِ ًَل  َٓ ُض  ا ا٨َّٟ ا  َض ٣ِ َؽ یرَُِحِّ َزخَّ إِٔ٪ أََحْس َت َٓ َزّة  َطَح ا  َٔض  ب

ُط  َٟ ا  وُٟو ُ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ َّي اهَّلل َػل ٢ٔ اهَّللٔ  ُسو ٢ٔ َر ا َٔ٘ٔت َذَٔ٪ لٔي ٟ ا أ ٤ََّ ٧ٔ ٥ُِٜ َوإ َِذِ٪ َل َیأ  ٥ِ َٟ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ ٔط وٟ َٔزُس َذَٔ٪ ٟ إٔ٪َّ اهَّلَل أ

٘ٔی َٓ ائَٔب  َِ ِٟ ا اصُٔس  اٟظَّ  ِّ َُب٠ِّ ي ِٟ ِْل٣َِٔص َو ٔا َٔضا ب ٣َت رُِحِ َٛ ِو٦َ  َی ِٟ ا َضا  ٣َُت اَزِت ُِحِ ًَ ِس  َٗ إر َو ٧ََض ّة ٩ِ٣ٔ  ًَ ا ِٕح َس ی ُْشَ ٔي  ْٔلَب َک  ١َ  َٟ ا٢َ  َٗ ا  ٣َ



 

 

ٕ َوَِل  ا بَٔس٦ ارًّ َٓ ٔػّیا َوَِل  ا ًَ یُذ  ٌٔ ٦َ َِل ُي رَِحَ ِٟ ا یِٕح إٔ٪َّ  ُْشَ َا  َا أَب َک ی ٨ِ َٔک ٣ٔ ٥ُ٠َ بَٔذٟ ًِ َ ٧ََا أ ٢َ أ ا َٗ ْزو  ٤ِ ْة ًَ َْة ب٠َٔیَّ ب بَٕة ُْخِ ا بُْٔخِ ارًّ َٓ   

 رمعف  ن دیعس  ے  ب ہک فہ ہکم ںیم وفںی ہبیتق، ثیل، دیعس  ن ایب دیعس ربقمی، اوبرشح، دعفی رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن

جیھب رتا اھت۔ اہک ا  اےری! ےھجم ااجزت دںی وت ںیم آپ  ے فہ وقؽ ایبؿ رکفں وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن حتف ہکم ےک دفےر  

رفامیئ اہلل یک دمح ف انثء یک  دؿ رفامےئ ےھت، اس وک ےری  دفونں اکونں ےن انس افر بلق ےن اس وک ظوفحظ راھک،  ب ہک آپ ےن وگتفگ

افر رفامای ہک ہکم وک اہلل ےن رحاؾ ایک ےہ ولوگں ےن اس وک رحاؾ ںیہن ایک اس ےئل یسک صخش ےک ےئل وج اہلل افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ 

فملس  ے گنج ےک ببس راتھک وہ اجزئ ںیہن ہک فتاں وخرنسیی رک  افر ہن فتاں درتخ اکاٹ اجےئ افر ارگ وکیئ صخش یبن یلص اہلل ہیلع 

 ے اس یک ااجزت ےھجمس وت اس وک وہک ہک اہلل اعتیل ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ااجزت دی یھت نکیل ںیہمت ااجزت ںیہن ےہ 

افر اس یک ااجزت دؿ ےک وھتڑ  ہصح ےک ےئل یھت، رھپ اس یک رحتم فےسی یہ وہیئگ ےسیج لک رحتم یھت، ا ن رشحی  ے وپاھچ 

رمعف ےن آپ  ے ایک اہک، اہک ہک ا  اوبرشحی ںیم ھجت  ے زایدہ اس وک اجاتن وہں انرفامؿ وک لتق رک ےک اھبےنگ فاےل افر اسفد رک ایگ ہک 

 ےک اھبےنگ فاےل وک انپہ ںیہن داتی، رخہب  ے رماد ہیلب ینعی ہنتف اسفد ےہ۔

 ہبیتق، ثیل، دیعس  ن ایب دیعس ربقمی، اوبرشح، دعفی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رحؾ اک اکشر ہن اگھبای اجےئ ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 رحؾ اک اکشر ہن اگھبای اجےئ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1717    حس

اٟوہاب :  راوی ٣ثىی، ًبس رضی اهَّلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩  ہ، اب٩ ًباض   ، خاٟس، ًَک٣

ٕض َر  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ أْٟس  ٨ََا َخ ث أب َحسَّ َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َّی َحسَّ ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٔيیَّ  َّ٨ ا أَ٪َّ اٟ ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی 

ا٢َ إٔ٪َّ اهَّلَل  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ إر اهَّلل ََض ّة ٩ِ٣ٔ ٧ ًَ ا َس لٔي  ِت  ٤ََّا أُح٠َّٔ ٧ٔ ٔسی َوإ ٌِ ِبلٔي َوَِل َتٔح١  ْٔلََحٕس َب َٗ ٥ِ٠َ َتٔح١َّ ْٔلََحٕس  َٓ َة  َّٜ ٦َ ٣َ َِل َِحَّ



 

 

 ٢َ ا َٗ ٖٕ َو زِّ ٌَ ا إِٔلَّ ٤ُٟٔ ُتَض َل َ٘ ُ ُم ٟ َ٘ َت ا َوَِل ت٠ُِ َػِیُسَص  ُ
٨ََُفَّ ا َوَِل ی زَُص ُس َطَح ـَ ٌِ ا َوَِل يُ َتلَي َخًَلَص ٔذِْٔخَ ا یُِد ِْل ا ٢َ اهَّللٔ إِٔلَّ  ُسو َا َر ُض ی ا بَّ ٌَ ِٟ

َػیِ   ُ
٨ََُفَّ ی ا َِل  ی ٣َ رٔ ٢َ َص١ِ َتِس ا َٗ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ أٟٕس  ٩ِ َخ ًَ ٔذِْٔخَ َو ِْل ا ٢َ إِٔلَّ  ا َ٘ َٓ َا  ٧ٔ ُور ب ُٗ ا َو ٨َٔ اَُت ١ِّ َٟٔؼ وِّ اٟ ُط ٩ِ٣ٔ  َی ٨َُحِّ َُو أَِ٪ ی ا ص ُسَص

َا٧َطُ  ز٢ُٔ ٣َک ٨ِ  َی

تاب، اخدل، رکعہم، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل دمحم  ن ینثم، دبعاول

ےن ہکم وک رحاؾ ایک۔ ہن وت مہ  ے ےلہپ یسک ےک ےئل الحؽ اھت افر ہن ےری  دعب یسک ےک ےئل الحؽ وہاگ افر ےری  ےئل رصػ دؿ ےک 

یک ساھس ہن ااھکڑی اجےئ فتاں درتخ ہن اکاٹ اجےئ، افر ہن فتاں اک اکشر اگھبای اجےئ افر ہن فتاں یک اکی ہصح ںیم الحؽ ایک ایگ۔ فتاں 

رگی ڑپی زیچ وکیئ ااھٹےئ رگم ریہشت رکےن فاال ااھٹ اتکس ےہ رضحت سابس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اذرخ یک ااجزت 

۔ آپ ےن رفامای ہک وساےئ اذرخ ےک، اخدل، رکعہم  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں امہر  انسرفں افر امہری ربقفں ےک ےئل دےئجی

 ےن اہک ہک اکشر اگھب ےل اجےن اک ایک بلطم ےہ؟ اس اک بلطم ہی ےہ ہک اسہی  ے اس وک اگھبےئ افر وخد اس ہگج رپ ارت ۔

 دمحم  ن ینثم، دبعاولتاب، اخدل، رکعہم، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہکم ںیم گنج رکان الحؽ ںیہن ےہ، اوبرشحی ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک ےہ

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

  رفاتی ایک ےہ ہک فتاں وخرنسیی ہن رک  ۔ہکم ںیم گنج رکان الحؽ ںیہن ےہ، اوبرشحی ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1718    حس

ر، ٣حاہس، كاؤض، اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہ، جزیز، ٨٣ؼو ابي طيب  ًث٤ا٪ ب٩ 

 ٩ِ ًَ ٕر  و ٨ُِؼ ٩ِ ٣َ ًَ ٔیْز  ز ا َج ث٨ََ َة َحسَّ َطِيَب ٔي  اُ٪ ب٩ُِ أَب ٤َ ا ًُِث ٨ََ ث ا٢َ  َحسَّ َٗ  ٢َ ا َٗ ٤َا  ُض ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕض  َاُو ٩ِ ك ًَ اصٕٔس  ٣َُح

ِست٨ُِ  َٔذا ا ْة َوإ ٧ٔیَّ َضاْز َو ٩ِ ٔج ٜٔ َزَة َوَل َة َِل صِٔح َّٜ ََتَح ٣َ ت ِٓ ا َِو٦َ  ٥َ ی ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ٦َ اٟ إٔ٪َّ َصَذا ب٠ََْس َِحَّ َٓ وا  ِنَٔفُ ا َٓ ت٥ُِ  اهَّللُ  َٔفِ



 

 

 ِٟ ا َیح١َّٔ   ٥ِ َٟ َُّط  ا٣َةٔ َوإ٧ٔ َ٘ٔی ِٟ ا  ٔ ِو٦ َی َي  ٔل ٔ إ اهَّلل ٣َةٔ  ا٦ْ برُِٔحِ َُو َِحَ ِْلَِرَق َوص أت َوا َو ٤َ اٟشَّ  َٙ ِو٦َ َخ٠َ لٔي إِٔلَّ َی َیٔح١َّ   ٥ِ َٟ ِبلٔي َو َٗ ْٔلََحٕس   ٔ ٢ُ ٓٔیط َٔتا ٘

وِ  َی َي  ٔل اهَّللٔ إ ٔة  ٣َ ا٦ْ برُِٔحِ ُضَو َِحَ َٓ إر  ََض ّة ٩ِ٣ٔ ٧ ًَ ا ا َس َض َٓ َتطُ إِٔلَّ ٩ِ٣َ رَعَّ َل َ٘ ُ٘ٔم ُٟ ی٠ََِت ُظ َوَِل  َػِیُس  ُ
٨ََُفَّ ُط َوَِل ی ُٛ ِو ُس َط ـَ ٌِ ٔة َِل ُي ا٣َ َ٘ٔی ِٟ ا  ٔ ٦

 ٢َ ا َٗ ٔض٥ِٔ  وت ٔض٥ِٔ َؤٟبُُی ٨ ِي َ٘ ٔ َُّط ٟ ٧ٔ إ َٓ ٔذِْٔخَ  اِْل ٔ إِٔلَّ  اهَّلل و٢َ  َرُس َا  ُض ی ا بَّ ٌَ ِٟ ا  ٢َ ا َٗ ًَلَصا  َي َخ َتل یُِد ٔ َوَِل  اِْل ٢َ إِٔلَّ  ا َٗ  ذِْٔخَ  

امثعؿ  ن ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اجمدہ، اطؤس، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن سج دؿ 

ےہ ےہکم حتف ایک وت رفامای ہک رجہت ابیق ہن ریہ۔ نکیل اہجد افر تین ےہ،  ب مت اہجد رکےن ےک ےئل البےئ اجؤ وت اہجد ےک ےئل ولکن۔ ہی رہش

سج وک اہلل اعتیل ےن رحاؾ ایک ےہ سج دؿ اہلل اعتیل ےن آامسؿ افر زنیم وک دیپا ایک افر اہلل اعتیل یک اقمئ یک وہیئ رحتم ایقتم کت 

اقمئ رےہ یگ، اس ںیم کش ںیہن ہک ھجم  ے ےلہپ یسک ےک ےئل الحؽ ہن یھت افر ےری  ےئل یھب دؿ ےک اکی ہصح ںیم الحؽ یک یئگ 

کت اقمئ رےہ یگ، اس اک اکاٹن ہن اکاٹ اجےئ افر ہن اس اک اکشر اگھبای اجےئ افر ہن اہیں یک رگی ڑپی زیچ ااھٹیئ اجےئ  اس یک رحتم ایقتم

رگم فہ صخش ااھٹ اتکس ےہ وج اس یک ریہشت رک ، افر ہن فتاں یک ساھس ااھکڑی اجےئ افر ا ن سابس ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ 

 اؿ ےک انسرفں افر رھگفں ےک ےئل اذرخ یک ااجزت دےئجی۔ آپ ےن رفامای ہک اذرخ یک ااجزت ےہ۔اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

 امثعؿ  ن ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اجمدہ، اطؤس، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےنھچپ وگلاےن اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن اےنپ ےٹیب وک داغ دولاای رحمؾ ےک

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

  ےہ سج ںیم وخوبش ہن وہ۔رحمؾ ےک ےنھچپ وگلاےن اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن اےنپ ےٹیب وک داغ دولاای اس احؽ ںیم ہک فہ رحمؾ ےھت افر ایسی دفا اگلاتکس

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1719    حس

، ٤ًزو :  راوی ، سٔیا٪  ًلي ب٩ ًبساهَّلل 

و٢ُ  ُ٘ ّئ َي َلا ًَ ُت  ٌِ ٔ َس٤ َطِیٕئ   ٢ُ ْزو أَوَّ ٤ِ ًَ ٨َا  َٟ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبٔس  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث ُ  َحسَّ اهَّلل ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ اب٩َِ  ُت  ٌِ ٔ ٤  َس

 َ ث ٢ُ َحسَّ و ُ٘ ُط َي ُت ٌِ ٔ َس٤ ٦ْ ث٥َُّ  َُو ٣ُرِِحٔ ٥َ َوص ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ َرُسو َتَح٥َ  ٢ُ اِح و ُ٘ ا َي ُض٤َ ٨ِ إض ًَ بَّ ًَ ٩ِ اب٩ِٔ  ًَ َاُوْض  ىٔی ك



 

 

٤َا ٨ُِض طُ ٣ٔ ٌَ ٔ َس٤ ُط  َّ٠ ٌَ َٟ ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ 

 وج ںیم ےن اطعء  ے ینس فہ ہی ےہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ںیم ےن  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، رمعف ےن ایبؿ ایک ہک بس  ے ےلہپ دحثی

ا ن سابس وک ےتہک وہےئ انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےنھچپ وگلاےئ اس احؽ ںیم ہک ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ےھت۔ رھپ ںیم ےن 

 ہک اشدی اس دحثی وک اطؤس افر اطعء دفونں  ے انس رمعف وک ےتہک وہےئ انس ہک ھجم  ے اطؤس ےن وباہطس ا ن سابس ایبؿ یک ںیم ےن اہک

 وہاگ۔

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

  اےنپ ےٹیب وک داغ دولاای اس احؽ ںیم ہک فہ رحمؾ ےھت افر ایسی دفا اگلاتکس ےہ سج ںیم وخوبش ہن وہ۔رحمؾ ےک ےنھچپ وگلاےن اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1720    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہ  اٟزح٩٤ ارعد، اب٩ بحي٨ ، ًبس ہ ہ ب٩ ٤٘٠ً ، س٠امی٪ ب٩ بًل٢، ٤٘٠ً  خاٟس ب٩ ٣د٠س

٩ٔ٤َ َحسَّ  زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ َة  ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٔي  َب َة ب٩ِٔ أ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ِ ًَ  ٢ٕ ُ٪ ب٩ُِ بًَٔل ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث أُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َحسَّ ا َخ ٨ََ َة  ث ٨َ اب٩ِٔ بَُحِي  ٩ِ ًَ ٔد  اِْلرَِعَ

َُو ٣ُرِِحٔ  ٥َ َوص َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ َتَح٥َ اٟ ا٢َ اِح َٗ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٔ َر ِٔسط َرأ ٔم  َس ٔي َو ١ٕ٤َ ف ٔي َج  ٦ْ ب٠َِٔه

ۃ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

 

 ی
خ ی
ت 

اخدل  ن دلخم، امیلسؿ  ن البؽ، ہمقلع  ن ہمقلع، دبعارلنمح ارعج، ا ن 

 فملس ےن یحل لمج ںیم اےنپ فطس ےر ےنھچپ وگلاےئ، درآاحنہکیل آپ ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ےھت۔

ۃ ریض اہلل ہنعاخ :  رافی

 

 ی
خ ی
ت 

 دل  ن دلخم، امیلسؿ  ن البؽ، ہمقلع  ن ہمقلع، دبعارلنمح ارعج، ا ن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...رحمؾ ےک اکنح اک ایبؿ ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ ےک اکنح اک ایبؿ ۔

یث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س      1721    حس

ابي رباح حرضت اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، ًلاء ب٩  اٟ٘سوض ب٩ ححاد، اوزاعي  ابو ا٤ِٟیرہ ًبس

ُئ ب٩ُِ  َلا ًَ َىٔی  ث ي  َحسَّ عٔ ِْلَِوَزا ا ا  ٨ََ ث ٔد َحسَّ ا َححَّ ِٟ ا ٔض ب٩ُِ  و س  ُ٘ ِٟ ا ِبُس  ًَ  ٔ ٔیَرة ِ٤ُ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث اهَّللُ  َحسَّ َرضَٔی  ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕح  َا َرب ٔي  َب أ

 ٦ْ َُو ٣ُرِِحٔ ََة َوص ٧ ٤ُو َد ٣َِی زَوَّ ٥َ َت َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ 

 یلص اہلل ہیلع اوب اریغملہ دبعادقلفس  ن اجحج، افزایع، اطعء  ن ایب رابح رضحت ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن

 فملس ےن رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع  ے اکنح ایک اس احؽ ںیم ہک آپ ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ےھت۔

 اوب اریغملہ دبعادقلفس  ن اجحج، افزایع، اطعء  ن ایب رابح رضحت ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رحمؾ رمد افر وعرت وک وخوبشاگلےن یک اممتعن اک ایبؿ افر رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 ا ہن ےنہپ ۔رحمؾ رمد افر وعرت وک وخوبشاگلےن یک اممتعن اک ایبؿ افر رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک رحمؾ فرس ای زرفعاؿ اک راگن وہ اڑپک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1722    حس

ث، ٧آٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی  ًبس اهَّلل ب٩ یذیس، ٟی

ضٔ  َز َر ٤َُ ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ًَ  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َآ ٧ ا  ث٨ََ ِیُث َحسَّ ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٔیَس َحسَّ ز َی اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َا َحسَّ ٢َ ی ا َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ  َٗ  ٢َ ا َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ َی اهَّللُ 



 

 

 ٔ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ا٦ اِْلِِٔحَ أب فٔي  َی اٟثِّ ٧َُا أَِ٪ ٠َِ٧َبَص ٩ِ٣ٔ  َذا َتأ٣ُِز ٔ ٣َا اهَّلل ُسو٢َ  ٤ٔیَؽ َوَِل َر َ٘ ِٟ ا ا َبُشو ٥َ َِل َت٠ِ َوَس٠َّ

ائ٥َٔ  ٤َ ٌَ ِٟ ا ًَلٔت َوَِل  اؤی َ ْسَّ ١َ ٩ِ٣ٔ اٟ َٔ َِس ٍِ أ َل ِ٘ َی ِٟ یِٔن َو َّٔ ُد ِٟ ا َبِص  ٠َِی٠ِ َٓ ًَلٔ٪  ٌِ َن طُ  َٟ ِیَشِت  َٟ ُوَ٪ أََحْس  ٧َٔص إِٔلَّ أَِ٪ یَٜ بََرا ِٟ ا َوَِل 

ُة َوَِل تَ  ٣َ ٤ُرِِحٔ ِٟ ا زِأَةُ  ٤َ ِٟ ا ِ٘ٔب  َت ٨ِ ِرُض َوَِل َت َو ِٟ ا اْ٪ َوَِل  ََفَ ًِ ُط َز ا ٣َشَّ َطِیّئ ا  َبُشو یِٔن َوَِل َت٠ِ َب ٌِ َٜ ِص اِل َب ُط ٣ُوَسی ٠ِ ٌَ اَب ی٩ِٔ َت اَز َّٔ ُ٘ ِٟ ا

ی٩ِٔ  اَز َّٔ ُ٘ ِٟ ا أب َو َ٘ ا٨ِّٟ ٔي  َٚ ف ا ِٔسَح اب٩ُِ إ ُة َو َٔی ِز َوی َبَة َوُج ِ٘ اصٔی٥َ ب٩ِٔ ًُ أًی١ُ ب٩ُِ إٔبَِز ِٔس٤َ َبَة َوإ ِ٘ َاَ٪ ب٩ُِ ًُ ْض َوک ِر اهَّللٔ َوَِل َو ٢َ ًُبَِیُس  ا َٗ  َو

بَ  ُة َوَِل َت٠ِ ٣َ ٤ُرِِحٔ ِٟ ا ِب  َّ٘ ٨ََ ٢ُ َِل َتت و ُ٘ ُث َي ِی َٟ ُط  ٌَ ُة َوَتاَب ٣َ ٤ُرِِحٔ ِٟ ا ِب  َّ٘ ٨ََ َز َِل َتت ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ْٔک  اٟ ا٢َ ٣َ َٗ ی٩ِٔ َو اَز َّٔ ُ٘ ِٟ ا ِص 

ُس٠َِی٥ٕ  َبٔي   ب٩ُِ أ

دبعاہلل  ن ذیدی، ثیل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش ڑھکا وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل 

 ہی تل ارحاؾ ںیم وکؿ  ے ڑپک  ےننہپ اک مکح دےتی ںیہ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک صیمق، اپحئہم، امعہم افر وٹیپ ہن ےنہپ۔ رگماح

ہک وکیئ ااسی آدیم سج ےک اپس وج ایتں ہن وہ وت فہ ومز  نہپ اتکس ےہ افر ےنخٹ ےک ےچین  ے اکٹ د  افر ہن وکیئ ااسی ڑپکا ونہپ سج 

زرفعاؿ ای فرس یگل وہ افر ارحاؾ فایل وعرت ہنم رپ اقنب ہن ڈاےل افر ہن داتسےن ےنہپ، ومٰیس  ن ةقع، اامسلیع  ن اربامیہ  ن ںیم 

ةقع، وجریہی افر ا ن ااحسؼ ےن اقنب افر داتسونں ےک قلعتم اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ افر دیبعاہلل یک رفاتی ںیم فالفرس 

  ےھت ہک ارحاؾ فایل وعرت اقنب ہن ڈاےل افر ثیل  ن ایب میلس ےن اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔اک  ظف ےہ افر فہ ےتہک

 دبع اہلل  ن ذیدی، ثیل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہ اک ایبؿرمع :   ابب

 ا ہن ےنہپ ۔رحمؾ رمد افر وعرت وک وخوبشاگلےن یک اممتعن اک ایبؿ افر رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک رحمؾ فرس ای زرفعاؿ اک راگن وہ اڑپک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1723    حس

ر، ح٥ٜ، سٌیس ب٩ جبی :  راوی ٨٣ؼو ہ، جزیز،  رضی اهَّلل ٨ًہٗتيب  ر، اب٩ ًباض 

َرضَٔی  إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ یِر یسٔ ب٩ِٔ ُجَب ٌٔ َس  ٩ِ ًَ  ٥َٜٔ َح ِٟ ا  ٩ِ ًَ وٕر  ٨ُِؼ ٩ِ ٣َ ًَ ٔیْز  ز ٨ََا َج ث ُة َحسَّ َب تَِي ُٗ ٨ََا  ث ِت َحسَّ َؼ َٗ ا٢َ َو َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ 



 

 

َػ  ٢ُ اهَّللٔ  ُسو ٔ َر ٔط َٔي ب ُت أ َٓ ُط  ِت َت٠َ َ٘ َٓ ُط  ُت َٗ َا ٧  ٕ ٦ َٔزُج١ٕ ٣ُرِِحٔ ُط َوَِل ب َِس َرأ ا  و ل  َِ ُت ُظ َوَِل  ٨ُو ِّٔ َٛ ُظ َو و ٢َ أُِش٠ُ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ل

یُض١ٔ   ُث  ٌَ یُِب َّطُ  ٧ٔ إ َٓ ّبا  ُظ كٔي ُو ب  ُتَْقِّ

 ہبیتق، رجری، وصنمر، مکح، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی رحمؾ صخش یک رگدؿ اس یک افینٹن

ےن وتڑ دی افر اس وک امر ڈاال افر ا ے روسؽ اہلل ےک اپس الای ایگ وت آپ ےن رفامای اس وک لسغ دف افر اس وک نفک دف افر اس اک ےر ہن 

 ڈاھوپن۔ افر اس وک وخوبش ےک آربی ہن ےل اجؤ اس ےئل ہک فہ کیبل اتہک وہا ااھٹای اجےٹ اگ۔

 ، ا ن سابس ریض اہلل ہنعہبیتق، رجری، وصنمر، مکح، دیعس  ن ریبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... رحمؾ ےک لسغ رکےن اک ایبؿ افر ا ن سابس ریض اہلل ہنع ےن رفامای رحمؾ امحؾ ںیم دالخ

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

ریض اہلل ہنع ےن رفامای رحمؾ امحؾ ںیم دالخ وہاتکس ےہ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع فاعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رحمؾ ےک ےئل دبؿ  رحمؾ ےک لسغ رکےن اک ایبؿ افر ا ن سابس

 اجھکےن ںیم وکیئ اضمہقئ ہن اھجمس۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1724    حس

ک، زیس ب٨ا اس :  راوی ٣اٟ  ،ٕ اٟسًبس اهَّلل ب٩ یوس اہی٥ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ح٨ین اپ٨ے و  ٥٠، ابز

 ِ ِبسٔ اهَّللٔ ب ًَ اصٔی٥َ ب٩ِٔ  َِز ٩ِ إٔب ًَ َِس٥َ٠َ  یِٔس ب٩ِٔ أ ٩ِ َز ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ َحسَّ ًَ ٔ أَ٪َّ  ٩ِ أَبٔیط ًَ یِٕن  ٨َُ ٩ٔ ح

 ٣َ َوَر ب٩َِ ٣َِْخَ ٤ِٔش ِٟ ا ٔض َو ا بَّ ٌَ ِٟ َوُر َِل ا ٤ِٔش ِٟ ا  ٢َ ا َٗ ُط َو َرأَِس  ٦ُ ٤ُرِِحٔ ِٟ ا ٔش١ُ  ِِ إض َي بَّ ًَ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ  ٢َ ا َ٘ َٓ أئ  َِو ِْلَب ٔا ا ب َٔ َت٠َ اِخ َة 

َوَجِستُطُ  َٓ رٔیِّ  َِنَؼا ِْل وَب ا َی  ٔلَي أَبٔي أ ٔض إ ا بَّ ٌَ ِٟ ا ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ىٔی  َس٠َ أَِر َٓ ُط  َرأَِس  ٦ُ ٤ُرِِحٔ ِٟ ا ٔش١ُ  ِِ َتٔش١ُ  َي ِِ َیِٔن َوصَُو  َي ٧ َْقِ ِٟ ا َیَِن  ب

 ًَ َک  ِی َٟ ٔ َس٠َىٔی إ َِر یِٕن أ اهَّللٔ ب٩ُِ ح٨َُ ِبُس  ًَ َا  ُت أ٧َ ٠ِ ُ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ َصَذا  َ٘ َٓ  ٔ ٠َِیط ًَ ُت  ٤ِ َش٠َّ َٓ ِوٕب  ُ بَٔث ََر َِسأََُٟک ُيِش أض أ بَّ ٌَ ِٟ ا ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َاَ٪  ک  َٕ ِی َّی بََسا  َٛ ً َُظ َح َلأِكَأ َٓ ِؤب  اٟثَّ لَي  ًَ یََسُظ  وَب  ٍَ أَبُو أَی  َؿ َو َٓ  ٦ْ َُو ٣ُرِِحٔ ُط َوص َِس َرأ ٔش١ُ  ِِ َي



 

 

 ِٗ َ أ َٓ  ٔ ِط ی ُط بَٔیَس َرأَِس  ََ ٔ ث٥َُّ َِحَّ ِٔسط َرأ َي  ل ًَ َؼبَّ  َٓ بُِب  ِػ ٔ ا ٠َِیط ًَ ب   إ٪ َيُؼ ِٔنَش ا٢َ ْٔل َٗ ُِسطُ ث٥َُّ  َرأ ٔي  َزَ ل َِزب ا َوأ ٔض٤َٔ ا  َب١َ ب َذ َٜ ٢َ َص ا َٗ َو

 ُ١ ٌَ ِٔ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ُِتطُ َػل َی  َرأ

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، زدی انب املس، اربامیہ  ن دبعاہلل  ن نینح اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک دبعاہلل  ن سابس افر وسمر  ن 

رحمؾ اانپ ےر دوھ اتکس ےہ افر وسمر ےن اہک ہک ہن دوھےئ۔ ےھجم  رخمہم ںیم اقمؾ اوباء ںیم االتخػ وہا دبعاہلل  ن سابس ےن اہک ہک

دبعاہلل  ن سابس ےن اوباویب ااصنری ےک اپس اجیھب ںیم ےن اںیہن وکںیئ یک دف ڑکلایں ےک اپس لسغ رکےت وہےئ داھکی افر اکی 

اب دای ںیم دبعاہلل  ن نینح وہں۔ ڑپک   ے آڑ ےئک وہےئ ےھت ںیم ےن اؿ وک السؾ ایک۔ اوہنں ےن وپاھچ ہک وکؿ ےہ؟ ںیم ےن وج

دبعاہلل  ن سابس ےن ےھجم آپ ےک اپس اجیھب ےہ ہک درایتف رکفں ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس احتل ارحاؾ ںیم سک رطح اانپ 

 ے وج اپین ڈاؽ ےر دوھےت ےھت، اوباویب ےن اانپ تا ھ ڑپک  رپ راھک افر اس وک ےچین ایک اہیں کت ہک اس اک ےر لھک ایگ رھپ اکی صخش 

 افر رتا اھت اہک ہک اپین ڈاؽ اس ےن اؿ ےک ےر رپ اپین ڈاال رھپ اانپ ےر دفونں تاوھتں  ے الم افر دفونں تا ھ آےگ ےل ےئگ رھپ ےھچیپ ےل ےئگ

 اہک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ایس رطح داھکی ےہ۔

   ن دبعاہلل  ن نینح اےنپ فادلدبع اہلل  ن ویفس، امکل، زدی انب املس، اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رحمؾ ےک ومز  ےننہپ اک ایبؿ  ب ہک اس ےک اپس وجایتں ہن وہں ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 وہں ۔رحمؾ ےک ومز  ےننہپ اک ایبؿ  ب ہک اس ےک اپس وجایتں ہن 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1725    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، جابز ب٩ زیس، اب٩ ًباض  ہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار ، طٌب ٟیس  ابواٟو

َٔز ب٩َِ َز  اب ُت َج ٌِ ٔ ٤ إر َس ٨َ زٔی زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ بََرنٔي  ا٢َ أَِخ َٗ ُة  َب ٌِ ُط ا  ث٨ََ َؤٟیٔس َحسَّ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث ٤َا َحسَّ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  إض َر بَّ ًَ اب٩َِ  ُت  ٌِ ٔ ٤ یِٕس َس

ِص  َب ٠َِی٠ِ َٓ یِٔن  ٠َ ٌِ ا٨َّٟ َیحِٔس   ٥ِ َٟ إت ٩ِ٣َ  َٓ َز ٌَ ٔ ُب ب ُل یَِد  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا ّرا َٗ ا َیحِٔس إَٔز  ٥ِ َٟ یِٔن َو٩ِ٣َ  َّٔ ُد ِٟ ا



 

 

 ٔ ٦ ٤ُرِِحٔ ٔی١َ ٠ِٟٔ او َ ََ ِص  َب ٠َِی٠ِ َٓ 

اوباولدیل، ہبعش، رمعف  ن دانیر، اجرب  ن زدی، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص 

اہلل ہیلع فملس وک رعافت ںیم ہبطخ دےتی وہےئ انس ہک سج صخش ےک اپس وجایتں ہن وہ فہ ومز  نہپ ےل افر سج رحمؾ ےک اپس ہت 

 نہپ ےل۔ دنب ہن وہ فہ اپحئہم

 اوباولدیل، ہبعش، رمعف  ن دانیر، اجرب  ن زدی، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ ےک ومز  ےننہپ اک ایبؿ  ب ہک اس ےک اپس وجایتں ہن وہں ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1726    حس

، ًبس اهَّلل :  راوی ص، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، سا٥ٟ  اح٤س ب٩ یو٧

ِبٔس اهَّللٔ ًَ  ٩ِ ًَ ا٥ٕٟٔ  ٩ِ َس ًَ إب  َض اب٩ُِ ٔط ا  ث٨ََ ٕس َحسَّ ٌِ َس اصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔبَِز ٨ََ ث َُص َحسَّ ُو٧ ٤َُس ب٩ُِ ی ٨ََا أَِح ث ضٔیَ َحسَّ ٢ُ   َر و َرُس ُط ُسئ١َٔ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل

 ٌَ ِٟ ا ٤ٔیَؽ َوَِل  َ٘ ِٟ ا َبِص  ی٠َِ ا٢َ َِل  َ٘ َٓ أب  َی اٟثِّ  ٦ُ ٩ِ٣ٔ ٤ُرِِحٔ ِٟ ا َبُص  ی٠َِ ا  ٥َ ٣َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ًَلٔت َوَِل اهَّللٔ  ٔی او َ اْٟسَّ ٤َائ٥َٔ َوَِل 

 ٔ ِرْض َوإ اْ٪ َوَِل َو ََفَ ًِ ُط َز َِوبّا ٣َشَّ ٧َُص َوَِل ث بُرِ ِٟ ١َ ٩ِ٣ٔ ا َٔ َِس ٧َا أ َُٜو َّی ی ً ا َح ُض٤َ ٌِ َل ِ٘ َی ِٟ یِٔن َو َّٔ ُد ِٟ ا ِص  ٠َِی٠َِب َٓ یِٔن  ٠َ ٌِ َن یَحِٔس   ٥ِ َٟ  ٪ِ

یِٔن  َب ٌِ َٜ  اِل

ادمح  ن ویسن، اربامیہ  ن دعس، ا ن اہشب، اسمل، دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

 رحمؾ وکؿ  ے ڑپک  ےنہپ؟ آپ ےن رفامای ہن صیمق ےنہپ افر ہن اپحئہم، ہن امعہم، افر ہن وٹیپ ےنہپ افر ہن ااسی ڑپکا  ے درایتف ایک ایگ ہک

 ےنہپ سج ںیم زرفعاؿ ای فرس یگل وہ افر ارگ اس ےک اپس وجایتں ہن وہں وت ومز  نہپ ےل افر اؿ وک ونخٹں  ے اچین رک ےل۔

 ، ا ن اہشب، اسمل، دبع اہللادمح  ن ویسن، اربامیہ  ن دعس :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سج ےک اپس ہت دنب ہن وہ فہ اپحئہم نہپ ےل ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 سج ےک اپس ہت دنب ہن وہ فہ اپحئہم نہپ ےل ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1727    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، جابز ب٩ زیس، اب٩ ًباض   آز٦، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار

 ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ یِٕس  ٔ ب٩ِٔ َز ٔز اب ٩ِ َج ًَ ٕر  ا ٔی٨َ زُو ب٩ُِ ز ٤ِ ًَ ٨ََا  ث َبُة َحسَّ ٌِ ٨ََا ُط ث آَز٦ُ َحسَّ ٨ََا  ث َ َحسَّ َلب ا٢َ َخ َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ ٔيی    َّ٨ اٟ ٨َا 

 ٔ َیح  ٥ِ َٟ ٔی١َ َو٩ِ٣َ  او َ ْسَّ اٟ ِص  ٠َِی٠َِب َٓ َر  ِْلَٔزا ا َیحِٔس   ٥ِ َٟ  ٢َ ٩ِ٣َ ا َ٘ َٓ إت  َٓ َز ٌَ ٔ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  یِٔن َػل َّٔ ُد ِٟ ا ِص  ٠َِی٠َِب َٓ یِٔن  ٠َ ٌِ ا٨َّٟ  ِس 

 ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیمہ یبن یلص اہلل ہیلع آدؾ، ہبعش، رمعف  ن دانیر، اجرب  ن زدی، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت

فملس ےن رعافت ںیم ہبطخ دای افر رفامای ہک سج ےک اپس ہت دنب ہن وہ فہ اپحئہم نہپ ےل افر سج ےک اپس وجایتں ہن وہں فہ ومز  

 نہپ ےل۔

 آدؾ، ہبعش، رمعف  ن دانیر، اجرب  ن زدی، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رحمؾ ےک ایھتہر ابدنےنھ اک ایبؿ افر رکعہم ےن اہک ہک  ب دنمش اک وخػ وہ وت ایھتہر ب

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

ر ابدنےھ افر وکہی د  نکیل وکہی دےنی ےک قلعتم اؿ ےک اتمعب دحثی یسک ےن رفاتی رحمؾ ےک ایھتہر ابدنےنھ اک ایبؿ افر رکعہم ےن اہک ہک  ب دنمش اک وخػ وہ وت ایھتہ

 ںیہن یک۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1728    حس

ائی١، ابواسحٙ، بزاء :  راوی  ًبیس اهَّلل ، اَ

ِٔسحَ  ٩ِ أَبٔي إ ًَ ائٔی١َ  َ َِ ٔ ٩ِ إ ًَ  ٔ اهَّلل ٨ََا ًُبَِیُس  ث ٥َ فٔي ذٔی َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َز  َت٤َ ًِ ا ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر أئ  بََر ِٟ ا  ٩ِ ًَ  َٚ ا

ا إِٔلَّ فٔي ٔسًَلّح َة  َّٜ یُِسخ١ُٔ ٣َ اص٥ُِ َِل  َؿ ا َٗ َّی  ً َة َح یَِسُخ١ُ ٣ََّٜ ُظ  و َة أَِ٪ یََسًُ َّٜ َي أَص١ُِ ٣َ َب أ َٓ  ٔ َسة ٌِ َ٘ ِٟ أب  ا ْٔقَ ِٟ  ا

الیئ، اوب ااحسؼ ، رباء  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ذی دعقہ ےک ہنیہم ںیم رمعہ ایک وت ہکم فاولں ےن دیبعاہلل ، اےر

آپ وک ہکم ںیم دالخ ںیہن وہےن دای، اہیں کت ہک آپ ےن اؿ ولوگں  ے اس رشط رپ حلص یک فہ ہکم ںیم اس احؽ ںیم دالخ وہں 

 یگ۔ ےگ ہک اولارںی اینومں ںیم وہں

 دیبع اہلل ، اےرالیئ، اوباقحس، رباء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رحمؾ ےک ومز  ےننہپ اک ایبؿ  ب ہک اس ےک اپس وجایتں ہن وہں ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 ےک اپس وجایتں ہن وہں ۔رحمؾ ےک ومز  ےننہپ اک ایبؿ  ب ہک اس 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1729    حس

ض :  راوی اٟس سے وہ اب٩ ًبا یب، اب٩ كاؤض اپ٨ے و ، وہ  ٣ش٥٠

 ِ٨ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٕض  َاُو اب٩ُِ ك ا  ث٨ََ ْب َحسَّ ا ُوصَِی ث٨ََ ا ٣ُِش٥ْٔ٠ َحسَّ ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ا أَ٪َّ  ُض٤َ

 َ٠٤ِ ٩ٔ٤َ ی٠ََ َی ِٟ ا ْٔلَص١ِٔ  از٢ٔٔ َو ٨َ٤َ ِٟ ا  ٪َ ٧َِحٕس َْقِ ْٔلَص١ِٔ  ةٔ َو َٔ ُح٠َِی ِٟ ا َذا  ٔة  ی٨َ ٤َٔس ِٟ ا ْٔلَص١ِٔ  َت  َّٗ ٥َ َو َس٠َّ ض٩َّٔ َو ٠َِی ًَ َي  إٓت أَت ٔک١ُِّ  ُض٩َّ َوٟ َٟ ٥َ ص٩َُّ 

 ِٟ ا اَز  ٩ِ أََر َّ٤ یِرٔص٥ِٔ ٣ٔ َُ ةَ ٩ِ٣ٔ  َّٜ َة ٩ِ٣ٔ ٣َ َّٜ َّی أَص١ُِ ٣َ ً َ َح َِنَظأ ُث أ ٩ِٔ٤ َحِی َٓ َٔک  ذَٟ زُوَ٪  َاَ٪  ٩ِ٤َ ک َٓ َزَة  ٤ِ ٌُ ِٟ ا  َحخَّ َو



 

 

ملسم، فبیہ، ا ن اطؤس اےنپ فادل  ے فہ ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فملس ےن دمہنی فاولں ےک ےیل 

م اقیمت رقمر ےیک ہی فتاں ےک رےنہ فاولں ےک ےیل یھب افر اؿ ذفاہفیلحل افر الہ دجن ےک ےیل آرآؿ 

ی ل
م
ت ل

انمزؽ افر الہ نمی ےک ےیل 

ےک ےیل یھب اقیمت ںیہ وج اؿ ےک العفہ دفےری وہگجں  ے جح ای رمعہ ےک اراد   ے آںیئ افر وج صخش اؿ وہگجں ےک ادنر رےنہ 

 کت ہک الہ ہکم، ہکم یہ  ے ارحاؾ ابدنھ رک ےلکن۔فاال وہ وت فہ فںیہ  ے ارحاؾ ابدنھ ںیل اہجں  ے ےلکن اہیں 

 ملسم، فبیہ، ا ن اطؤس اےنپ فادل  ے فہ ا ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ریض اہلل نعرحؾ افر ہکم ںیم ریغب ارحاؾ ابدنےھ وہےئ دالخ وہےن اک ایبؿ افر ا ن رمع

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ہیلع فملس ےن ارحاؾ ابدنےنھ اک رحؾ افر ہکم ںیم ریغب ارحاؾ ابدنےھ وہےئ دالخ وہےن اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ریغب ارحاؾ ابدنےھ وہےئ دالخ وہےئ افر یبن یلص

 ےنچیب فاولں افر اؿ ےک العفہ دفےر  ولوگں اک ذترکہ ںیہن ایک۔ مکح اس صخش وک دای وج جح افر رمعہ اک ارادہ رک  افر ڑکلایں

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1730    حس

٣اٟک رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ک، اب٩ طہاب، ا٧ص ب٩  ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 ِ اب  ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُس یُو ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َّي اهَّللُ َحسَّ َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو ٨ِطُ أَ٪َّ َر ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  أٟٕک َر َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ إب  ٔطَض  ٩ٔ

َل  اب٩َِ َخ ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ َرُج١ْ  اَئ  ُط َج ًَ َ َز ٧ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ََفُ  ِِ ٔ ٤ ِٟ ا  ٔ ِٔسط َرأ لَي  ًَ ِتٔح َو َٔ ِٟ ا ا٦َ  ًَ ٥َ َزَخ١َ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٌِ َٜ اِل رٔ  ا ْٙ بٔأَِسَت ِّ٠ ٌَ َت ٔة ١ٕ ٣ُ َب

ُت٠ُوظُ  ِٗ ا ا٢َ  َ٘ َٓ 

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس حتف ہکم ےک 

اسؽ اس احؽ ںیم دالخ وہےئ ہک آپ وخد ےنہپ وہےئ ےھت  ب آپ ےن اس وک ااترا وت اکی صخش آای افر رعض ایک ہک ا ن لطخ 

 ےک رپدہ  ے اکٹل وہا ےہ آپ ےن رفامای ہک ا ے لتق رک دف۔ہبعک 



 

 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ےص ےنہپ وہےئ ارحاؾ ابدن
م
ق

 ...ھ ےل، افر اطعء ےن اہک ہک ارگ انفاانفاتیفق ںیم وکیئ صخش 

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

ےص ےنہپ وہےئ ارحاؾ ابدنھ ےل، افر اطعء ےن اہک ہک ارگ انفاتیفق ںیم ای وھبؽ رک وخوبش اگلےئ ای ڑپکا ےنہپ 
م
ق

 وت اس رپ یافرہ ںیہن ےہ ۔انفاتیفق ںیم وکیئ صخش 

یثح                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1731    س

ء، ػٔوا٪ ب٩ يٌلي، :  راوی اٟوٟیس، ہ٤ا٦، ًلا  ابو

 ٩ِ ًَ َة  لَي ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٌِ اُ٪ ب٩ُِ َي َو ِٔ َػ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اْئ  َل ًَ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ َّ٤ ٨ََا َص ث َؤٟیٔس َحسَّ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث ُسو٢ٔ َحسَّ ٍَ َر ُت ٣َ ٨ِ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٔ  أَبٔیط

ٔ َو  ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ًَ اهَّللٔ  ٧َز٢ََ  َٔذا  ب  إ ٢ُ لٔي تُٔح و ُ٘ ُ َي ٤َز َاَ٪ ًُ ک ُظ  ٧َِحُو ٕ أَِو  ة ُػَِفَ  ُ َز ٔ أَث ط ْة ٓٔی بَّ ٔ ُج ٠َِیط ًَ َرُج١ْ  ُظ  ا أََت َٓ  ٥َ َووُِي أَِ٪ َس٠َّ ِٟ ا  ٔ ط ٠َِی

 ًَ َک َو ٔي َححِّ ٍُ ف ٨َ َتِؼ ا  َٔک ٣َ َزت ٍِ فٔي ٤ًُِ ِػ٨َ ٢َ ا ا َ٘ َٓ ُط  ٨ِ ًَ َی  ِّ َُ ٔ ث٥َُّ  ط ٠َِی ًَ ز٢ََ  ٨َ َٓ ُظ  ا َز َتطُ َت ٨َٔيَّ ََ ث َ ز ا٧َِت َٓ ىٔی  ٌِ َرُج١ٕ َي یََس  َرُج١ْ  فَّ 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ُط  َِل٠َ أَب َٓ 

اوباولدیل، امہؾ، اطعء، وفصاؿ  ن یلعی، اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ اھت ہک اکی 

وچہغ ےنہپ وہےئ اھت سج رپ زرد وخوبش ای ایس  مس یک زیچ اکاشنؿ اھت افر رمع ریض اہلل ہنع ھجم  ے ےتہک ےھت ایک مت آدیم آپ ےک اپس آای وج 

 زالئ 

 

ی فب
ک
دنسپ رکےت وہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ فیح ارت ریہ وہ وت اس فتق دوت و،انچہچن آپ رپ فیح انزؽ وہیئ رھپ فہ 

اےنپ رمع  ںیم فیہ اکؾ رکف وج مت اےنپ جح ںیم رکےت وہ افر اکی صخش ےن دفےر  ےک تا ھ ںیم داتن وہیئگ وت آپ ےن رفامای ہک 

 ۔ ے اکاٹ اےنس تا ھ چنیھک ایل وت دفےر  اک داتن اڑھک ایگ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اوکس ابلط آرار دای ینعی ھچک اعمفہض ںیہن دالای

  یلعی،اوباولدیل، امہؾ، اطعء، وفصاؿ  ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...رحمؾ اک ایبؿ وج رعافت ںیم رماجےئ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی مکح دای ہک اکس

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 فملس ےن ہی مکح دای ہک ایکس رطػ  ے جح رکےک ابیق اراکؿ ادا ےئک اجںیئ ۔ رحمؾ اک ایبؿ وج رعافت ںیم رماجےئ افر یبن یلص اہلل ہیلع

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1732    حس

ر، اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ر، سٌیس ب٩ جبی  س٠امی٪ ب٩ ِحب، ح٤از ب٩ یزیس، ٤ًزو ب٩ زی٨ا

ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث ٨ِ َحسَّ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ یِر َب یٔس ب٩ِٔ ُج ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ٕر  ا ٔی٨َ ز ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ ا َح ٨ََ ث ٤َا َحسَّ ُض

 َٗ َو َٓ  ٔ ٔط ت اح٠َٔ َر  ٩ِ ًَ  ٍَ َٗ ٔذِ َو َة إ َٓ َز ٌَ ٔ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ٣َ ْٕ ٔ اٗ َرُج١ْ َو ا  ٢َ بَِي٨َ ا ا٢َ َٗ َ٘ َٓ ُط  ِت َؼ ٌَ ِٗ َ أ َٓ  ٢َ ا َٗ ُط أَِو  ِت َؼ

ٔ َو  ط َِوبَِی ا٢َ ث َٗ َیِٔن أَِو  َِوب ٔي ث ُظ ف ُو ٨ ِّٔ َٛ ٕر َو ٔسِس إئ َو ُظ ب٤َٔ أُِش٠ُو  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اهَّللَ اٟ إٔ٪َّ  َٓ ُط  َرأَِس زُوا  ِّ٤ ُظ َوَِل تَُد ُلو ِّ٨ َِل تَُح

ةٔ  ا٣َ َ٘ٔی ِٟ ا َِو٦َ  ُثطُ ی ٌَ ِب ی َی يِّ  ی٠َُ

امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن سیدی، رمعف  ن دانیر، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک 

اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ رعہف ںیم ڑھکا اھت فہ اینپ وساری  ے رگ ڑپا وت اس یک وساری ےن اس یک رگدؿ وتڑ دی، یبن 

س ہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اوکس اپین افر ریبی  ے لسغ دف افر دف ڑپکفں ںیم ای ہی رفامای ہک اس دیکف ڑپکفں ںیم نفک دف افر ہن وت ایلص ا

 وک وخوبش اگلؤ افر ہن اس اک ےر ڈاھوپن۔ اہلل اعتٰیل ا ے ایقتم ےک دؿ کیبل اتہک وہا ااھٹےئ اگ۔

 ف  ن دانیر، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل ہنعامیلسؿ  ن رحب، امحد  ن سیدی، رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 ابیق اراکؿ ادا ےئک اجںیئ ۔ رحمؾ اک ایبؿ وج رعافت ںیم رماجےئ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی مکح دای ہک ایکس رطػ  ے جح رکےک



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1733    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی یر، اب٩ ًباض  ، سٌیس ب٩ جب ز، ایوب  س٠امی٪ ب٩ ِحب، ح٤ا

 ٕ یِر َب یٔس ب٩ِٔ ُج ٌٔ َس  ٩ِ ًَ وَب  ٩ِ أَی  ًَ ْز  ا َّ٤ ا َح ٨ََ ث ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث َرُج١ْ  َحسَّ ا  ٨َ ٢َ بَِي ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ

 َ أ َٓ  ٢َ ا َٗ ُط أَِو  ِت َؼ َٗ َو َٓ  ٔ ٔط َراح٠َٔت  ٩ِ ًَ  ٍَ َٗ ٔذِ َو َة إ َٓ َز ٌَ ٔ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ َّي اهَّلل َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٍَ ٣َ ْٕ ٔ اٗ اهَّللُ َو َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ُط  َؼِت َٗ ِو

 ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی وظُ  ًَ ُل ِّ٨ َِسطُ َوَِل تَُح َرأ زُوا  ِّ٤ وُظ كٔيّبا َوَِل تَُد ٤َش  َیِٔن َوَِل َت َِوب ُوُظ فٔي ث ٨ ِّٔ َٛ ٕر َو ٔسِس إئ َو ُوُظ ب٤َٔ ِو٦َ  أُِش٠ َی ُثطُ  ٌَ ِب َی  َ اهَّلل إٔ٪َّ  َٓ

ّیا ا٣َةٔ ٠َ٣ُبِّ َ٘ٔی ِٟ  ا

 رکےت ںیہ اس اانثء ںیم اکی صخش یبن ارکؾ یلص امیلسؿ  ن رحب، امحد، اویب، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی

اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ رعہف ںیم ڑھکا اھت ہک ااچکن فہ اینپ وساری  ے رگ ڑپا اس وساری ےن اس یک رگدؿ وتڑ دی۔ یبن یلص اہلل ہیلع 

 اگلؤ افر ہن اس ےک ےر وک ڈاھ وپن افر ہن فملس ےن رفامای ہک اس وک اپین افر ریبی  ے لسغ دف، اس وک دف ڑپکفں ںیم نفک دف اس وک وخوبش ہن

 ا ے ونحط اگلؤ ویکہکن اہلل اعتٰیل اس وک ایقتم ےک دؿ کیبل اتہک وہا ااھٹےئ اگ۔

 امیلسؿ  ن رحب، امحد، اویب، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رحمؾ  ب رماجےئ وت اس یک زیہجت فنیفکت ےک رطوقیں اک ایبؿ ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ  ب رماجےئ وت اس یک زیہجت فنیفکت ےک رطوقیں اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1734    حس

اہی٥، ابوبرش،  :  راوی رضی اهَّلل ٨ًہيٌ٘وب ب٩ ابز ر، اب٩ ًباض   سٌیس ب٩ جبی

بَّ  ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ یِر یٔس ب٩ِٔ ُجَب ٌٔ ٩ِ َس ًَ رِٔشٕ  ُو ب َا أَب بََر٧ ا صَُظِی٥ْ أَِخ ٨ََ ث اصٔی٥َ َحسَّ َِز وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ ا َي ٨ََ ث َرُجًّل َحسَّ ٤َا أَ٪َّ  ُض ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٕض  ا



 

 

َس  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ َاَ٪ ٣َ ُظ ک أُِش٠ُو  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ َرُسو  ٢َ ا َ٘ َٓ اَت  ٤َ َٓ  ٦ْ َُو ٣ُرِِحٔ ُط َوص ُت َٗ َا ٧ ُط  ِت َؼ َٗ َو َٓ  ٥َ َّ٠

 ِٟ َِو٦َ ا ُث ی ٌَ ُِب َّطُ ی ٧ٔ إ َٓ َِسطُ  َرأ ا  زُو ِّ٤ ٕب َوَِل تَُد ٔٔلی وُظ ب ٤َش  ٔ َوَِل َت ط َِوبَِی ُظ فٔي ث ٨ُو ِّٔ َٛ ٕر َو ٔسِس إئ َو ٤َٔ ةٔ ب ا٣َ ّیا َ٘ٔی  ٠َ٣ُبِّ

وقعیب  ن اربامیہ، اوبرشب، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش وج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

وک  اس ھ اس یک افینٹن ےن اس یک رگدؿ وتڑ دی افر فہ رم ایگ اس احؽ ںیم ہک فہ رحمؾ اھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اس

اپین افر ریبی  ے لسغ دف افر ڑپکفں ںیم ا ے نفک دف افر ا ے وخوبش ہن اگلؤ افر ہن اس اک ےر ڈاھوپن افر ہن ا ے ونحط اگلؤ اس ےیل ہک 

 ایقتم ےک دؿ اہلل اعتٰیل اس وک کیبل اتہک وہا ااھٹےئ اگ۔

 وقعیب  ن اربامیہ، اوبرشب، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیم یک رطػ  ے جح افر ذنرفں ےک وپرا رکےن اک ایبؿ افر رمد اک اینپ ویبی یک رطػ  ے ح

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 ویبی یک رطػ  ے جح رکےن اک ایبؿتیم یک رطػ  ے جح افر ذنرفں ےک وپرا رکےن اک ایبؿ افر رمد اک اینپ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1735    حس

ہ :  راوی ر، اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ً ہ، ابوبرش، سٌیس ب٩ جبی سی ب٩ اس٤ٌی١، ابوًوا٧  ٣و

 ٩ِ ًَ رِٔشٕ  َبٔي ب ٩ِ أ ًَ ٧ََة  َوا ًَ ُو  ٨ََا أَب ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ وَسی ب٩ُِ إ ٨ََا ٣ُ ث َزأَّة  َحسَّ ا٣ِ ٤َا أَ٪َّ  ُض ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ یِر َب یسٔ ب٩ِٔ ُج ٌٔ َس

 ٥ِ٠َ َٓ َرِت أَِ٪ َتُحخَّ  ٧ََذ يي  ِت إٔ٪َّ أُم َٟ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔلَي  ائَِت إ ٨ََة َج َضِي َٗ ٩ِ٣ٔ ُج َضا  ٨ِ ًَ أَحُخ   َٓ َ اَتِت أ َّی ٣َ ً ا٢َ  َتُحخَّ َح

وَ  ِٟ ٔا ٙ  ب ُ أََح اهَّلل َٓ ا اهَّلَل  و ـُ ِٗ ا ّة  ٔؿَی ا َٗ ٨ِٔت  ُٛ َ ی٩ِْ أ َز ٔک  لَي أ٣ُِّ ًَ کَاَ٪  ِو  َٟ َیِٔت  ََرأ ا أ ٨َِض ًَ يي  ٥ِ حُط ٌَ ائٔ َن َٓ 

ومیس  ن اامسلیع، اوبوعاہن، اوبرشب، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ہنیہج یک اکی وعرت یبن یلص 

س  ہیلع فملس یک ادتم ںیم احرض وہیئ افر رعض ایک ہک ےریی امں ےن جح یک ذنر امین یھت نکیل فہ جح ہن رک یکس افر رم یئگ وت ایک ںیم ااہلل



 

 

یک رطػ  ے جح رکفں؟ آپ ےن رفامای ہک تاں! اس یک رطػ  ے جح رک ارگ ریتی امں رپ وکیئ آرض وہات وت ایک ا ے ادا ہن رکیت؟ اہلل 

 وت افر یھب وپرا ےئک اجےن اک قحتسم ےہ۔ اعتیل اک قح

 ومیس  ن الیعمس، اوبوعاہن، اوبرشب، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہن ےکس ۔اس صخش یک رطػ  ے جح رکےن اک ایبؿ وج وساری رپ ھٹیب 

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش یک رطػ  ے جح رکےن اک ایبؿ وج وساری رپ ھٹیب ہن ےکس ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1736    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، حرضت اب٩ ًباض، ٓـ١ ب٩ ًباض  ، س٠امی٪ ب٩ يشار خ، اب٩ طہاب ، اب٩ جزی  ابوًاػ٥

 َ٨َ ث ١ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ـِ َٔ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕر  َ٪ ب٩ِٔ َيَشا ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ِٕخ  ی َز اب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ُو  اهَّللُ ا أَب ضَٔی  ٕض َر ا بَّ ًَ

َس٠َ  ٔي  ٔ ب٩ُِ أَب ز زٔی ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ ٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ إ ث َزأَّة ح َحسَّ ا٣ِ ُض٥ِ أَ٪َّ  ٨ِ ارٕ ًَ َ٪ ب٩َِ َيَش ٩ِ ُس٠َامِیَ ًَ إب  ٔطَض اب٩ُِ  ا  ٨ََ ث ٤ََة َحسَّ

ُسو ا َر َی ِت  َٟ ا َٗ  َٔ ا َز َو ِٟ ا ٔة  ا٦َ َححَّ ًَ  ٥َ ٌَ َزأَْة ٩ِ٣ٔ َخِث ا٣ِ َِت  ائ ٢َ َج ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ َي ًَ ل ًَ اهَّللٔ  َة  ـَ ي ََفٔ ٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ 

َر  َِز خِّ أ َح ِٟ ا ٔي  ٔ ف ازٔظ َٔب ً ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ ُط أَِ٪ أَحُخَّ  ٨ِ ًَ ٔضی  ِ٘ َض١ِ َي َٓ ٔة  اح٠َٔ زَّ اٟ َي  ل ًَ َٔی  َتو ٍُ أَِ٪ َيِش ٔلی ٔیّرا َِل َيِشَت ب َٛ ا  َطِیّد ٔي  ِت أَب َٛ ٥ِ ٌَ   َن

اوباعمص، ا ن رججی، ا ن اہشب، امیلسؿ  ن اسیر، رضحت ا ن سابس، لضف  ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، ح، 

  ن اامسلیع، دبعازعلسی  ن ایب ہملس،  ن اہشب، امیلسؿ  ن اسیر، رضحت ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی )دفےری دنس( ومٰیس

رکےت ںیہ ہک ۃجح اولداع ےک اسؽ ہلیبق معثخ یک اکی وعرت آیئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےری  امں ابپ رپ جح 

وہ ایگ ےہ افر وساری رپ دیساھ ںیہن ھٹیب اتکس ارگ ںیم اس یک رطػ جح رکفں وت ایک جح ادا  اس احؽ ںیم رفض وہا ےہ ہک فہ تہب وبڑاھ

 !وہاجےئ اگ؟ آپ ےن رفامای تاں



 

 

 اوباعمص، ا ن رججی، ا ن اہشب، امیلسؿ  ن اسیر، رضحت ا ن سابس، لضف  ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وعرت اک اےنپ وشرہ یک رطػ  ے جح رکےن اک ایبؿ ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 وعرت اک اےنپ وشرہ یک رطػ  ے جح رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1737    حس

٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اب٩  :  راوی ، ًبساهَّلل ، اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ًہًبس اهَّلل ب٩  ، س٠امی٪ ب٩ يشار  طہاب

 ِ اهَّللٔ ب ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٕر  َ٪ ب٩ِٔ َيَشا ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ َضإب  اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ َة  اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ُض٤َا َحسَّ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  إض  بَّ ًَ  ٩ٔ

ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  َٕ زٔی َر  ١ُ ـِ َٔ ِٟ ا َاَ٪  ک  ٢َ ا َٗ  ٔ ِیط َٟ ٔ ُ إ ُوز ٨ِ ِیَضا َوَت َٟ ٔ ُ إ ز ُو ی٨َِ  ١ُ ـِ َٔ ِٟ ا  ١َ ٌَ َح َٓ  ٥َ ٌَ ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ َخِث َِت  ائ َح َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

ي ََفٔ ِت إٔ٪َّ  َٟ ا َ٘ َٓ اِْلَْخٔ   ِّٙ اٟظِّ ٔلَي  ١ٔ إ ـِ َٔ ِٟ ا ُٖ َوِجَط  ٥َ َيَِّصٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ١َ ٌَ َح ةَ َٓ ٔیّرا  ـَ ب َٛ َطِیّدا  َبٔي  ِت أ َٛ َر َِز ٔ أ اهَّلل

ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ ُخ   أَح َٓ َ اح٠َٔةٔ أ اٟزَّ لَي  ًَ بُُت  َیِث َٔ  َِل  ا َوَز ِٟ ا ٔة  َذَٟٔک فٔي َححَّ ٥ِ َو ٌَ  َن

ہلل دبعاہلل  ن ہملسم، امکل، ا ن اہشب، امیلسؿ  ن اسیر، دبعاہلل ، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک لضف یبن یلص ا

ہیلع فملس ےک اس ھ وسار ےھت ہک اکی وعرت ہلیبق معثخ یک آیئ لضف ایکس رطػ دےنھکی ےگل افر فہ وعرت اؿ یک رطػ دےنھکی یگل یبن 

یلص اہلل ہیلع فملس اؿ اک رخ دفےری رطػ ریھپ دےتی، اس وعرت ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ےری  ابپ رپ جح اس احؽ ںیم رفض 

 ھٹیب ںیہن اتکس، ایک ںیم اس یک رطػ  ے جح رکفں؟ آپ ےن رفامای تاں! ہی ۃجح اولداع اک فاہعق ےہ۔ےہ ہک فہ اینپ وساری رپ 

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، ا ن اہشب، امیلسؿ  ن اسیر، دبعاہلل ، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...وچبں ےک جح رکےن اک ایبؿ ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 وچبں ےک جح رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1738    حس

ابي زیس :  راوی ، ح٤از ب٩ زیس، ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩  ا٤ٌ٨ٟا٪  ابو

 َ ث أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ٨ََا أَبُو  ث ُ٘ َحسَّ ُض٤َا َي ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  إض َر بَّ ًَ اب٩َِ  ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ٔیَس  یَز َبٔي  ٩ِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ًَ یِٕس  ُ ب٩ُِ َز از و٢ُ ٨َا َح٤َّ

ٍٕ ب٠َِٔی١ٕ  ٤ِ ١ٔ ٩ِ٣ٔ َج َ٘ اٟثَّ ٥َ فٔي  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّى  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ىٔی  ٣َ سَّ َٗ ىٔی أَِو  َث ٌَ  َب

دی، دیبعاہلل  ن دبعاہلل  ن ایب زدی  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن ا ن سابس ریض اہلل ہنع اوباامعنلؿ، امحد  ن ز

 وک ےتہک وہےئ انس ہک ےھجم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اسامؿ ےک اس ھ زمدہفل  ے رات ےک فتق اجیھب۔

 زدی اوباامعنلؿ، امحد  ن زدی، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 وچبں ےک جح رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1739    حس

تیحے،  :  راوی اہی٥، اب٩ طہاب ٛے ب٬ ہ ب٩ ٣شٌوزاسحٙ، يٌ٘وب ب٩ ابز  ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًتب

ٔي ًُ  ن بََر ٔ أَِخ ط ِّ٤ ًَ  ٩ِ ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط ي  اب٩ُِ أَخٔ ا  ٨ََ ث اصٔی٥َ َحسَّ َِز وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ َا َي ٧ بََر ُٚ أَِخ ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث َة َحسَّ َِب ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُت ًَ بَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ 

بَّ  ًَ ٔ ب٩َِ  اهَّلل ِبَس  ًَ ٕ أَ٪َّ  وز ٌُ َّي ب٩ِٔ ٣َِش ٔ َػل اهَّلل  ٢ُ ُسو لٔي َوَر إ٪  لَي أََت ًَ  ُ یر ُح٥َُ٠ أَٔس ِٟ ا زُِت  َاَص ِس ٧ َٗ َب٠ُِت َو ِٗ َ ٢َ أ ا َٗ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر إض 



 

 

 ِ٨ ًَ ُت  ِٟ َ َز ٧ ٢ٔ ث٥َُّ  ِْلَوَّ ا  ِّٕ اٟؼَّ ٔف  ٌِ یََسِی َب َیَِن  ُت ب ِ َٔ َّی  ً ٤ٔٔىّی َح يي ب ائ٥ْٔ ُيَؼل َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ أض َضا اهَّلل َّ٨ اٟ  ٍَ ُت ٣َ ِٔ َٔ َؼ َٓ ِت  ٌَ َت ََفَ

 َٔ َزا َو ِٟ ا ةٔ  ٔي َححَّ ٔىّی ف ٤ٔ إب ب َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ُُص  ُو٧ ا٢َ ی َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس َئ  ا َر  َو

ںیہ ہک دبعاہلل  ن سابس  ااحسؼ ، وقعیب  ن اربامیہ، ا ن اہشب ےک ےجیتھب، دیبعاہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع  ن وعسمد  ے رفاتی رکےت

ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ولبغ ےک آربی اھت اینپ اکی دگیھ رپ وسار وہ رک آای افر روسؽ اہلل ٰینم ںیم ڑھک  وہےئ امنز ڑپھ رےہ ےھت۔ 

 فملس ںیم اتلچ رتا اہیں کت ہک فص افؽ ےک اسےنم  ے سگر ایگ رھپ ںیم دگیھ رپ  ے ارتا فہ رچیت ریہ۔ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ےک ےھچیپ ولوگں ےک اس ھ فص ںیم رشکی وہ ایگ افر ویسن ےن ا ن اہشب  ے رفاتی ایک ہک ہی ۃجح اولداع ںیم وہا۔

 اقحس، وقعیب  ن اربامیہ، ا ن اہشب ےک ےجیتھب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع  ن وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 وچبں ےک جح رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1740    حس

ب ب٩ یزیس :  راوی ، سائ ، حات٥ ب٩ اس٤ٌی١، ٣ح٤س ب٩ یوسٕ ٟزح٩٤ ب٩ یو٧ص  ًبسا

َُص  ُو٧ ٩ٔ٤َ ب٩ُِ ی زَِّح اٟ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٍَ َحسَّ خَّ بٔي ٣َ ٢َ حُ ا َٗ ٔیَس  َز ٔٔب ب٩ِٔ ی ائ اٟشَّ  ٩ِ ًَ  َٕ ُوُس ٔس ب٩ِٔ ی َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ أًی١َ  ِٔس٤َ ات٥ُٔ ب٩ُِ إ ا َح ث٨ََ َحسَّ

ٔیَن  ٔس٨  ٍٔ ِب اب٩ُِ َس َا  ٥َ َوأ٧َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو  َر

 ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  دبعارلنمح  ن ویسن، احمت  ن اامسلیع، دمحم  ن ویفس، اسبئ  ن سیدی

 ےک اس ھ جح رکاای ایگ افر اس فتق ےریی رمع است ربس یک وہیگ۔

 دبعارلنمح  ن ویسن، احمت  ن الیعمس، دمحم  ن ویفس، اسبئ  ن سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 وچبں ےک جح رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1741    حس

ٟزح٩٤ :  راوی ک، جٌیس ب٩ ًبسا ٣اٟ  ٤ًزو ب٩ زارہ، ٗاس٥ ب٩ 

 ٩ِ ًَ ٕٔک  اٟ ٔس٥ُ ب٩ُِ ٣َ ا َ٘ ِٟ ا َا  ٧ َرَة أَِخبََر ا ًَ زُو ب٩ُِ ُز ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث ٢ُ َحسَّ و ُ٘ ٔ َي ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبٔس  ًَ َز ب٩َِ  ٤َُ ُت ً ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ ِیٔس ب٩ِٔ  ٌَ ُح ِٟ ا

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ١ٔ َ٘ ٔي َث ٔ ف خَّ بٔط ِس حُ َٗ َاَ٪  ک ٔیَس َو ز َی ائٔٔب ب٩ِٔ   ٠ٟٔشَّ

ی دذ  ن دبعارلنمح  ے رفاتی رکےت ںیہ
ح ع
 ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رمع  ن دبعازعلسی وک رمعف  ن زارہ، اقمس  ن امکل، 

 اسبئ  ن سیدی  ے ہی ےتہک وہےئ انس ہک اؿ وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسامؿ ںیم )ابؽ وچبں( ںیم جح رکاای ایگ۔

ی دذ  ن دبعارلنمح :  رافی
ح ع
 رمعف  ن زارہ، اقمس  ن امکل، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وعروتں ےک جح رکےن اک ایبؿ افر ھجم  ے ادمح  ن دمحم ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے اربامیہ،

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

اوہنں ےن اؿ ےک دادا  ے رفاتی ایک ہک رضحت رمع ریض وعروتں ےک جح رکےن اک ایبؿ افر ھجم  ے ادمح  ن دمحم ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے اربامیہ، اوہنں ےن اےنپ فادل افر 

  وک اجیھب۔اہلل ہنع ےن اےنپ آرخی جح ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ازفاج وک جح رکےن یک ااجزت دی افر اؿ ےک اس ھ امثعؿ  ن افعؿ افر دبعارلنمح

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1742    حس

ا :  راوی ہ رضی اهَّلل ٨ًہ رضی اهَّلل ٨ًہا ب٩ ك٠حہ ا٦ ا٤ٟو٨٣ین حرضت ًائظ یب ب٩ ابي ٤ًزہ، ًائظہ  اٟواحس، حب ز، ًبس  ٣شس



 

 

ُت  ٨ِٔ ُة ب ائَٔظ ًَ ا  ٨َِ ثَت ٢َ َحسَّ ا َٗ َزَة  ٤ِ ًَ ٔي  َب ُب ب٩ُِ أ ا َحبٔی ٨ََ ث احٔٔس َحسَّ َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث َة أ٦ُِّ َحسَّ ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ َة  ك٠ََِح

 َ ٩َّ أ ٜٔ ا٢َ َل َ٘ َٓ  ٥ُِٜ ٌَ اصُٔس ٣َ ٧َُح زُو َو ِِ َن ٔ أََِل  اهَّلل و٢َ  َرُس ٠ُِت یَا  ُٗ ِت  َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ  ُ ضَٔی اهَّلل َر ٔیَن  ٤ُِؤ٨٣ٔ ِٟ َحخ  ا ِٟ ا ُط  ٔ َوأَِج٠َ٤َ از حَٔض ِٟ ا ِحَش٩َ 

ا ٩ِ٣ٔ  ُت َصَذ ٌِ ٔ ٤ ِ َس َس إٔذ ٌِ َحخَّ َب ِٟ ا  َُ ََز ًَل أ َٓ ُة  ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ ْر  بِرُو خٌّ ٣َ ٥َ َح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل و٢ٔ   َرُس

دسمد، دبعاولادح، بیبح  ن ایب رمعہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع  ن ہحلط اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکیت ںیہ 

ںی ؟ وت آپ ےن اہمتر  ےئل بس اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ایک مہ ولگ آپ ےک اس ھ زغفہ ای اہجد ہن رک

 ے رتہب افر دمعہ اہجد جح وبقمؽ ےہ رضحت اعہشئ یتہک ںیھت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ہی ےننس ےک دعب ںیم جح وک یھبک ہن وھچڑفں 

 یگ۔

 ہلل اہنعدسمد، دبعاولادح، بیبح  ن ایب رمعہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع  ن ہحلط اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وچبں ےک جح رکےن اک ایبؿ ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 وچبں ےک جح رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1743    حس

ا٤ٌ٨ٟا٪ :  راوی ض ابو  ٦( حرضت اب٩ ًبا ، )اب٩ ًباض ٛے ًُل ، ٤ًزو ابو٣ٌبس  ، ح٤از ب٩ زیس 

 ًَ اب٩َِ  ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ٔیَس  یَز َبٔي  ٩ِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ًَ یِٕس  ُ ب٩ُِ َز از ث٨ََا َح٤َّ أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ٨ََا أَبُو  ث و٢ُ َحسَّ ُ٘ ُض٤َا َي ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  إض َر بَّ

ىٔی  ٣َ سَّ َٗ ىٔی أَِو  َث ٌَ ٍٕ ب٠َِٔی١ٕ َب ٤ِ ١ٔ ٩ِ٣ٔ َج َ٘ اٟثَّ ٥َ فٔي  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل َّ٨  اٟ

اوب اامعنلؿ ، امحد  ن زدی ، رمعف اوبدبعم، )ا ن سابس ےک الغؾ( رضحت ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

اکنح رحاؾ وہ افر وعرت ےک اپس وکیئ صخش ہن اجےئ رگم اس  رفامای ہک وعرت رصػ اےسی رہتش دار ےک اس ھ رفس رک  سج  ے



 

 

احؽ ںیم ہک اس ےک اپس وکیئ رحمؾ وموجد وہ اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ںیم الفں رکشل ںیم اجان اچاتہ وہں افر ےریی ویبی 

 جح وک اجان اچیتہ ےہ آپ ےن رفامای وت اینپ ویبی ےک اس ھ اج۔

 د  ن زدی ، رمعف اوبدبعم، )ا ن سابس ےک الغؾ( رضحت ا ن سابساوب اامعنلؿ ، امح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وعروتں ےک جح رکےن اک ایبؿ افر ھجم  ے ادمح  ن دمحم ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے اربامیہ،

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

اتی ایک ہک رضحت رمع ریض ں ےک جح رکےن اک ایبؿ افر ھجم  ے ادمح  ن دمحم ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے اربامیہ، اوہنں ےن اےنپ فادل افر اوہنں ےن اؿ ےک دادا  ے رفوعروت

 افعؿ افر دبعارلنمح وک اجیھب۔ اہلل ہنع ےن اےنپ آرخی جح ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ازفاج وک جح رکےن یک ااجزت دی افر اؿ ےک اس ھ امثعؿ  ن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1744    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، ًلاء اب٩ ًباض  ٍ، حبیب، ٥٠ٌ٣  ًبسا٪، یزیس ب٩ زًی

 ًَ  ٩ِ ًَ  ٥ُ ِّ٠ ٌَ ٤ُ ِٟ ا ْب  َا َحبٔی بََر٧ ٍٕ أَِخ ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز ز َی َا  بََر٧ اُ٪ أَِخ ِبَس ًَ ا  ٨ََ ث ٍَ َحسَّ َرَج ا  َّ٤ َٟ  ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕئ  َلا

َحخِّ  ِٟ ا ٔک ٩ِ٣ٔ  ٌَ یَّةٔ ٣َا ٨َ٣َ رٔ َِنَؼا ِْل ٔس٨َإ٪ ا ا٢َ ْٔل٦ُِّ  َٗ  ٔ تٔط ٥َ ٩ِ٣ٔ َححَّ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ا اٟ َض ىٔی َزِوَج ٌِ ًَلٕ٪ َت ُٓ ِت أَبُو  َٟ ا َٗ  

ٔؿحَ  ٧َا ُط  َٟ َاَ٪  ّة ک ّة أَِو َححَّ ٔضی َححَّ ِ٘ اَ٪ َت ـَ َر٣َ ٔي  َزّة ف ٤ُِ إٔ٪َّ ً َٓ  ٢َ ا َٗ ا  ٨َ َٟ ا  ٔي أَِرّؿ اِْلَْخُ َيِشق ا َو ٤َٔ َي أََحٔسص ل ًَ خَّ  اُظ أ٪ َح َرَو ٔي  ع ٣َ 

٢َ ًُبَیِ  ا َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩َِ  ُت  ٌِ ٔ ٤ ٕئ َس َلا ًَ  ٩ِ ًَ ِٕخ  ی َز ٕئ اب٩ُِ ُج ا َل ًَ  ٩ِ ًَ ی٥ٔ  ََکٔ اِل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ اهَّللٔ  ُس 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ  ٕ ٔز اب ٩ِ َج ًَ 

دبعاؿ، سیدی  ن زرعی، بیبح، ملعم، اطعء ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک  ب یبن یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ جح  ے 

ااصنرہی  ے رفامای مت وک جح  ے سک زیچ ےن ابز راھک؟ اس ےن وجاب دای ہک الفں ےک ابپ ینعی ےری  فاسپ وہ رےہ ےھت وت اؾ انسؿ 

وشرہ ےن اس ےک اپین الدےن ےک دف افٹن ےھت، اؿ ںیم  ے اکی رپ فہ جح رکےن ایگ افر دفےرا امہری زنیم ںیم اپین اچنہپات ےہ۔ آپ 

ےری  اس ھ جح ےک ربارب ےہ۔ ا ن رججی ےن اطعء  ے رفاتی ایک ےہ ںیم ےن  ےن رفامای راضمؿ ںیم رمعہ رکان اکی جح ےک ربارب ےہ



 

 

ا ن سابس  ے انس ےہ، اوہنں یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک ےہ افر دیبعاہلل  ن دبعارکلص   ے اوہنں ےن اطعء  ے اوہنں 

 ےن اجرب  ے اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک۔

 سیدی  ن زرعی، بیبح، ملعم، اطعء ا ن سابس ریض اہلل ہنعدبعاؿ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 فادل افر اوہنں ےن اؿ ےک دادا  ے رفاتی ایک ہک رضحت رمع ریض وعروتں ےک جح رکےن اک ایبؿ افر ھجم  ے ادمح  ن دمحم ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے اربامیہ، اوہنں ےن اےنپ

  وک اجیھب۔اہلل ہنع ےن اےنپ آرخی جح ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ازفاج وک جح رکےن یک ااجزت دی افر اؿ ےک اس ھ امثعؿ  ن افعؿ افر دبعارلنمح

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1745    حس

٤ًیر، ٗزًہ :  راوی ا٠٤ٟک ب٩  ، ًبس ہ  س٠امی٪ ب٩ ِحب، طٌب

 ٢َ ا َٗ  ٕ از َٔی ِولَي ز َة ٣َ ًَ َ ز َٗ  ٩ِ ًَ  ٕ یِر ٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُ ٠٤َ ِٟ ا ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث زَا َحسَّ َُ ِس  َٗ یٕس َو ٌٔ ُت أَبَا َس ٌِ ٔ ٤  َس

٠َیِ  ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٍَ ٣َ َ ٥َ أ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس ُض٩َّ ٩ِ٣ٔ  ُت ٌِ ٔ ٤ ٍْ َس َ َِرب ٢َ أ ا َٗ َزَِوّة  َة ُ رِشَ ًَ ًَِی  ٥َ ث٨ِٔ َس٠َّ ٔ َو ا٢َ ط َٗ ِو 

ا٣َِزأَةْ  َٔفَ  ا ُتَش ىٔی أَِ٪ َِل  ٨َ ِ٘ َن آ ىٔی َو ٨َِ َحب ًِ َ أ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ُُض٩َّ  ث َضا  یَُحسِّ ا َزِوُج َض ٌَ ِیَص ٣َ َٟ یِٔن  َِو٣َ یَرَة ی ٣َٔش

 ِِ َت َّی  ً َِّصٔ َح ٌَ ِٟ ا َس  ٌِ یِٔن َب ًَلَت َس َػ ٌِ َػًَلَة َب ي َوَِل  َه اِْلَِؿ ِْطٔ َو ٔٔ ِٟ ا َِو٣َیِٔن  ِو٦َ ی َػ ٕ َوَِل  ٦ ذُو ٣َرِِحَ ِبٔح أَِو  اٟؼ  َس  ٌِ ُص َوَب ٤ِ اٟظَّ زَُب 

ا َح زِّ اٟ ُتَظس   ُص َوَِل  ٤ِ اٟظَّ  ٍَ ُ ِل٠ َّی َت ً َصیَح ِٗ َ ِْل ی َو٣َِشحٔٔس ا ٔ َو٣َِشحٔٔس ا٦ رَِحَ ِٟ ا ًََلثَةٔ ٣ََشأجَس ٣َِشحٔٔس  ٔلَي ث  ٢ُ إِٔلَّ إ

امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، دبعاکلمل  ن ریمع، زقہع )زاید ےک الغؾ( ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اوبدیعس  ے انس افر اوہنں ےن یبن یلص 

ےن اہک ہک اچر ابںیت ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ینس ںیہ، ای اہک ہک اچر ابںیت یبن اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ ابرہ زغفہ ےئک ےھت اوہنں 

یلص اہلل ہیلع فملس  ے لقن رکےت ےھت، ےھجم اچر ابںیت تہب دنسپ آںیئ، افؽ ہی ہک وکیئ وعرت دف دؿ اک رفس اس احؽ ںیم ہن رک  ہک 

ئ ےک دؿ رفز  ہن رےھک۔ رسیت  ہی ہک دف امنزفں اس ےک اس ھ اس اک وشرہ ای رحمؾ ہن وہ۔ دفےر  ہی ہک دیع

ح

 

ض

ارطفل افر دیعاال

ےک دعب امنز ہن ڑپےھ۔ ینعی رصع ےک دعب  ب کت آاتفب رغفب ہن وہ اجےئ افر رجف ےک دعب  ب کت آاتفب ولطع ہن وہ اجےئ۔ 



 

 

 ہن ابدنےھ۔ وچےھت ہی ہک دجسم رحاؾ افر ےریی دجسم افر دجسم اٰیصق ےک وسا یسک دجسم یک رطػ اسامؿ رفس

 امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، دبعاکلمل  ن ریمع، زقہع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہبعک یک رطػ دیپؽ اجےن یک ذنرامےنن اک ایبؿ ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ۔ہبعک یک رطػ دیپؽ اجےن یک ذنرامےنن اک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1746    حس

ت ا٧ص :  راوی ، ثاب ری، ح٤یس كوی١ ، ٓزا  اب٩ سًل٦

 ُ اهَّلل ضَٔی  َٕص َر ٩ِ أ٧َ ًَ ْٔت  َاب َىٔی ث ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔی١ٔ  و لَّ اٟ ٤َُِیٕس  ٩ِ ح ًَ رٔی   َا ز َٔ ِٟ ٧َا ا بََر ٕ أَِخ ًَل٦ اب٩ُِ َس ا  ٨ََ ث ٨ِطُ أَ٪َّ َحسَّ ًَ اهَّللُ    َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ

ا٢َ إٔ٪َّ اهَّلَل َٗ ٔشَی  ٤َِ ٧ََذَر أَِ٪ ی ا  اُٟو َٗ ا  ٢ُ صََذ ا بَا ا٢َ ٣َ َٗ  ٔ ٨َِِیط اب َیَِن  َزی ب ا یَُض ا  َطِیّد َی  َرأ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ُط ًَ َش ِٔ َن ا  ٔب صََذ ٔذی ٌِ َت  ٩ِ ًَ  

َب  َٛ َزِ َزُظ أَِ٪ ی ىٔیٌّ َوأ٣ََ َِ َٟ 

اسن  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی وبڑےھ وک داھکی وج اےنپ وٹیبں ےک ا ن السؾ، زفاری، دیمح وطلی، اثتب 

اہسر  لچ رتا اھت۔ آپ ےن رفامای اس اک ایک احؽ ےہ ولوگں ےن رعض ایک اس ےن دیپؽ لچ رک ہبعک اجےن یک ذنر امین یھت۔ آپ ےن 

 ز ےہ افر اس وک وسار وہ اجےن اک مکح دای۔رفامای اہلل اعتیل سفن وک ذعاب ںیم التبم رکےن  ے ےب این

 ا ن السؾ، زفاری، دیمح وطلی، اثتب اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہبعک یک رطػ دیپؽ اجےن یک ذنرامےنن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1747    حس

٣ز :  راوی ًا ً٘بہ ب٩   ، یر ٟد ا ابو  ، ب ، یزیس ب٩ ابي حبی ایوب بي  ا خ، سٌیس ب٩  اب٩ جزی  ، ٕ ظا٦ ب٩ یوس ، ہ سٰی ٣و ہی٥ ب٩  ا  ابز

بََرص٥ُِ  ِٕخ أَِخ ی َز اب٩َِ ُج َٕ أَ٪َّ  ُس ُو ٧َا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ ی بََر َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخ ا إٔب ٨ََ ث ٔیَس ب٩َِ أَبٔي  َحسَّ َز وَب أَ٪َّ ی َی  َبٔي أ یُس ب٩ُِ أ ٌٔ َس ٔي  ن ا٢َ أَِخبََر َٗ

َي بَیِ  ٔل ٔشَی إ ٤ِ ًٔی أَِ٪ َت َرِت أُِخ ٧ََذ ا٢َ  َٗ  ٕ ا٣ٔز ًَ َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ُ ً ٩ِ ًَ َُط  ث ٔ َحسَّ یِر َد ِٟ ا ُظ أَ٪َّ أَبَا  بََر ٕب أَِخ َضا َحبٔی َٟ ًَٔی  ِٔ َت ىٔی أَِ٪ أَِس َزِت ٔ َوأ٣ََ اهَّلل ٔت 

ٔيیَّ  َّ٨ َ  اٟ ک ٢َ َو ا َٗ ِب  َٛ ََرِ ِٟ ٔع َو َٔت٤ِ ٟ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٢َ ا َ٘ َٓ ُط  تَِيُت ِٔ َت ِس ا َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ُٚ َػل رٔ ا َٔ ٔ َِل ُي یِر َد ِٟ ا ُو  اَ٪ أَب

َبةَ  ِ٘ ًُ 

، ةقع  ن اعرم  ے رفاتی رکےت ںیہ اربامیہ  ن ومیس، اشہؾ  ن ویفس، ا ن رججی، دیعس  ن ایب اویب، سیدی  ن ایب بیبح، اوباریخل

ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ےریی نہب ےن اخہن ہبعک کت دیپؽ لچ رک اجےن یک ذنر امین افر ےھجم مکح دای ہک ںیم اس ےک ےئل روسؽ اہلل 

ای ہک دیپؽ  ےل افر یلص اہلل ہیلع فملس  ے ہلئسم درایتف رکفں۔انچہچن ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے درایتف ایک۔ آپ ےن رفام

 وسار یھب وہاجےئ افر اوباریخل ہشیمہ ةقع ےک اس ھ رےتہ ےھت۔

 اربامیہ  ن ومٰیس، اشہؾ  ن ویفس، ا ن رججی، دیعس  ن ایب اویب، سیدی  ن ایب بیبح، اوباریخل، ةقع  ن اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک یک رطػ دیپؽ اجےن یک ذنرامےنن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1748    حس

، ً٘بہ :  راوی ، یحٌی ب٩ ایوب، یزیس، ابواٟدیر  ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ



 

 

 ًَ ِٕخ  ی َز اب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ُو  ا أَب ٨ََ ث یَث َحسَّ َحٔس ِٟ ا َْکَ  َذ َٓ َبَة  ِ٘ ُ ً ٩ِ ًَ  ٔ یِر َد ِٟ ا َبٔي  ٩ِ أ ًَ ٔیَس  ز َی  ٩ِ ًَ وَب  َی  ٌَی ب٩ِٔ أ َیِح  ٩ِ 

 اوباعمص، ا ن رججی، ییحی  ن اویب، سیدی، اوباریخل، ةقع  ے )ہی دحثی( ایس رطح رفاتی رکےت ںیہ۔

 اوباعمص، ا ن رججی، ییحی  ن اویب، سیدی، اوباریخل، ةقع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دمہنی ےک رحؾ اک ایبؿ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ےک رحؾ اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1749    حس

، ًاػ٥، ابوًبس :  راوی ت ب٩ یزیس ، ثاب ا٤ٌ٨ٟا٪ ، ا٧ص رضی اهَّلل ٨ًہابو احو٢  اٟزح٩٤ 

 َ ٩ِ أ ًَ  ٢ُ ِْلَِحَو ٩ٔ٤َ ا ِح زَّ اٟ ِبسٔ  ًَ ٔػ٥ْ أَبُو  ا ًَ ث٨ََا  ٔیَس َحسَّ ز َی َابُٔت ب٩ُِ  ٨ََا ث ث أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ٨ََا أَبُو  ث ٔيیِّ َحسَّ َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٧َٕص َر

 ٦ْ ُة َِحَ ی٨َ ٤َٔس ِٟ ا  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ا َحَسْث ٩ِ٣َ أَِحَسَث َحَسثّا  َػل َض ا َوَِل یُِحَسُث ٓٔی َطَحزَُص  ٍُ َل ِ٘ ا َِل ُي َذ َٛ َي  ٔل ا إ َذ َٛ  ٩ِ٣ٔ

یَن  ٌٔ ٔض أَِج٤َ ا َّ٨ اٟ ٔة َو َٜ ٔ ًَلئ ٤َ ِٟ ا ٔ َو اهَّلل ٨َُة  ٌِ َٟ  ٔ ط ٠َِی ٌَ َٓ 

آپ ےن رفامای ہک دمہنی اہیں اوباامعنلؿ، اثتب  ن سیدی، اعمص، اوبدبعارلنمح اوحؽ، اسن ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک 

 ے فتاں کت رحؾ ےہ، اس اک درتخ ہن اکاٹ اجےئ افر ہن اس ںیم وکیئ دبتع یک اجےئ، سج ےن اس ںیم وکیئ دبتع یک، وت اس رپ اہلل 

 رفوتشں افر امتؾ ولوگں یک تنعل ےہ۔

 اوباامعنلؿ، اثتب  ن سیدی، اعمص، اوبدبعارلنمح اوحؽ، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ےک رحؾ اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1750    حس

، ا٧ص رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی تیاح اٟوارث، ابواٟ ، ًبس  ابو٤ٌ٣ز

 َ ث َػ َحسَّ ٔيی   َّ٨ اٟ س٦َٔ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ٧ََٕص  ٩ِ أ ًَ ٔح  ا َّیَّ اٟت َبٔي  ٩ِ أ ًَ رٔٔث  ا َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٕ َحسَّ ز ٤َ ٌِ ُو ٣َ ا أَب ٨ََة ٨َ ی ٤َسٔ ِٟ ا  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ل

ُوا َِل  اٟ َ٘ َٓ ٔي  ُون َا٨٣ٔ رٔ ث ا حَّ َّ٨ اٟ َا بَىٔی  ٢َ ی ا َ٘ َٓ ٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا ٔئ  ٨َٔا َز بٔب ُبَٔظِت ث٥َُّ  َوأ٣ََ ٨ َٓ ٔیَن  ٛ رِشٔ ٤ُ ِٟ ا رٔ  بُو ُ٘ ٔ َز ب أ٣ََ َٓ ٔلَي اهَّللٔ  ٨َطُ إِٔلَّ إ َِل٠ُُب ث٤ََ ٧

٤َِشحٔسٔ  ِٟ ِٔب٠ََة ا ِد١َ ٗ َّ٨ اٟ ا  و  ٔ َؼ َٓ  ٍَ ٔل ُ٘ َٓ ِد١ٔ  َّ٨ ٔاٟ یَِت َوب وِّ ُش َٓ ٔب  ْٔخَ ِٟ ٔا  ب

اہلل ہیلع فملس دمہنی ںیم ےچنہپ افر دجسم انبےن اک اوبرمعم، دبعاولارث، اوباایتلح، اسن ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص 

مکح دای وت رفامای ا  ینب اجنر ھجم  ے زنیم یک تمیق ےل ول، اوہنں ےن اہک ہک اس یک تمیق مہ رصػ اہلل  ے ںیل ےگ، رھپ رشمنیک یک 

ر ایک افر دروتخں ےک اکےنٹ اک مکح دای وت فہ اکٹ ربقفں وک وھکدےن اک مکح دای وت فہ وھکدی ںیئگ، رھپ فریاےن ےک قلعتم مکح دای وت اس وک ومہا

 ڈاےل ےئگ افر دجسم ےک ہلبق یک تمس ںیم فص ےک وطر رپ رھک دےئ ےئگ۔

 اوبرمعم، دبعاولارث، اوباایتلح، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   باب

 دمہنی ےک رحؾ اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1751    حس

ری، حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، سٌیس ٣٘ب اٟح٤یس( س٠امی٪، ًبیس اهَّلل  ازر اس٤ٌی١، )ًبس  اس٤ٌی١ ب٩ ًبساهَّلل ، بز

اهَّللٔ ِبسٔ  ًَ أًی١ُ ب٩ُِ  ِٔس٤َ ٨ََا إ ث ِ َحسَّ ی َُز ٩ِ أَبٔي ص ًَ بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َ ِٟ ا یٕس  ٌٔ ٩ِ َس ًَ َز  ٤َ ٔ ب٩ِٔ ًُ اهَّلل ٩ِ ًُبَِیسٔ  ًَ  ٪َ ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ ثَىٔی أَخٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ َزَة  



 

 

 َ ل ًَ ٔة  ٤َٔسی٨َ ِٟ ا ًََِی  َیَِن َِلب ا ب ٦َ ٣َ ٢َ ُِحِّ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  اهَّللُ  يَر َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َي  ٢َ َوأَت ا َٗ ٔي  ان َٟٔش

ا َ٘ َٓ َت  َٔ َت ِٟ ا ٔ ث٥َُّ  ٦ رَِحَ ِٟ ا ُت٥ِ ٩ِ٣ٔ  ِج ِس َْخَ َٗ رٔثََة  ا َا بَىٔی َح ٥ِ ی ُٛ ََرا ٢َ أ ا َ٘ َٓ رٔثََة  ا َىٔی َح ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٔ ْمُتَْن ٓٔیط  ٢َ ب١َِ أ

اہلل ، دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت الیعمس  ن دبعاہلل ، ربادر اامسلیع، )دبعادیمحل( امیلسؿ، دیبع

ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس دمہنی ےک الگنسخ دیماونں اک درایمین اقمؾ ےریی زابؿ  ے رحاؾ ایک ایگ ےہ افر یبن 

اتھجمس وہں ہک مت رحؾ ےک ابرہ وہےئگ، رھپ آپ ےن ادرھ ادرھ یلص اہلل ہیلع فملس ینب احرہث ےک اپس آےئ وت رفامای ہک ا  ینب احرہث ںیم 

 داھکی وت رفامای ہک ںیہن مت رحؾ ےک ادنر وہ۔

 الیعمس  ن دبعاہلل ، ربادر الیعمس، )دبعادیمحل( امیلسؿ، دیبع اہلل ، دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ےک رحؾ اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1752    حس

اٟس سے وہ حرضت ًلي رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی اہی٥ تییم اپ٨ے و اٟزح٩٤، سٔیا٪، ا٤ًع، ابز ر، ًبس  ٣ح٤س ب٩ بظا

 َ٨َ ث یٔمِّ َحسَّ َِّی اٟت اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ ٤َٔع  ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ٩ٔ٤َ َحسَّ اٟزَِّح ِبُس  ًَ ٨ََا  ث إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ضَٔی ا ٣َُح َر لٓٔيٕ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ

 َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُة  َٔ ٔحی اٟؼَّ  ٔ ٔ َوصَٔذظ اهَّلل اُب  َطِیْئ إِٔلَّ َٛٔت ٨َِٔس٧َا  ا٢َ ٣َا ً َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ ٕ اهَّلل ائٔز ًَ َیَِن  ا ب ٦ْ ٣َ ٨َُة َِحَ ی ٤َسٔ ِٟ ا  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ 

 ٌٔ ٔض أَِج٤َ ا ا٨َّٟ ٔة َو َٜ ٔ ًَلئ ٤َ ِٟ ا ُة اهَّللٔ َو ٨َ ٌِ َٟ  ٔ ط ٠َِی ٌَ َٓ ّا  ی ٣ُِحٔسث آَو ّا أَِو  ا َحَسث ا ٩ِ٣َ أَِحَسَث ٓٔیَض َذ َٛ َي  ٔل َِل إ ْٖ َو َب١ُ ٨ِ٣ٔطُ ََصِ ِ٘ یَن َِل ُي

ا٢َ  َٗ ٢ْ َو ِس یَن ًَ ٌٔ ٔض أَِج٤َ ا َّ٨ اٟ ٔة َو َٜ ٔ ٤ًََلئ ِٟ ا اهَّللٔ َو ٨َُة  ٌِ َٟ  ٔ ط ٠َِی ٌَ َٓ ا  ٤ّٔ ٩ِ٤َ أَِخََفَ ٣ُِش٠ َٓ احَٔسْة  ٤ُِش٤ٔ٠ٔیَن َو ِٟ ا ُة  ُط ذ٣َّٔ ٨ِ َب١ُ ٣ٔ ِ٘  َِل يُ

ًَل  ٤َ ِٟ ا ٨َُة اهَّللٔ َو ٌِ َٟ  ٔ ط ٠َِی ٌَ َٓ  ٔ أٟیط َو ٔذِٔ٪ ٣َ ٔ إ یِر َِ ٔ ِو٣ّا ب َٗ َّي  َول ٢ْ َو٩ِ٣َ َت ِس ًَ ْٖ َوَِل  ْٖ َوَِل ََصِ ََصِ ُط  َب١ُ ٨ِ٣ٔ ِ٘ یَن َِل يُ ٌٔ ٤َ أض أَِج ا٨َّٟ ةٔ َو َٜ ٔ ئ

 ٢ْ ِس ًَ 



 

 

دمحم  ن اشبر، دبعارلنمح،  نایؿ، اشمع، اربامیہ یمیت اےنپ فادل  ے فہ رضحت  یل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک 

 ےہ )سج ںیم اھکل ےہ( دمہنی اعرئ  ے ےل رک الفں الفں ےری  اپس وت رصػ اہلل یک اتکب افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہی ہفیحص

اقمامت کت رحؾ ےہ وج صخش اس ہگج ںیم وکیئ ابت اکنےل ای یسک دبیتع وک انپہ د  وت اس رپ اہلل اعتیل یک تنعل افر رفوتشں افر امتؾ 

اک ذہم اکی ےہ وج صخش یسک املسمؿ اک  ولوگں یک تنعل ےہ، ہن اس یک رفض سابدت وبقمؽ ےہ افر ہن لفن افر آپ ےن رفامای املسمونں

دہع وتڑ ، اس رپ اہلل افر رفوتشں افر امتؾ ولوگں یک تنعل ےہ، ہن وت اس یک رفض سابدت وبقمؽ وہیگ افر ہن لفن افر وج صخش اےنپ 

یک تنعل ےہ اس یک امکل یک ااجزت ےک ریغب یسک وقؾ  ے وساالت رک  وت اس رپ اہلل اعتیل افر اس ےک امتؾ رفوتشں افر امتؾ ولوگں 

 ہن وت وکیئ رفض سابدت وبقمؽ وہیگ افر ہن لفن سابدت۔

 دمحم  ن اشبر، دبعارلنمح،  نایؿ، اشمع، اربامیہ یمیت اےنپ فادل  ے فہ رضحت  یل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... یک تلیضف افر اس اک ایبؿ ہک فہ رب  آدیم وک اکنؽ داتی ےہ ۔دمہنی

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی یک تلیضف افر اس اک ایبؿ ہک فہ رب  آدیم وک اکنؽ داتی ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1753    حس

ک، یحٌی ب٩ سٌیس،  :  راوی ٣اٟ  ،ٕ  ابواٟحباب، سٌیس ب٩ يشارحرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہًبس اهَّلل ب٩ یوس

یَس  ٌٔ َس أب  َب ُح ِٟ ا َا  ُت أَب ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩ِٔ  یَِح  ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُس یُو ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ُت َحسَّ ٌِ ٔ ٤ ٢ُ َس و ُ٘ إر َي ب٩َِ َيَش

ا٢َ  َٗ  ٢ُ و ُ٘ ٨ِطُ َي ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  یَِزَة  َُز َا ص هَٔي  أَب یَثِرُٔب َو وَ٪  وُٟ ُ٘ ی َي ُْقَ ِٟ ا ِک١ُُ  ٕة َتأ َی زُِت بَْٔقِ ٥َ أ٣ُٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس

یسٔ  َحٔس ِٟ ا َبَث  ُ َخ یر ٜٔ اِل ٔي  ف ی٨َِ ٤َا  َٛ اَض  َّ٨ اٟ فٔي  ٨ِ ُة َت ی٨َ ٤َٔس ِٟ  ا

رہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ییحی  ن دیعس، اوباابحلب، دیعس  ن اسیررضحت اوب

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ےھجم اےسی رہش اجےن اک مکح دای ایگ وج دفےر  رہشفں وک اھک اجےئ ، انمقف ولگ اس وک رثیب ےتہک ںیہ 



 

 

 ر رکیت ےہ۔اس اک انؾ دمہنی ےہ افر رب  ولوگں وک اس رطح دفر رکد  اگ سج رطح یٹھب ولےہ اک  لی دف

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ییحی  ن دیعس، اوباابحلب، دیعس  ن اسیررضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... انؾ وخد اہلل اعتیلدمہنی اطہب ےہ ۔ )حیحص ملسم یک رفاتی ےک اطمقب اطہب دمہنی اک ہی

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 یٹم، آب ف وہا افر فتاں اپیئ اجےن فایل اکی دمہنی اطہب ےہ ۔ )حیحص ملسم یک رفاتی ےک اطمقب اطہب دمہنی اک ہی انؾ وخد اہلل اعتیل ےن راھک ےہ ۔ افر املعء ےن اھکل ےہ ہک دمہنی یک

 ی ۃ، ہنیکسم، دار، اجرب، وبجمر، رینمہ، رثیب، دمری، وبحمہب فریغہ۔ ضعب  اخص  مس یک وخوبش یک فہج  ے ہی انؾ راھک ایگ
مظی
اس ےک العفہ یھب دمہنی ےک یئک انؾ ںیہ، ہبیط، 

 رضحات ےن دمہنی ےک انومں یک دعتاد اچ سی یھکل ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1754    حس

رضی اهَّلل ٨ًہخاٟس ب٩ ٣د٠س، س٠امی٪،  :  راوی  ٤ًزو ب٩ یحٌی، ًباض ب٩ سہ١ ب٩ سٌس، ابوح٤یس 

ِض١ٔ ب٩ِٔ  َس أض ب٩ِٔ  بَّ ًَ  ٩ِ ًَ ٌَی  َیِح زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٪ُ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث أُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َحسَّ ٨ََا َخ ث ضَٔی َحسَّ ٤َُِیٕس َر ٩ِ أَبٔي ح ًَ ٕس  ٌِ َس

ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ا ٣َ َب٨َ٠ِ ِٗ َ ُط أ ٨ِ ًَ َابَْة  اهَّللُ  ٔ ك ظ ٢َ صَٔذ ا َ٘ َٓ ٔة  ٨َ ی ٤َسٔ ِٟ ا َي  ل ًَ ا  ٨َ ِٓ َِْشَ َّی أ ً ََ َح ُو ب ٥َ ٩ِ٣ٔ َت َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

اخدل  ن دلخم، امیلسؿ، رمعف  ن ییحی، سابس  ن لہس  ن دعس، اوبدیمح ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک مہ 

  اس ھ کوبک ںیم  ے فاسپ آےئ اہیں کت  ب دمہنی ےک آربی ےچنہپ وت آپ ےن رفامای ہی اطہب ےہ۔ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک

 اخدل  ن دلخم، امیلسؿ، رمعف  ن ییحی، سابس  ن لہس  ن دعس، اوبدیمح ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دمہنی ےک دفونں رھتپےلی دیماونں اک ایبؿ۔



 

 

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ےک دفونں رھتپےلی دیماونں اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1755    حس

٣شیب حرضت ابوہزیزہ :  راوی ک، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩  ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

بِ  ًَ ٨ََا  ث ُ َحسَّ اهَّلل َرضَٔی  َِزَة  َُزی ٩ِ أَبٔي ص ًَ ٔب  ٤َُشیَّ ِٟ ا یٔس ب٩ِٔ  ٌٔ ٩ِ َس ًَ إب  اب٩ِٔ ٔطَض  ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل َاَ٪ ُس  ک َّطُ  ٨ِطُ أ٧َ ًَ  

 ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ا٢َ  َٗ ا  تَُض َذرَعِ ٍُ ٣َا  زَِت ٔة َت ٨َ ی ٤َٔس ِٟ ٔا َئ ب َبا اٟوِّ َیُِت  َرأ ِو  َٟ  ٢ُ و ُ٘ ا٦ْ َي ا َِحَ َض َیَِن َِلبَتَِی ٥َ ٣َا ب َس٠َّ طٔ َو ٠َِی ًَ   

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم رضحت اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک ارگ ںیم دمہنی 

ہک اس ےک دفونں رھتپےلی دیماونں ےک ےہ  ںیم رہؿ رچات دوت وں وت اس وک ہن ڈراؤں ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای

 درایمؿ اک ہصح رحاؾ ےہ

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج دمہنی  ے رفنت رک  ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   باب

 اس صخش اک ایبؿ وج دمہنی  ے رفنت رک  ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1756    حس

یب، ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، سٌیس ب٩ ٣ش ہزی اٟامی٪، طٌیب، ز  ابو

 َٗ ِزٔیِّ  ز ص اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ٧َا ُط بََر ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث ُت َحسَّ ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َِزَة َر ی َُز ٔب أَ٪َّ أَبَا ص ٤َُشیَّ ِٟ ا یُس ب٩ُِ  ٌٔ َس ٔي  ن ا٢َ أَِخبََر



 

 

 ٔ ا إ اَص َظ ِِ َِت َِل َي ٧ کَا ا  ٣َ ٔ یِر َي َخ ل ًَ َة  ٨َ ٤َٔسی ِٟ ا وَ٪  ُٛ ُ َِر َی  ٢ُ و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو وَ َر ًَ ٔیُس  ُز ی  ٖٔ َوا ٌَ ِٟ ا َٔ ِلَّ  َبا اٟشِّ َٔي  اف

َٔضا ٧ ا َیحَٔس َٓ ٤َٔا  ٤ٔض ٨َ َِ ٔ أ٪ ب َ٘ ٌٔ ی٨َِ َة  ی٨َ ٤َٔس ِٟ ا أ٪  ٔیَس ُز ی َة  َی٨َِ ز أ٪ ٩ِ٣ٔ ٣ُ أًَی رَشُ َر یُِح آْٔخُ ٩ِ٣َ  ٔ َو یِر لَّ اٟ َة  َو ٨َٔیَّ ا ث َِ َٔذا ب٠ََ َّی إ ً ا َح َوِحّظ

٤َٔا لَي ُوُجوصٔض ًَ ا  َٔ َْخَّ ا َوَز ِٟ  ا

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعس  ن بیسم، 

یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک مت ولگ دمہنی وک اےھچ احؽ ںیم وھچڑف ےگ۔ رھپ فتاں فیشح اجونر ینعی دردن  افر رچدن  

ےگ اتہک اینپ رکبایں تاکن رکےل اجںیئ وت فتاں رصػ فیشح اجونر یہ اھچاجںیئ ےگ افر آرخ ںیم زمہنی ےک دف رچفاےہ دمہنی آںیئ 

 اپںیئ ےگ، رھپ  ب ۃینث اولداع رپ ںیچنہپ ےگ وت اےنپ ہنم ےک لب رگ اجںیئ ےگ

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعس  ن بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج دمہنی  ے رفنت رک  ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1757    حس

ابي زہیر :  راوی ر، سٔیا٪ اب٩  ، ًبساهَّلل ب٩ زبی ، رعوہ ک، ہظا٦ ب٩ رعوہ ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

بِ  ًَ ا  ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُوُس ٕ  ُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی یِر َبٔي ُزَص اَ٪ ب٩ِٔ أ َی ِٔ ُس

و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس ُت  ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ َُّط  ٨ِطُ أ٧َ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ُوَ٪ َر ٠ َّ٤ َتَح َي َٓ وَ٪  ُبٔش  ی ِو٦ْ  َٗ ِتٔي  َیأ َٓ  ٩ُ٤َ َی ِٟ َتُح ا ِٔ ُت  ٢ُ

 ُ ی ِو٦ْ  َٗ ٔي  ِت َیأ َٓ أ٦ُِ  اٟظَّ ُح  َت ِٔ ُت وَ٪ َو ٤ُ٠َ ٌِ ا َي ُو کَا٧ ِو  َٟ ُض٥ِ  َٟ یِْر  ُة َخ ٨َ ی ٤َٔس ِٟ ا ُض٥ِ َو ًَ َا ٔض٥ِٔ َو٩ِ٣َ أَك ض٥ِٔ َو٩ِ٣َ بٔأَص٠ِ ُوَ٪ بٔأَص٠ِٔی ٠ َّ٤ َتَح َي َٓ وَ٪  بٔش 

 ِٟ ا ُض٥ِ َو ًَ َا وَ٪ بٔأَص٠ِٔیأَك ُ٠ َّ٤ َتَح َي َٓ وَ٪  ُبٔش  ی ِو٦ْ  َٗ ٔي  ِت َیأ َٓ  ُٚ ا َز ٌٔ ِٟ ا َتُح  ِٔ ُت وَ٪ َو ٤ُ ٠َ ٌِ ُوا َي َا٧ ِو ک َٟ ُض٥ِ  َٟ یِْر  ُة َخ ٨َ ُض٥ِ ٤َٔسی ًَ َا ض٥ِٔ َو٩ِ٣َ أَك

وَ٪  ٤ُ٠َ ٌِ ُوا َي َا٧ ِو ک َٟ ُض٥ِ  َٟ یِْر  ُة َخ ی٨َ ٤َٔس ِٟ ا  َو



 

 

 زریب،  نایؿ ا ن ایب زریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، دبعاہلل  ن

یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس کلم نمی حتف وہاگ، اکی امجتع وساری ےک اجونرفں وک تایتکن وہیئ آےئ یگ افر فہ ولگ اےنپ رھگ 

 ارگ اںیہن ولعمؾ وہات وت دمہنی اےکن ےئل رتہب اھت افر کلم اشؾ حتف فاولں وک افر اؿ وک وج اؿ اک انہک امںین ےگ الد رک ےل اجںیئ ےگ احالہکن

 وہاگ وت اکی امجتع وساری اک اجونر تایتکن وہیئ الےئ یگ افر فہ اےنپ رھگ فاولں وک وج اؿ یک ابںیت امںین ےگ اؿ وک وسار رک ےک ےل اجںیئ

 ےگ احالہکن دمہنی اؿ ےک ےئل رتہب اھت۔

 ، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، دبعاہلل  ن زریب،  نایؿ ا ن ایب زریہدبع اہلل  ن ویفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اامیؿ دمہنی یک رطػ ٹمس رک آےئ اگ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ دمہنی یک رطػ ٹمس رک آےئ اگ۔

یث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س      1758    حس

رضی اهَّلل  :  راوی اٟزح٩٤، حٔؽ ب٩ ًاػ٥، حرضت ابوہزیزہ  یب ب٩ ًبس ر، ا٧ص ب٩ ًیاق، ًبیس اهَّلل ، خب ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذ

ہ ٨ً 

َىٔی ًُبَیِ  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ إق  ٧ََُص ب٩ُِ ًَٔی ا أ ٨ََ ث رٔ َحسَّ ٨ِٔذ ٤ُ ِٟ ا َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔب ٨ََ ث ٔؽ ب٩ِٔ َحسَّ ِٔ ٩ِ َح ًَ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ ٔب ب٩ِٔ  ٩ِ ُخبَِی ًَ اهَّللٔ  ُس 

 ٔ ِْل ا ٢َ إٔ٪َّ  ا َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ َرُسو ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  یَِزَة َر َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ا َتأِرُٔز ًَ ٤َ َٛ ٔة  ٨َ ٤َٔسی ِٟ ا َي  ٔل ِرُٔز إ َیأ َٟ اَ٪  ی٤َ

 ٔ ُة إ َحیَّ ِٟ َصاا َي ُجرِِحٔ  ل

اربامیہ  ن ذنمر، اسن  ن ایعض، دیبعاہلل ، بیبخ  ن دبعارلنمح، صفح  ن اعمص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی 

رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اامیؿ دمہنی یک رطػ ٹمس رک آےئ اگ سج رطح اسپن اےنپ لب ںیم ٹمس 



 

 

 آات ےہ۔

 امیہ  ن ذنمر، اسن  ن ایعض، دیبع اہلل ، بیبخ  ن دبعارلنمح، صفح  ن اعمص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعارب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الہ دمہنی  ے رفبی رکےن فاولں ےک انگہ اک ایبؿ ۔

 ؿرمعہ اک ایب :   ابب

 الہ دمہنی  ے رفبی رکےن فاولں ےک انگہ اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1759    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، سٌس  ت سٌس ہ ب٨ ِحیث، ٓـ١، جٌیس، ًائظ شین ب٩   ح

ا ًَ  ٩ِ ًَ ِیٕس  ٌَ ٩ِ ُج ًَ  ١ُ ـِ َٔ ِٟ ا ٧َا  بََر یِٕث أَِخ یُِن ب٩ُِ ُِحَ ٨ََا حَُش ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ّسا  ٌِ َس ُت  ٌِ ٔ ٤ َس ِت  َٟ ا َٗ ٕس  ٌِ َس هَٔي ب٨ُِٔت  َة  ئَٔظ

 َ ا ی ٤َ َٛ  ََ ا ٤َِ٧ ٔة أََحْس إِٔلَّ ا ی٨َ ٤َٔس ِٟ ا یُس أَص١َِ  ٜٔ َ و٢ُ َِل ی ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ ُت  ٌِ ٔ ٤ ٤َائٔ َس ِٟ ا ُح فٔي  ٠ِٔ٤ ِٟ ا  َُ ا ٤َ٨ِ 

ے
ح ع
ی دذ، اعہشئ تنب دعس، دعس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکیت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل نیسح  ن رحثی، لضف، 

یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک الہ دمہنی  ے وج صخش یھب رفبی رک  اگ فہ اس رطح لھگ اجےئ اگ سج رطح کمن اپین 

 ںیم لھگ اجات ےہ۔

ی دذ، :  رافی
ح ع
 اعہشئ تنب دعس، دعس ریض اہلل ہنع نیسح  ن رحثی، لضف، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دمہنی ےک ولحمں اک ایبؿ ۔



 

 

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ےک ولحمں اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1760    حس

اسا٣ہ :  راوی  ًلي، سٔیا٪، اب٩ طہاب، رعوہ، 

ُت أَُس  ٌِ ٔ َس٤ َوةُ  ٔي رُعِ بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ إب  َض اب٩ُِ ٔط ا  ٨ََ ث اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث َٖ َحسَّ ٢َ أَِْشَ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َة َر ا٣َ

 ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ ٥ُِٜٔ  اٟ وت ٢َ بُُی ََٔن خًَٔل ٔٔ ِٟ ا  ٍَ ٔ اٗ َو ی ٣َ َْلََر يي  ٔن ََری إ َزِوَ٪ ٣َا أ ٢َ َص١ِ َت ا َ٘ َٓ ٨َةٔ  ٤َٔسی ِٟ ا  ٔ َا٦ آك لَي أُك٥ُٕ ٩ِ٣ٔ  ًَ

ٔیِّ  اٟز صِز  ٩ِ ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ ُ٪ ب٩ُِ  ُس٠َامِیَ ٤َْز َو ٌِ طُ ٣َ ٌَ اَب ِْطٔ َت َ٘ ِٟ ا  ٍٔ ٔ اٗ َو ٤َ َٛ 

رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس دمہنی ےک اکی اف ےچ  یل،  نایؿ، ا ن اہشب، رعفہ، ااسہم  ے رفاتی 

اکمؿ )لحم( رپ ڑچےھ وت آپ ےن رفامای ایک مت دےتھکی وہ وج ںیم دھکی رتا وہں ںیم اہمتر  رھگفں ےک درایمؿ ونتفں یک ہگج دھکی رتا 

  ےن زرہی  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔وہں، سج رطح ابرش ےک رطقفں ےک رگےن یک ہگج رمعم افر امیلسؿ ریثک

  یل،  نایؿ، ا ن اہشب، رعفہ، ااسہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...داجؽ دمہنی ںیم دالخ ںیہن وہاگ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 اگ۔داجؽ دمہنی ںیم دالخ ںیہن وہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1761    حس

اٌٟزیز ب٩ ًبساهَّلل ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس :  راوی  ًبس



 

 

 ٔ ٩ِ أَب ًَ  ٔ ظ ٩ِ َجسِّ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ ٕس  ٌِ َس اصٔی٥ُ ب٩ُِ  ثَىٔی إٔبَِز ا٢َ َحسَّ َٗ اهَّللٔ  ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ضٔیَ َحسَّ َة َر ََِکَ ٔيیِّ  ي ب َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل

 ِ ُة أَب ٌَ ِب َس ئٕٔذ  َِو٣َ َضا ی َٟ ا٢ٔ  جَّ اٟسَّ ٔح  ٤َٔشی ِٟ ا ُب  ًِ ُر ٨ََة  ی ٤َسٔ ِٟ ا یَِسُخ١ُ  ا٢َ َِل  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َا٪ٔ َػل ک َإب ٠َ٣َ ک١ُِّ ب َي  ل ًَ إب   َو

 ے فہ اوبرکبہ ریض اہلل ہنع  ے فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے  دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، اربامیہ  ن دعس اےنپ فادل  ے فہ اؿ ےک دادا

رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای دمہنی ںیم حیسم داجؽ اک وخػ ہن وہاگ اس زامہن ںیم دمہنی ےک است درفاز  وہں ےگ افر رہ درفازہ 

 رپ دف رفےتش وہں ےگ۔

 دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، اربامیہ  ن دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ دمہنی ںیم دالخ ںیہن وہاگ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1762    حس

رضی اهَّلل :  راوی ٣ح٤ز، حرضت ابوہزیزہ  ٟک، نٌی٥ ب٩ ًبساهَّلل    ٨ًہاس٤ٌی١، ٣ا

ا ضَٔی  َر َِزَة  َُزی ٩ِ أَبٔي ص ًَ  ٔ ٔز ٤ُِح٤ ِٟ ا  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ ِی٥ٔ ب٩ِٔ  ٌَ ُ ن  ٩ِ ًَ أْٟک  َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ٨ََا إ ث اهَّللٔ َحسَّ و٢ُ  ُس ا٢َ َر َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ هَّلل

ْة َِل یَِس  َٜ ٔ ًَلئ ٨َةٔ ٣َ ی ٤َٔس ِٟ ا أب  َ٘ َِن لَي أ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ا٢ُ َػل جَّ اٟسَّ وُ٪ َوَِل  اًُ اٟلَّ َضا   ُخ٠ُ

ر ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 
 م
ح
م

الیعمس، امکل، میعن  ن دبعاہلل 

 فتاں ہن وت اطوعؿ افر ہن داجؽ دالخ وہاگ۔ ہیلع فملس ےن رفامای ہک دمہنی ےک درفازفں رپ رفےتش وہں ےگ

ر ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  افیر
 م
ح
م

 الیعمس، امکل، میعن  ن دبعاہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ دمہنی ںیم دالخ ںیہن وہاگ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1763    حس

ک رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ٣اٟ ر، وٟیس، ابو٤ًزو، اسحاٚ، ا٧ص ب٩  اہی٥ ب٩ ٨٣ذ  ابز

َُص  َىٔی أ٧َ ث ُٚ َحسَّ ا ِٔسَح ٨ََا إ ث زٕو َحسَّ ٤ِ ًَ ُو  ا أَب ث٨ََ َؤٟیُس َحسَّ ِٟ ا ٨ََا  ث ٔ َحسَّ ٨ِٔذر ٤ُ ِٟ ا اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ٨ََا إٔب ث ٩ِ َحسَّ ًَ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  أٟٕک    ب٩ُِ ٣َ

ی ٤َٔس ِٟ ا َة َو َّٜ ٢ُ إِٔلَّ ٣َ ا جَّ اٟسَّ ُظ  َلُؤ ِیَص ٩ِ٣ٔ ب٠ََٕس إِٔلَّ َسَی َٟ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ ْب إِٔلَّ اٟ ِ٘ َن ا  ابَٔض َ٘ ٔ ن طُ ٩ِ٣ٔ  َٟ ِیَص  َٟ ٨ََة 

ُة بٔأَصِ  ٨َ ٤َٔسی ِٟ ا  ُٕ زُِج ََضا ث٥َُّ َت و٧ ُس یرَِِحُ یَن  ِّٓ ا ُة َػ َٜ ٔ ًَلئ ٤َ ِٟ ا  ٔ ط ٠َِی ًَ ٕٙ ٔ آ َٔفٕ َو٨َ٣ُ کَا ک١َُّ  ُد اهَّللُ  یُِْخٔ َٓ إت  َٔ َرَج ًََلَث  َٔضا ث ٠ 

اربامیہ  ن ذنمر، فدیل، اوبرمعف، ااحسؼ، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای 

ہک فتاں دالخ وہےن ےک ےنتج راےتس ںیہ اؿ رپ رفےتش فص ہتسب  وکیئ رہش ااسی ںیہن ےہ سج وک داجؽ اپامؽ ہن رک  اگ رگم دمہنی افر ہکم

وہں ےگ افر اؿ یک رگناین رکںی ےگ۔ رھپ دمہنی یک زنیم دمہنی فاولں نیت ابر اکےپن یگ اہلل اعتیل رہ اکرف افر انمقف وک فتاں  ے ابرہ 

 رکد  اگ۔

  ہنعاربامیہ  ن ذنمر، فدیل، اوبرمعف، ااحسؼ، اسن  ن امکل ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ دمہنی ںیم دالخ ںیہن وہاگ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1764    حس

ری رضی اهَّلل ٨ًہیحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ًب :  راوی ہ، حرضت ابوسٌیس خس  یس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًتب

اهَّللٔ ب٩ُِ  نٔي ًُبَِیُس  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب یَِح ا  ٨ََ ث َة أَ٪َّ أَبَا َحسَّ َِب اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُت ِبٔس  ًَ  



 

 

ا ضَٔی  َر یَّ  رٔ ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ ٔ َس َاَ٪ ٓ ک َٓ ا٢ٔ  جَّ اٟسَّ  ٩ِ ًَ ًّل  َؤی ا ك یّث ٥َ َحٔس َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس ا  ث٨ََ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ امَی هَّلل

رٔ  َبا اٟشِّ َف  ٌِ ٔة َب ٨َ ٤َٔسی ِٟ ا اَب  َ٘ ٔ ن ٔ أَِ٪ یَِسُخ١َ  ط ٠َِی ًَ  ٦ْ َُو ٣ُرَِحَّ ٢ُ َوص ا جَّ اٟسَّ ٔي  ِت َیأ  ٢َ ا َٗ ٔ أَِ٪  ٔط ا ب ٨ََ ث طٔ  َحسَّ ِی َٟ ٔ ُد إ َیِْخُ َٓ ٔة  ی٨َ ٤َٔس ِٟ ٔا ًٔی ب َّٟ ا

 ًَ ا  ث٨ََ ی َحسَّ ٔذ َّٟ ا  ٢ُ ا جَّ اٟسَّ ََّک  ٧َ َضُس أ ٢ُ أَِط و ُ٘ َی َٓ أض  ا٨َّٟ  ٔ یِر ٔض أَِو ٩ِ٣ٔ َخ ا َّ٨ اٟ  ُ یِر َُو َخ ئٕٔذ َرُج١ْ ص ِو٣َ اهَّللُ َی َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َک َر ٨ِ

 ٢ُ ا جَّ اٟسَّ  ٢ُ و ُ٘ َی َٓ ُط  یَث ٥َ َحٔس َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ُت٠ُطُ ث٥َُّ ًَ ِ٘ َی َٓ وَ٪ َِل  وُٟ ُ٘ َی َٓ  ٔ ز ِْل٣َِ ٔي ا وَ٪ ف  ٜ ُط َص١ِ َتُظ ُت ا ث٥َُّ أَِحَيِي ُت َصَذ َت٠ِ َٗ َیَِت إِٔ٪  ََرأ أ

تُ  ِٗ َ ٢ُ أ ا جَّ اٟسَّ  ٢ُ و ُ٘ َی َٓ ِو٦َ  َی ِٟ ا ِّی  ى یَرّة ٣ٔ ََطسَّ َبٔؼ م  أ َٗ ٨ُِت  ُٛ اهَّللٔ ٣َا  ٔ َو ط یُِحئی ٔیَن  ٢ُ ح و ُ٘ َی َٓ  ٔ ط َُس یُِحئی ًَل أ َٓ ُط  ُ٠ ٔ ٠َِیط ًَ ُم  َّ٠ 

ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، دیبعاہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ 

اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک مہ  ے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن داجؽ ےک قلعتم اکی وطلی دحثی ایبؿ یک اس ںیم ہی یھب ایبؿ ایک ہک داجؽ 

 اکی اھکری زنیم رپ آےئ اگ افر اس رپ دمہنی ےک ادنر دالخ وہانرحاؾ رک دای ایگ ےہ۔ اس دؿ اس ےک اپس اکی صخش آےئ دمہنی یک

اگ وج رتہبنی ولوگں ںیم  ے وہاگ۔ افر ےہک اگ ںیم وگایہ داتی وہں ہک وت یہ داجؽ ےہ سج ےک قلعتم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ؽ ےہک اگ ارگ ںیم اس صخش وک لتق رک ےک رھپ فہ زدنہ رک دفں وت رھپ ےری  اعمہلم ںیم ےھجت کش وت ہن مہ  ے دحثی ایبؿ یک ےہ۔ داج

وہاگ، ولگ ںیہک ےگ ںیہن،انچہچن فہ اس وک لتق رک  اگ افر رھپ فہ زدنہ رک  اگ  ب فہ اوکس زدنہ رک  اگ وت فہ صخش ےہک اگ دخبا آج 

ہن اھت وت فیہ داجؽ ےہ رھپ داجؽ ےہک اگ ںیم ا ے لتق رکات وہں نکیل ا ے دقرت ہن  ے ےلہپ ےھجم اس  ے زایدہ قلعتم احؽ ولعمؾ 

 وہیگ۔

 ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دمہنی رب  آدیم وک دفر رکات ےہ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی رب  آدیم وک دفر رکات ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1765    حس



 

 

، جابز :  راوی اٟزح٩٤، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر ، ًبس  ٤ًزو ب٩ ًباض

بَّ  ًَ زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث ُط جَ َحسَّ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٕ َر ٔز اب ٩ِ َج ًَ رٔ  ٔس َٜ ٨ِ ٤ُ ِٟ ا ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٩ٔ٤َ َحسَّ زَِّح اٟ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٕض َحسَّ َئ ا ا

 َ٘ َٓ ا  سٔ ٣َِح٤ُو٣ّ َِ ِٟ ا اَئ ٩ِ٣ٔ  َح َٓ  ٔ ًَل٦ ِْلِٔس ا َي  ل ًَ طُ  ٌَ اَي َب َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ابٔيٌّ  ا٢َ أرَِعَ َ٘ َٓ إر  َز ًََلَث ٣ٔ َبَي ث أ َٓ ىٔی  ا٢َ أ٠َِٔٗ

َُضا ب ٍُ كَيِّ ٨ََِؼ ا َوی َبَثَض ٔي َخ ٨ِف ٔ َت یر ٜٔ َاِل ُة ک ی٨َ ٤َٔس ِٟ  ا

رمعف  ن سابس، دبعارلنمح،  نایؿ، دمحم  ن دکنمر، اجرب  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی ارعایب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آای افر 

ےکس دفےر  دؿ اس احؽ ںیم آای ہک اخبر ںیم التبم اھت۔ اس ےن آ رک رعض ایک ہک ےریی تعیب خسف رک آپ  ے االسؾ رپ تعیب یک ا

 دےئجی۔ آپ ےن نیت ابر ااکنر ایک افر رفامای ہک دمہنی یٹھب یک رطح ےہ وج  لی لیچک وک دفر رک یتیل ےہ افر اخصل وک رھک یتیل ےہ۔

  ن دکنمر، اجربرمعف  ن سابس، دبعارلنمح،  نایؿ، دمحم  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی رب  آدیم وک دفر رکات ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1766    حس

، ًسی ب٩ ث :  راوی ہ تس٠امی٪ ب٩ ِحب، طٌب ، ًبساهَّلل ب٩ یزیس، زیس ب٩ ثاب  ابت

 ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ٔیَس  یَز اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٕٔت  َاب یِّ ب٩ِٔ ث ٔس ًَ  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ا ُس٠َامِیَ ٨ََ ث ضَٔی اهَّللُ َحسَّ َر ٕٔت  َاب یَِس ب٩َِ ث ُت َز

 َ٠ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َد  ا َْخَ َّ٤ َٟ  ٢ُ و ُ٘ ُط َي ٨ِ ْة َِل ًَ َٗ َٔفِ ِت  َٟ ا َٗ ُض٥ِ َو ُت٠ُ ِ٘ ْة َن َٗ َٔفِ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ  ٔ ابٔط َِػَح َاْض ٩ِ٣ٔ أ ٧ ٍَ َرَج ٔلَي أُحُٕس  ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ِی

 َّ ٥َ إ٧ٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٢َ ا َٗ یِٔن َو َت ٔیَن َٓٔئ ٘ٔ آ ٨َ ٤ُ ِٟ ٔي ا ٥ُِٜ ف ا َل ٤َ َٓ ِت  َٟ َ ز ٨َ َٓ ُض٥ِ  ُت٠ُ ِ٘ زِّ َن اٟ ٔي  ف ا َت٨ِ َبَث َض ُر َخ ا َّ٨ ٔي اٟ ف ا َت٨ِ ٤َ َٛ  ٢َ ا َج

یسٔ  َحٔس ِٟ  ا

امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، دعی  ن اثتب، دبعاہلل  ن سیدی، زدی  ن اثتب  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک  ب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ادح یک 
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 ہیلع فملس ےن رفامای ضعب ےن اہک ہک مہ اؿ وک لتق ںیہن رکت ںح ی

 ہک دمہنی رب  آدویمں وک دفر رک داتی ےہ، سج رطح آگ ولےہ ےک  لی وک دفر رک دیتی ےہ۔

 امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، دعی  ن اثتب، دبعاہلل  ن سیدی، زدی  ن اثتب :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ابب ںیم وکیئ اوناؿ ںیہن ےہ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابب ںیم وکیئ اوناؿ ںیہن ےہ۔

یث                               او٢ج٠س   :  ج٠س      1767    حس

ص، اب٩ طہاب حرضت ا٧ص رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، جزیز، یو٧ ہب ب٩ جزیز  ًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، و

إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٧َُص  یُو ُت  ٌِ ٔ ٤ ٔي َس ا أَب ث٨ََ ٕ َحسَّ ز ٔی ز ا َوصُِب ب٩ُِ َج ٨ََ ث ٕس َحسَّ َّ٤ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٩ِ  َحسَّ ًَ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َٕص  ٧َ ٩ِ أ ًَ

 ِٟ ا َة ٩ِ٣ٔ  َّٜ َت ب٤َٔ ٠ِ ٌَ ا َج َِي ٣َ ف ٌِ ٔة ٔؿ ٨َ ٤َٔسی ِٟ ٔا ١ِ ب ٌَ اِج ُض٥َّ  ا٠َّٟ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٩ِ اٟ ًَ َز  ٤َ اُ٪ ب٩ُِ ًُ ُط ًُِث٤َ ٌَ اَب ٔة َت َٛ بََر

ُو٧َُص   ی

ویسن، ا ن اہشب رضحت اسن ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک دبعاہلل  ن دمحم، فبہ  ن رجری، رجری، 

آپ ےن رفامای ای اہلل ہکم ںیم وج ربتک وت ےن ریھک ےہ، دمہنی ںیم اس  ے دفدنچ ربتک اطعء رفام۔ امثعؿ  ن رمع ےن ویسن  ے اس ےک 

 اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔

  رجری، رجری، ویسن، ا ن اہشب رضحت اسن ریض اہلل ہنعدبع اہلل  ن دمحم، فبہ  ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابب ںیم وکیئ اوناؿ ںیہن ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1768    حس

ہ :  اویر رضی اهَّلل ٨ً ، ا٧ص  ہ، اس٤ٌی١ ب٩ جٌَف، ح٤یس  ٗتيب

ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َٕص َر ٧َ ٩ِ أ ًَ ٤َِیٕس  ٩ِ حُ ًَ ََفٕ  ٌِ ٤َأًی١ُ ب٩ُِ َج ا إِٔس ث٨ََ ُة َحسَّ َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث َاَ٪ إٔذَا َحسَّ ک  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل

 َ ٔل َز إ َو ٨َ َٓ َسََفٕ  ٔس٦َ ٩ِ٣ٔ  َضاَٗ ا ٩ِ٣ٔ حُبِّ َض َٛ َّٕة َِحَّ اب لَي َز ًَ َاَ٪  ک ُط َوإِٔ٪  َت اح٠َٔ َر  ٍَ َؿ ٔة أَِو ی٨َ ٤َٔس ِٟ ا أت  َر  ي ُجُس

ہبیتق، اامسلیع  ن رفعج، دیمح، اسن ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ب رفس  ے فاسپ وہےت افر دمہنی 

ری وک زیت الچےت افر ارگ یسک دفےر  اجونر رپ وہےت وت اس وک دمہنی یک تبحم ےک ببس افر ازی یک دویارفں یک رطػ دےتھکی وت اینپ وسا

 اگلےت۔

 ہبیتق، الیعمس  ن رفعج، دیمح، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یلص اہلل ہیلع فملس اکاندنسپ رفامےن اک ایبؿ ۔دمہنی وھچڑےن وک یبن 

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی وھچڑےن وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اکاندنسپ رفامےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1769    حس

ری، ح٤یس كوی١، حرضت ا٧ص رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، ٓزا  اب٩ سًل٦



 

 

٨ِطُ حَ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٧ََٕص َر ٩ِ أ ًَ ٔی١ٔ  و لَّ اٟ ٤َُِیٕس  ٩ِ ح ًَ رٔی   َا ز َٔ ِٟ ا َا  بََر٧ ٕ أَِخ ًَل٦ اب٩ُِ َس ا  ٨ََ ث ٔب  سَّ ُْقِ ٔلَي  ُوا إ ٟ وَّ ََتَح َة أَِ٪ ی ٤َٔ َس٠ ٨َُو  َز ب ََرا ا٢َ أ َٗ

 ِٟ ا ی  َز ٌِ ٥َ أَِ٪ ُت َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس َظ  ََکٔ َٓ ٤َِشحٔٔس  ِٟ واا ا٣ُ َٗ َ أ َٓ  ٥ِ ُٛ َر َا آث ُوَ٪  ب َتٔش ٤ََٔة أََِل َتِح َس٠ َىٔی  َا ب ا٢َ ی َٗ ٨َُة َو  ٤َٔسی

ا ن السؾ، زفاری، دیمح وطلی، رضحت اسن ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ونب ہملس ےن دجسم وبنی ےک 

وھچڑ  اجےن وک اندنسپ ایک۔ افر رفامای ہک ا  ینب ہملس ایک مت اےنپ دقومں آربی ںیم لقتنم وہان اچتا۔ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دمہنی 

 اک وثاب ںیہن اچےتہ وت فہ ولگ فںیہ رہ ےئگ۔

 ا ن السؾ، زفاری، دیمح وطلی، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1770    حس

اٟزح٩٤، حٔؽ ب٩ ًاػ٥، حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی یب ب٩ ًبس ، خب ز، یحٌی، ًبیس اهَّلل ب٩ ٤ًز  ٣شس

 َ ث ِ َحسَّ ٔؽ ب ِٔ ٩ِ َح ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبسٔ  ًَ َىٔی ُخبَِیُب ب٩ُِ  ث ا٢َ َحسَّ َٗ َز  ٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ اهَّلل ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ٌَی  َیِح  ٩ِ ًَ ْز  َِزَة ٨َا ٣َُشسَّ ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ  ٩ٔ

ًٔی َو  َیَِن بَِی ا٢َ ٣َا ب َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  لَي َر ًَ بَرٔی  ٨ِ ةٔ َو٣ٔ َّ٨ َح ِٟ ا َأق  رٔی ْة ٩ِ٣ٔ  َؿ َرِو ٔی  بَر ٨ِ ٣ٔ

ضٔی ِو  َح

دسمد، ییحی، دیبعاہلل  ن رمع، بیبخ  ن دبعارلنمح، صفح  ن اعمص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی 

 ابروں ںیم  ے اکی ابغ ےہ افر ےریا ربنم ےری  رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک ےری  رھگ افر ےری  ربنم ےک درایمؿ تنج ےک

 وحض رپ ےہ۔



 

 

 دسمد، ییحی، دیبع اہلل  ن رمع، بیبخ  ن دبعارلنمح، صفح  ن اعمص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿرمعہ اک :   ابب

 ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1771    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ  ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظ ہ،  اسا٣  ًبیس ب٩ اس٤ٌی١، ابو

 َ ٩ِ أ ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ َة  ا٣َ َُس ا أَبُو أ ٨ََ ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ ا ًُبَِیُس ب٩ُِ إ ٨ََ ث ُسو٢ُ َحسَّ َر ٔس٦َ  َٗ ا  َّ٤ َٟ ِت  َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ائَٔظَة َر ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط بٔی

 ِٟ ا ا أََخَذِتطُ  ٕ إَٔذ َاَ٪ أَبُو بََِک ک َٓ ًَٔل٢ْ  ٕ َوب ََِک ُو ب ٨ََة ُؤًَک أَب ی ٤َٔس ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ْح فٔي أَص٠ِٔطٔ اهَّللٔ  زٕٔئ ٣َُؼبَّ ا٣ِ ک١ُ   و٢ُ  ُ٘ یمَّ َي ُح

ا یِ َو َٟ ٢ُ أََِل  و ُ٘ ٔیَرَتطُ َي ٘ ًَ  ٍُ َٓ َزِ یمَّ ی ُح ِٟ ا ُط  ٨ِ ًَ  ٍَ ٔ ٠ ِٗ ُ َٔذا أ ًَٔل٢ْ إ َاَ٪ ب ٔ َوک ٔط ٠ ٌِ َن  َٔ ا ْٔشَ نَي ٩ِ٣ٔ  ِوُت أَِز ٤َ ِٟ ٕ ز َٔوا ّة ب ِی٠َ َٟ ٔی َص١ِ أَبٔیََنَّ  ز ٌِ ٔط َت 

ِبُسَو  َی ٕة َوص١َِ  َّ٨ اَظ ٣ََح َِو٣ّا ٣َٔی َزِ٪ ی َرٔ ٔذِْٔخْ َوَج٠ٔی١ُ َوَص١ِ أ لٔي إ ِو َة َوَح ٌَ َربٔی َة ب٩َِ  َطِيَب  ٩ِ ٌَ ِٟ ا ُض٥َّ  ا٠َّٟ  ٢َ ا َٗ ی١ُ  ٔٔ َ ْة َوك ا٣َ ٔي َط ِ٪ ل

َرُسو ا٢َ  َٗ َوبَأئ ث٥َُّ  ِٟ ا َِرٔق  ٔلَي أ ٔؿ٨َا إ َِر ٧َا ٩ِ٣ٔ أ ُجو ٤َا أَِْخَ َٛ  ٕٕ َة ب٩َِ َخ٠َ َة َوأ٣َُیَّ ٌَ َربٔی َة ب٩َِ  َِب ٥َ َوًُت ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ

ُض٥َّ حَ  ِحضَ ا٠َّٟ َػحِّ َا َو ٧ ٔي ٣ُسِّ ٨َٔا َوف اً َػ ٔي  ا ف ٨َ َٟ  َِ رٔ َا ُض٥َّ ب ا٠َّٟ ََطسَّ  َة أَِو أ َّٜ ا ٣َ ٨َ ُحبِّ َٛ َة  ٨َ ٤َٔسی ِٟ ا ا  ِي٨َ َٟ ٔ ِب إ ٔلَي بِّ ا إ اَص َّ٤ ١ِ حُ ُ٘ اِن ٨َا َو َٟ ا 

ُِل  َاَ٪ ب ک َٓ ِت  َٟ ا َٗ  ٔ اهَّلل َِرٔق  ُ أ هَٔي أَِوبَأ َة َو ٨َ ی ٤َٔس ِٟ ا ا  ٔس٨َ٣ِ َٗ ِت َو َٟ ا َٗ ٔة  َٔ ُحِح ِٟ ٨ّاا آٔج اّئ  ىٔی ٣َ ٌِ ًّل َت ٧َِح ٔی  َیِحز اُ٪   َح

دیبع  ن اامسلیع، اوبااسہم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک  ب روسؽ اہلل 

ر رضحت اوبرکب وک  ب اخبر آات وت ہی یلص اہلل ہیلع فملس دمہنی رشتفی الےئ وت اوبرکب ریض اہلل ہنع افر البؽ ریض اہلل ہنع وک اخبر آ ایگ اف

رعش ڑپےتھ رہ صخش اےنپ رھگ ںیم حبص رکات ےہ۔ احالہکن ومت ایکس وجوتں ےک ےمست  ے یھب زایدہ آربی ےہ افر البؽ اک  ب اخبر ارتات 

فر لیلج ساھس وہیت، ہی رعش ڑپےتھ اکش ںیم فادی ہکم ںیم اکی رات رھپ راتہ اس احؽ ںیم ہک ےری  ارد رگد اذرخ ا وت دنلب آفاز  ے

ۃ اک اپین یپ اتیل افر اکش ںیم اشہم افر لیفط وک رھپ دھکی اتیل۔ اہک ای اہلل ہبیش  ن رہعیب افر ہبتع  ن رہعیب ا

 

 ی
ح
م

فر اہیم  ن اکش ںیم اکی دؿ 

اہلل ہیلع فملس فلخ رپ تنعل رک، سج رطح اؿ ولوگں ےن مہ وک امہر  ف ن  ے فاب یک زنیم یک رطػ دلیکھ دای۔ ہی نس رک یبن یلص 



 

 

ےن ہی داع رفامیئ ای اہلل امہر  دولں ںیم دمہنی یک تبحم دیپا رک۔ سج رطح ںیمہ ہکم  ے تبحم ےہ ای اس  ے زایدہ )تبحم دیپا رک( ای 

حفۃ یک رطػ لقتنم 
ح 

اہلل امہر  اصع افر امہر  دم ںیم ربتک اطعء رک افر اہیں یک آب ف وہا امہر  انمبس رک افر اس ےک اخبر وک 

۔ اعہشئ ریض اہلل اہنع ایبؿ رکیت ںیہ ہک مہ دمہنی آےئ وت فہ اہلل یک زنیم ںیم بس  ے زایدہ فاب فایل زنیم یھت افر فتاں احطبؿ اکی رک

 انہل اھت سج  ے دبوب دار اپین وھتڑا وھتڑا اتہب راتہ۔

 دیبع  ن الیعمس، اوبااسہم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1772    حس

، ز :  راوی ، خاٟس ب٩ یزیس، سٌیس ب٩ ابي ہًل٢ ٟیث ر،  ہیحٌی ب٩ بٜی رضی اهَّلل ٨ً  یس ب٩ اس٥٠ اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ٤ًز 

 ِ یِٔس ب ٩ِ َز ًَ ًَٔل٢ٕ  یسٔ ب٩ِٔ أَبٔي ص ٌٔ َس  ٩ِ ًَ زٔیَس  َی أٟسٔ ب٩ِٔ  ٩ِ َخ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ٨ََا  ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ٨ََا  ث ٤َزَ َحسَّ ًُ ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َِس٥َ٠َ  ٩ٔ أ

ِرُز  ُض٥َّ ا ا٠َّٟ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  اب٩ُِ َر  ٢َ ا َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل َٔک  وٟ َرُس ٔي ب٠ََٔس  ٔي ف ِوت ١ِ ٣َ ٌَ اِج َٔک َو َسبٔی٠ ٔي  اَزّة ف َطَض ىٔی  ِٗ

٨ِضُ  ًَ اهَّللُ  َز َرضَٔی  ٤َُ ٔت ً ٨ِٔ َة ب َؼ ِٔ ٩ِ َح ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َِس٥َ٠َ  یِٔس ب٩ِٔ أ ٩ِ َز ًَ ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا ٔح ب٩ِٔ  َرِو  ٩ِ ًَ  ٍٕ ِ ی ًَ َس ُز ِت  َٟ ا َٗ ٧َِحَوُظ ٤َا  َز  ٤َ ُت ًُ ٌِ ٔ ٤

٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٤ََز َر ُت ًُ ٌِ ٔ ٤ َؼَة َس ِٔ ٩ِ َح ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ یِٕس  ٩ِ َز ًَ ا٦ْ  ٢َ صَٔظ ا َٗ  َو

ییحی  ن ریکب، ثیل، اخدل  ن سیدی، دیعس  ن ایب الہؽ، زدی  ن املس اےنپ فادل  ے فہ رضحت رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک 

اہلل ےھجم اےنپ راےتس ںیم اہشدت بیصن رفام افر ےھجم اےنپ روسؽ اہلل ےک رہش ںیم ومت د  افر ا ن زرعی ےن  اوہنں ےن داع یک ای

وباہطس رفح  ن اقمس، زدی ن املس، زدی ن املس یک امں ےن ہصفح تنب رمع اک وقؽ لقن ایک ہک ںیم ےن رمع ریض اہلل ہنع  ے انس افر ایس 

 ے اوہنں ےن اےنپ فادل  ے اوہنں ےن رضحت ہصفح  ے رفاتی ایک ہک ںیم ےن رضحت رمع رطح دحثی ایبؿ یک افر اشہؾ ےن زدی 

 ریض اہلل ہنع وک ےتہک وہےئ انس۔



 

 

 ییحی  ن ریکب، ثیل، اخدل  ن سیدی، دیعس  ن ایب الہؽ، زدی  ن املس اےنپ فادل  ے فہ رضحت رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ : ابب

 ... راضمؿ ےک رفزفں ےک رفض وہےن اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ےک ا  اامیؿ فاولں ! مت

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

رفزہ رفض ےئک ےئگ ںیہ ۔ سج رطح مت  ے ےلہپ ولوگں رپ رفض ےئک ےئگ اشدی راضمؿ ےک رفزفں ےک رفض وہےن اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ےک ا  اامیؿ فاولں ! مت رپ 

 ہک مت یقتم وہاجف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1773    حس

ہ ب٩ ًبیس اهَّلل :  راوی اٟس سے وہ ك٠ح ہ ب٩ سٌیس، اس٤ٌی١ ب٩ جٌَف، ابوسہ١ اپ٨ے و  ٗتيب

ُة ب٩ُِ َس  َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث اهَّللٔ أَ٪َّ أرَِعَ َحسَّ َة ب٩ِٔ ًُبَِیٔس  ٩ِ ك٠ََِح ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َضِی١ٕ  ُس ٔي  َب ٩ِ أ ًَ ََفٕ  ٌِ أًی١ُ ب٩ُِ َج ٤َ ا إِٔس ٨ََ ث یٕس َحسَّ ا َجاَئ ٌٔ ابٔیًّ

ٔي ٣َا بٔرِن ٔ أَِخ اهَّلل و٢َ  َرُس َا  ٢َ ی ا َ٘ َٓ زَّأِٔض  اٟ َائَٔز  ٥َ ث َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ ُسو َي َر ٔل ٢َ إ ا َ٘ َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ َيَّ ٩ِ٣ٔ  ل ًَ َق اهَّللُ  ََفَ ا  َذ

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ا٦ َی اٟؼِّ لَيَّ ٩ِ٣ٔ  ًَ  ُ اهَّلل َق  ََفَ بٔرِنٔي ٣َا  ا٢َ أَِخ َ٘ َٓ َطِیّئا   ََ وَّ ٤َِص إِٔلَّ أَِ٪ َتلَّ َد ِٟ ا أت  َو ٠َ ّئا اٟؼَّ َطِی  ََ وَّ لَّ اَ٪ إِٔلَّ أَِ٪ َت ـَ َر٣َ ِضَز  َط

َق  ََفَ ا  بٔرِنٔي ب٤َٔ ا٢َ أَِخ َ٘ لَيَّ  َٓ ًَ  ُ ٔذی اهَّلل َّٟ ا ٢َ َو ا َٗ  ٔ ًَل٦ ِْلِٔس ٍَ ا ٔ ائ َْشَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل ُسو٢ُ  َر ُظ  بََر أَِخ َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ َاة َّک ز اٟ  ٩ِ٣ٔ 

َػ  ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َر  ٢َ ا َ٘ َٓ ا  ّئ َطِی َيَّ  ل ًَ اهَّللُ  َق  ا ََفَ ُؽ ٤٣َّٔ ُ٘ َِن ا َوَِل أ ّئ َطِی  َُ وَّ َل َک َِل أََت ٣َ َِْکَ َٚ أَِو أ َػَس َح إِٔ٪  ٠َ ِٓ َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ل

 َٚ َػَس َة إِٔ٪  َّ٨ َح ِٟ ا  َزَخ١َ 

ہبیتق  ن دیعس، اامسلیع  ن رفعج، اوبلہس اےنپ فادل  ے فہ ہحلط  ن دیبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی ارعایب روسؽ اہلل یلص اہلل 

 وہےئ ےھت۔ اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیمہ اتبےیئ ہک مہ ہیلع فملس یک ادتم ںیم احرض وہا اس ےک ابؽ اےھجل



 

 

رپ اہلل ےن ینتک امنزںی رفض یک ںیہ؟ آپ ےن رفامای اپچن امنزںی نکیل ارگ وت لفن ڑپےھ وت افر ابت ےہ، رھپ اس ےن رعض ایک ہک ںیمہ 

ای امہ راضمؿ ےک رفز ، نکیل ارگ وت لفن رےھک وت اگل ابت ےہ۔ اتبےیئ ہک ےنتک رفز  اہلل ےن مہ رپ رفض ےئک ںیہ؟ آپ ےن رفام

رھپ اس ےن رعض ایک ہک ںیمہ اتبےیئ ہک اہلل ےن مہ رپ ینتک زوکۃ رفض یک ےہ؟ رافی اک ایبؿ ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا ے 

، ںیم اس  ے ہن وت ھچک مک رکفں اگ ہن وت ھچک رشاعئ االسؾ اتب دےیئ اس صخش ےن اہک  مس ےہ اس ذات یک سج ےن آپ وک ابزعت انبای

 زایدہ رکفں اگ وج اہلل اعتیل ےن مہ رپ رفض یک ےہ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای فہ صخش اکایمب وہایگ ارگ اےنپ وقؽ ںیم اچس

 ےہ ای ہی رفامای ہک فہ صخش تنج ںیم اجےئ اگ ارگ اےنپ وقؽ ںیم اچس ےہ۔

 ، الیعمس  ن رفعج، اوبلہس اےنپ فادل  ے فہ ہحلط  ن دیبع اہللہبیتق  ن دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

فزہ رفض ےئک ےئگ ںیہ ۔ سج رطح مت  ے ےلہپ ولوگں رپ رفض ےئک ےئگ اشدی راضمؿ ےک رفزفں ےک رفض وہےن اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ےک ا  اامیؿ فاولں ! مت رپ ر

 ہک مت یقتم وہاجف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1774    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ٤ًز  اب٩   ، ٍ ، ٧آ ایوب ًی١،  اس٤ا ا،  ز شس ٣ 

 ًَ ِٔس٤َأًی١ُ  ا إ ث٨ََ ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ا٦َ  َػ  ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َز َر ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ

 َٙ ٔ آ َُو ی و٣ُطُ إِٔلَّ أَِ٪  اهَّللٔ َِل َيُؼ ِبُس  ًَ ََ َوکَاَ٪  ٔ اُ٪ تُز ـَ َر٣َ َق  ا َُفٔ َّ٤ ٠َ َٓ  ٔ ا٣ٔط َز بٔٔؼَی اَئ َوأ٣ََ َر ُطو ا ِو٣َ ًَ  طُ َػ

فر دسمد، اامسلیع، اویب، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اعوشرہ اک رفزہ راھک ا

اےکس رفز  اک مکح دای۔  ب امہ راضمؿ ےک رفز  رفض وہےئ، وت وھچڑ دای ایگ افر دبعاہلل اس دؿ رفزہ ہن رےنھک یک اعدت وہیت ارگ 

 ڑپاجات وت رھک ےتیل۔اس دؿ 

 دسمدا، اامسلیع، اویب، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

اامیؿ فاولں ! مت رپ رفزہ رفض ےئک ےئگ ںیہ ۔ سج رطح مت  ے ےلہپ ولوگں رپ رفض ےئک ےئگ اشدی  راضمؿ ےک رفزفں ےک رفض وہےن اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ےک ا 

 ہک مت یقتم وہاجف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1775    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہ  ، رعوہ حرضت ًائظ ک ٣اٟ یب، رعاٚ ب٩  ث، یزیس ب٩ ابي حب ہ ب٩ سٌیس، ٟی  اٗتيب

ثَطُ  ٕٔک َحسَّ اٟ ََ ب٩َِ ٣َ ا ٔي َحبٔیٕب أَ٪َّ رٔعَ ٔیَس ب٩ِٔ أَب ز َی  ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ َبُة ب٩ُِ َس تَِي ُٗ ٨ََا  ث ائَٔظَة َحسَّ ًَ  ٩ِ ًَ بَرَُظ  َوَة أَِخ أَ٪َّ رُعِ

 ٔ اص٠ٔ َح ِٟ ا ٔي  َئ ف َرا و اُط ًَ َِو٦َ  و٦ُ ی َتُؼ ٧َِت  َا ا ک ِيّظ ُْقَ ا أَ٪َّ  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٔ َر ط ا٣ٔ ٥َ بٔٔؼَی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  اهَّللٔ َػل  ٢ُ ُسو َز َر ٔة ث٥َُّ أ٣ََ یَّ

َْطَ  ِٓ َ َئ أ َطا ٤ِطُ َو٩ِ٣َ  ٠َِیُؼ َٓ اَئ  ٥َ ٩ِ٣َ َط َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َر  ٢َ ا َٗ اُ٪ َو ـَ َر٣َ َق  َُفٔ َّی  ً  َح

کل، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہبیتق  ن دیعس، ثیل، سیدی  ن ایب بیبح، رعاؼ  ن ام

ہک آرشی زامہن اجتیلہ ںیم اعوشرہ ےک رفز  رےتھک ےھت، رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھب اس ےک رفزفں اک مکح دای اہیں 

 ےہ رفز  رےھک افر وج اچےہ ہن رےھک۔کت ہک  ب راضمؿ ےک رفز  رفض ےئک ےئگ، وت روسؽ اہلل ےن رفامای ہک وج اچ

 ہبیتق  ن دیعس، ثیل، سیدی  ن ایب بیبح، رعاؼ  ن امکل، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفزفں یک تلیضف اک ایبؿ ۔

  ایبؿرفز  اک :   ابب

 رفزفں یک تلیضف اک ایبؿ ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1776    حس

ز، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی اٟز٧ا ک، ابو ٣ش٤٠ہ، ٣اٟ  ًبس اهَّلل ب٩ 

 َ ِْل ا  ٩ِ ًَ  ٔ َاز ٧ِّ ز اٟ ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ُط أَ٪َّ َر ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َِزَة َر ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔد  رِعَ

 ١ِ ُ٘ ٠َِی َٓ ٤َطُ  اَت َط اَت٠َطُ أَِو  َٗ ُْؤ  ا٣ِز َض١ِ َوإِٔ٪  یَِح ِث َوَِل  ُٓ زِ َی ًَل  َٓ ْة  َّ٨ ا٦ُ ُج َی اٟؼِّ ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ِٔ َن ی  ٔذ َّٟ ا یِٔن َو َت زَّ ائ٥ْٔ ٣َ يي َػ ٔن ٔسی إ

ضِ  َُط َوَط اب َْشَ ا٣َطُ َو ٌَ َ َُ ك ُ َِر َی ٔک  ٤ِٔش ِٟ ا ٔح  ی رٔ َي ٩ِ٣ٔ  ال ٌَ َت  ٔ اهَّلل ٨َِٔس  ُب ً ائ٥ٔٔ أَكَِی اٟؼَّ  ٥ٔ َٓ  ُٖ ُد٠ُو َٟ  ٔ ظ ٔي بَٔیٔس ل َیا٦ُ  اٟؼِّ ٔي  ُط ٩ِ٣ٔ أَِجل َوَت

َٔضا اٟ رِشٔ أ٣ََِث ٌَ ٔ ٨َُة ب َحَش ِٟ ا ٔ َو ٔط زٔی ب َا أَِج ٧َ  َوأ

، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل دبعاہلل  ن ہملسم، امکل، اوبازلاند

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رفزہ ڈاھؽ ےہ، اس ےیل ہن وت ربی ابت رک  افر ہن اہجتل یک ابت رک  ارگ وکیئ صخش اس  ے 

دفابر ہہک د ۔  مس ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ےریی اجؿ ڑگھجا رک  ای اگیل ولگچ رک  وت ہہک د  ںیم رفزہ دار وہں، 

ےہ ہک رفزہ دار ےک ہنم یک وب اہلل ےک زندکی کشم یک وخوبش  ے رتہب ےہ فہ اھکان انیپ افر اینپ رمروب زیچفں وک رفزفں یک اخرط وھچڑ 

 داتی ےہ افر ںیم اس اک دبہل داتی وہں افر یکین دس انگ یتلم ےہ۔

  ن ہملسم، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدبع اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفزہ انگوہں اک یافرہ ےہ ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ انگوہں اک یافرہ ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1777    حس

ہ، حرضت ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ائ١، حذئ ٣ٍ، ابوو ، سٔیا٪، جا  ًلي ب٩ ًبساهَّلل 



 

 

 ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ َة  َٔ ٩ِ حَُذِي ًَ ائ١ٕٔ  ٔي َو َب ٩ِ أ ًَ  ٍْ ا٣ٔ ا َج ٨ََ ث اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ  َحسَّ ضَٔی  َر  ُ ز ٤َ ُى ًُ َٔ َیِح ٨ِطُ ٩ِ٣َ  ًَ

٨َِةُ  ٢ُ ٓٔت و ُ٘ ُتطُ َي ٌِ ٔ ٤ ٧ََا َس ُة أ َٔ ٢َ حَُذِي ا َٗ ٨َِةٔ  ت ٔٔ ِٟ ا ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ا  یّث ٔ  َحٔس ٔظ ار ٔ َوَج ٔط اٟ ٔ َو٣َ ُج١ٔ فٔي أَص٠ِٔط زَّ اٟ

 َ ِیَص أ َٟ ا٢َ  َٗ ُة  َٗ َس اٟؼَّ َیا٦ُ َو اٟؼِّ ُ َو ًَلة اٟؼَّ ا  َص ُ َفِّ َٜ ُ زُوَ٪ ت ا٢َ َوإٔ٪َّ  َٗ َبرِِحُ  ِٟ ا ٤َُوُد  ٤َا ی َٛ وُد  ًٔی َت٤ُ َّٟ ا  ٩ِ ًَ َِسأ٢َُ  ا أ ٤ََّ ٧ٔ ٔ إ ٔظ ٩ِ ذ ًَ ِسأ٢َُ 

 ِٟ ا  ٔ َِو٦ َي ی ٔل َٙ إ ٠َ ِِ ُر أَِ٪ َِل ُي ََ أَِجَس ا ٢َ َذ ا َٗ َِْسُ  یُٜ  ٢َ ا َٗ َُِْٜسُ  ُح أَِو ی َت ِٔ ُی َٓ  ٢َ ا َٗ ا  ّ٘ ٠َ ِِ َابّا ٣ُ َٔک ب ٕٚ َذٟ و ِْسُ ا ٤َٟٔ ٨َ٠ِ ُ٘ َٓ ا٣َةٔ  ُط  َ٘ٔی َس٠ِ

ِی٠َةَ  ا٠َّٟ زُوَ٪ َُٕس  ٥ُ٠َ أَ٪َّ  ٌِ ا َي ٤َ َٛ  ٥ِ ٌَ َن  ٢َ ا َ٘ َٓ ُط  َٟ َ َشأ َٓ اُب  َب ِٟ ا  ٥ُ٠َ ٩ِ٣َ ٌِ ُ َي ز ٤َُ َاَ٪ ً َک  أ

 یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، اجعم، اوبفالئ، ذحہفی، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ہنتف ےک قلعتم 

اید ںیہ؟ ذحہفی ےن اہک ںیم ےن آپ وک ےتہک وہےئ انس ہک ااسنؿ یک آزامشئ اےکس ابؽ وچبں افر اس ےک امؽ افر دح ںیثی سک وک زایدہ 

ڑپفیس ںیم وہیت ےہ۔ امنز رفزہ افر دصہق اےکس ےئل یافرہ ںیہ۔ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک ںیم اس ےک قلعتم ںیہن وپاتھچ 

وج دنمسرفں یک وموجں یک رطح رہلںی امر  اگ۔ اہک ہک اس ےک آےگ اکی درفازہ دنب ےہ وپاھچ وہں ںیم وت اےکس قلعتم وپھچ رتا وہں 

وھکال اجےئ اگ ای وتڑا اجےئ اگ؟ اہک وتڑا اجےئ اگ افر ہی اس القئ ںیہن وہاگ ہک ایقتم کت دنب وہ، مہ ولوگں ےن رسمفؼ  ے اہک ہک اؿ 

وکؿ ےہ؟ رسمفؼ ےن اؿ  ے وپاھچ وت اوہنں ےن اہک تاں! سج رطح اںیہن لک   ے وپوھچ آای رمع ریض اہلل ہنع اجےتن ےھت ہک درفازہ

 دؿ ےک دعب رات آےن اک نیقی ےہ۔

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، اجعم، اوبفالئ، ذحہفی، رضحت رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفزہ دارفں ےک ےئل رایؿ ےہ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دارفں ےک ےئل رایؿ ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1778    حس

٦، سہ١ :  راوی ، س٠امی٪ ب٩ بًل٢، ابوحاز  خاٟس ب٩ ٣د٠س



 

 

 ِ ُ٪ ب ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث أُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َحسَّ ٨ََا َخ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ِض١ٕ َر ٩ِ َس ًَ  ٕ از٦ٔ ُو َح ثَىٔی أَب ٢َ َحسَّ ا َٗ ٩ُ بًَٔل٢ٕ 

َ٘ٔیا٣َ  ِٟ ا یَِو٦َ  وَ٪  ائ٤ُٔ اٟؼَّ ٨ِطُ  یَِسُخ١ُ ٣ٔ اُ٪  یَّ زَّ اٟ طُ  َٟ ا٢ُ  َ٘ ّا ُي َاب ٔة ب َح٨َّ ِٟ ا ا٢َ إٔ٪َّ فٔي  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َ ٨ِطُ أ یَِسُخ١ُ ٣ٔ ٢ُ ٔة َِل  ا َ٘ یِرُص٥ُِ يُ َُ َحْس 

ُط أَحَ  ٨ِ یَِسُخ١ِ ٣ٔ  ٥ِ٠َ َٓ  َٙ ٔ ُوا أ٠ُُِ َزَخ٠ إٔذَا  َٓ یِرُص٥ُِ  َُ ُط أََحْس  ٨ِ وَ٪ َِل یَِسُخ١ُ ٣ٔ و٣ُ ُ٘ َی َٓ وَ٪  ٤ُٔ ائ اٟؼَّ َی٩َِ   ْس أ

 ںیم اکی درفازہ اخدل  ن دلخم، امیلسؿ  ن البؽ، اوباحزؾ، لہس یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ آپ ےن رفامای ہک تنج

ےہ سج وک رایؿ ےتہک ںیہ ایقتم ےک دؿ اس درفاز   ے رفز  دار یہ دالخ وہں ےگ وکیئ دفےرا دالخ ہن وہاگ، اہک اجےئ اگ ہک 

رفزہ دار اہکں ںیہ؟ فہ ولگ ڑھک  وہں ےگ اس درفازہ  ے اؿ ےک وسا وکیئ دالخ ہن وہ ےکس اگ،  ب فہ دالخ وہ اجںیئ ےگ وت فہ 

 اجےئ اگ افر اس ںیم وکیئ دالخ ہن وہاگ۔ درفازہ دنب وہ

 اخدل  ن دلخم، امیلسؿ  ن البؽ، اوباحزؾ، لہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دارفں ےک ےئل رایؿ ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1779    حس

اٟزح٩٤ حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ک، اب٩ طہاب، ح٤یس ب٩ ًبس ٣اٟ ر، ٩ٌ٣،  اہی٥ ب٩ ٨٣ذ  ابز

 ِ ٤َِیٔس ب ٩ِ حُ ًَ َضإب  اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٩ْ ٌِ َىٔی ٣َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ رٔ  ٨ِٔذ ٤ُ ِٟ ا اصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔبَِز ٨ََ ث بِ َحسَّ ًَ ٩ِ أَبٔي ٩ٔ  ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ٔس 

َس  ٔي  یِٔن ف َٙ َزِوَج َٔ َِن ٢َ ٩ِ٣َ أ ا َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ و َرُس ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َِزَة َر ی َُز ةٔ ص َّ٨ َح ِٟ ا أب  َٔی ٩ِ٣ٔ أَبَِو ز ٧ُو اهَّللٔ  بٔی١ٔ 

٩ِ٤َ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  َٓ یِْر  ٔ َصَذا َخ ِبَس اهَّلل ًَ ٔ  یَا  ز َٔضا ح ِٟ ا ُعَٔي ٩ِ٣ٔ بَأب  ٔ ز َٔضاز ح ِٟ ا َاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  ٔ َو٩ِ٣َ ک ًَلة اٟؼَّ َأب  ُعَٔي ٩ِ٣ٔ ب ٔ ز ًَلة اٟؼَّ

اٟؼَّ  َأب  زُعَٔي ٩ِ٣ٔ ب ةٔ  َٗ َس اٟؼَّ َاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  ک أ٪ َو٩ِ٣َ  یَّ زَّ اٟ َأب  زُعَٔي ٩ِ٣ٔ ب  ٔ َیا٦ اٟؼِّ َاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  ک َ َو٩ِ٣َ  ٢َ أَبُو ب ا َ٘ َٓ ةٔ  َٗ َِکٕ َس

َر  و ََضُ أب ٩ِ٣ٔ  َِو ِْلَب ا َک  َٔي ٩ِ٣ٔ ت٠ِٔ زُع َي ٩ِ٣َ  ل ًَ ا  ٣َ ٔ اهَّلل  ٢َ َرُسو َا  يي ی َِت َوأُم ٧َ ٔي أ َب ُط بٔأ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َک َر َي أََحْس ٩ِ٣ٔ ت٠ِٔ یُِسع َض١ِ  َٓ  ٕ ة



 

 

ُض٥ِ  ُوَ٪ ٨ِ٣ٔ و أَِ٪ َتٜ ٥ِ َوأَِرُج ٌَ ا٢َ َن َٗ ا  َض ک٠ُِّ أب  ِْلَبَِو  ا

امکل، ا ن اہشب، دیمح  ن دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل اربامیہ  ن ذنمر، نعم، 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک سج ےن ادا یک راہ ںیم وجڑا )ینعی دف زیچںی( رخچ ںیک، فہ تنج ےک درفازفں  ے اکپرا اجےئ اگ، ا  

ی وہاگ فہ امنز ےک درفاز   ے اکپرا اجےئ اگ افر وج صخش اجمدہ وہاگ فہ اہجد ےک ادا ےک دنب  ہی درفازہ ااھچ ےہ۔ وج صخش امنز

درفاز   ے اکپرا اجےئ اگ افر وج صخش دصہق فاولں  ے وہاگ فہ دصہق ےک درفاز   ے اکپرا اجےئ اگ۔ رضحت اوبرکب ریض اہلل 

 ے سج درفاز   ے یھب اکپرا اجےئ اس رپ وکیئ  ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ےری  امں ابپ آپ رپ وکا وہں اؿ درفازفں ںیم

رحج ںیہن ےہ نکیل وکیئ ااسی یھب وہاگ وج اؿ امتؾ درفازفں  ے اکپرا اجےئ اگ۔ آپ ےن رفامای تاں! افر ےھجم ادیم ےہ ہک مت اؿ ںیم  ے 

 وہ ےگ۔

 اہلل ہنعاربامیہ  ن ذنمر، نعم، امکل، ا ن اہشب، دیمح  ن دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...راضمؿ اہک اجےئ ای امہ راضمؿ اہک اجےئ افر ضعب ےن دفونں وک اجزئ اھجمس ےہ افر یبن ص

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

وک اجزئ اھجمس ےہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک سج ےن راضمؿ ےک رفز  رےھک افر رفامای ہک راضمؿ  راضمؿ اہک اجےئ ای امہ راضمؿ اہک اجےئ افر ضعب ےن دفونں

  ے آےگ رفز  ہن روھک۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1780    حس

اٟس سے وہ حرضت ابوہزیزہ ر :  راوی ہٗتيبہ اس٤ٌی١ ب٩ جٌَف، ابوسہی١ اپ٨ے و  ضی اهَّلل ٨ً

 ُ اهَّلل ضَٔی  َِزَة َر ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َضِی١ٕ  ُس ٔي  ٩ِ أَب ًَ ََفٕ  ٌِ ٤َأًی١ُ ب٩ُِ َج ا إِٔس ث٨ََ َبُة َحسَّ تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ  

حَ  ِٟ ا اُب  تَٔحِت أَبَِو ُٓ اُ٪  ـَ اَئ َر٣َ ا َج ا٢َ إَٔذ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ةٔ ًَ َّ٨ 

ہبیتق اامسلیع  ن رفعج، اوبلیہس اےنپ فادل  ے فہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن 



 

 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک  ب راضمؿ اک ہنیہم آات ےہ، وت تنج ےک درفاز  لھک اجےت ںیہ۔

 فادل  ے فہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعہبیتق الیعمس  ن رفعج، اوبلیہس اےنپ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

ہک سج ےن راضمؿ ےک رفز  رےھک افر رفامای ہک راضمؿ راضمؿ اہک اجےئ ای امہ راضمؿ اہک اجےئ افر ضعب ےن دفونں وک اجزئ اھجمس ےہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای 

  ے آےگ رفز  ہن روھک۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1781    حس

ابي ا٧ص :  راوی  یحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، اب٩ 

 َ٘ ًُ ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ یِر َٜ ُ َیِحٌَی ب٩ُِ ب َىٔی  ث یَن أَ٪َّ أَبَاُظ َحسَّ ٤ٔیِّ َِّی اٟت لَي  ٧ََٕص ٣َِو ٔي أ اب٩ُِ أَب نٔي  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ِی١ٕ 

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ٢ُ اهَّللٔ َػل ُسو َر ا٢َ  َٗ  ٢ُ و ُ٘ ُط َي ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َِزَة  َُزی َا ص ٍَ أَب ٔ ٤ َُّط َس َُط أ٧َ ث اَ٪ َحسَّ ـَ َر٣َ  ُ ز ِض َزَخ١َ َط ا  َحِت  ٥َ إَٔذ تِّ ُٓ

یُن  َیاكٔ اٟظَّ ِت  ُس٠ِٔش٠َ ٥َ َو َّ٨ اُب َجَض ِت أَبَِو َ٘ ٔئ َو٠ُُِّ ٤َا اٟشَّ اُب  َِو  أَب

وں ےک الغؾ، ایب اسن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ   
 

 

ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، ا ن ایب اسن ت

 ب راضمؿ اک ہنیہم آات ےہ وت آامسؿ ےک درفاز  وھکؽ دےیئ اجےت ںیہ افر اطیشؿ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

 زریجنفں ںیم ڑکج دےیئ اجےت ںیہ۔

 ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، ا ن ایب اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؽ اک ایبؿرفتی الہ



 

 

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 رفتی الہؽ اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1782    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، سا٥ٟ، اب٩ ٤ًز   یحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب

یِ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ا  ٨ََ ث َز َحسَّ ٤َُ اب٩َِ ً ٤ََز أَ٪َّ  اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ ِبٔس  ًَ ا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َس بََرنٔي  ا٢َ أَِخ َٗ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ  ١ٕ

و و٣ُ ُؼ َٓ وُظ  ُِت٤ُ َرأَی ا  َٔذ ٢ُ إ و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّلل   ٢َ ُسو ُت َر ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ْٔطُ َر ِٓ َ أ َٓ وُظ  ُِت٤ُ َرأَی َٔذا  إِٔ٪ ٥َُُّ ا َوإ َٓ ا  و

اَ٪  ـَ َر٣َ  ٢ٔ ٔضًَٔل ُُص ٟ ُو٧ ی ِی١ْ َو َ٘ َىٔی ًُ ث ِیٔث َحسَّ ا٠َّٟ  ٩ِ ًَ ُُظ  َیِر ا٢َ ُ َٗ طُ َو َٟ ُروا  ُس ِٗ ا َٓ  ٥ُِٜ ٠َِی ًَ 

ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، اسمل، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک 

وہےئ انس ہک  ب مت راضمؿ اک اچدن دوت و، وت رفز  روھک افر  ب وشاؽ اک اچدن دوت و وت ااطفر رکف، ارگ مت رپ دبیل اھچیئ وہ وت اس  رفامےت

اک ادنازہ رکف )سیت دؿ وپر  رکف( افرییحی ےک العفہ دفےر  ولوگں ےن ثیل  ے اس رطح رفاتی یک ہک ھجم  ے لیقع افر ویسن 

 ایبؿ ایک۔ ےن الہؽ راضمؿ ےک قلعتم

 ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، اسمل، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن اامیؿ ےک اس ھ وثاب یک رغض  ے تین رکےک راضمؿ ےک رفز  رےھک اف

 رفز  اک ایبؿ :   باب

 فملس  ے رفاتی اس صخش اک ایبؿ سج ےن اامیؿ ےک اس ھ وثاب یک رغض  ے تین رکےک راضمؿ ےک رفز  رےھک افر رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع

 ایک ےہ ولگ اینپ وتینں ےک اطمقب ااھٹےئ اجںیئ ےگ ۔

یثح                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1783    س



 

 

ہ وس٥٠ :  راوی ہ ٧يی ػلي اهَّلل ٠ًی رضی اهَّلل ٨ً ابي س٤٠ہ ابوہزیزہ  ، یحٌی ب٩   ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦

َرضَٔی  َِزَة  ٔي صُزَی ٩ِ أَب ًَ َة  َس٤َ٠َ ٔي  ٩ِ أَب ًَ یَِحٌَی  ا  ث٨ََ ا٦ْ َحسَّ ا صَٔظ ٨ََ ث اصٔی٥َ َحسَّ َِز ا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔب ٨ََ ث اَٟحسَّ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨

ٔ َو٩ِ٣َ  ِبٔط َذ٧  ٦َ ٩ِ٣ٔ سَّ َ٘ طُ ٣َا َت َٟ ا َُُٔفَ  ابّ اِحتَٔش ّا َو ا٧ ٔی٤َ ٔ إ ِسر َ٘ ِٟ ا ِی٠ََة  َٟ ا٦َ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٧ّا  ًَ ٤َا اَ٪ إٔی ـَ َر٣َ ا٦َ  َػ

 ٔ ٧ِبٔط ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ سَّ َ٘ ا َت ُط ٣َ َٟ ا َُُٔفَ  ابّ تَٔش اِح  َو

  ن ایب ہملس اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک وج صخش ملسم  ن اربامیہ، اشہؾ، ییحی

بش دقر ںیم اامیؿ ےک اس ھ افر وثاب یک تین  ے ڑھکا وہ، اےکس اےلگ انگہ شخب دےیئ اجےت ںیہ افر سج ےن اامیؿ ےک اس ھ افر 

 انگہ شخب دےیئ اجےت ںیہ۔ افر سج ےن اامیؿ ےک اس ھ افر وثاب یک وثاب یک تین  ے راضمؿ ےک رفز  رےھک اس ےک اےلگ

 تین  ے راضمؿ ےک رفز  رےھک اس ےک اےلگ انگہ شخب دےیئ اجےت ںیہ۔

 ملسم  ن اربامیہ، اشہؾ، ییحی  ن ایب ہملس اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس راضمؿ ںیم تہب زایدہ یخس وہاج ےت ےھت ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس راضمؿ ںیم تہب زایدہ یخس وہاج ےت ےھت ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1784    حس

ًباض :  راوی اب٩   ، ہ ًتب اهَّلل ب٩  ًبس اهَّلل ب٩  ًبیس   ، اب٩ طہاب  ، ہی٥ ب٩ سٌس ا ابز  ، اس٤ٌٰی١ سٰی ب٩   ٣و

اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ إب  ٔطَض اب٩ُِ  َا  بََر٧ ٕس أَِخ ٌِ َس اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ٨ََا إٔب ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ وَسی ب٩ُِ إ ا ٣ُ ٨ََ ث ِ َحسَّ اب َة أَ٪َّ  َِب ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُت ًَ ٩َ

 َ ک ٔ َو َدیِر ِٟ ٔا ٔض ب ا ا٨َّٟ َوَز  ٥َ أَِج َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َاَ٪  ک  ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٕض َر ا بَّ ٔیَن ًَ اَ٪ ح ـَ ٔي َر٣َ ُوُ٪ ف یَٜ ا  زُ ٣َ َو اَ٪ أَِج

ٕة  ِی٠َ َٟ ک١َُّ  اُظ  َ٘ َی٠ِ ًَل٦  اٟشَّ  ٔ ط ٠َِی ًَ ٔی١ُ  بِر َاَ٪ ٔج ک ٔی١ُ َو بِر ُظ ٔج ا َ٘ ٠َِیطٔ َی٠ِ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٔ ط ٠َِی ًَ زُٔق  ٌِ َٔذ َي ٨َِش٠ َی َّی  ً اَ٪ َح ـَ َر٣َ فٔي 



 

 

ةٔ  َس٠َ زِ ٤ُ ِٟ ا یٔح  زِّ اٟ  ٩ِ٣ٔ ٔ یِر َد ِٟ ٔا َز ب َاَ٪ أَِجَو ک ًَل٦  اٟشَّ  ٔ ط ٠َِی ًَ ٔی١ُ  ُط ٔجبِر َ٘ٔی َٟ َٔذا  إ َٓ آَ٪  ُْقِ ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ  َو

  ن دبعاہلل  ن ہبتع، ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع ومیس  ن اامسلیع، اربامیہ  ن دعس، ا ن اہشب، دیبعاہلل

فملس عفن اچنہپےن ںیم ولوگں  ے بس  ے زایدہ یخس وہ اجےت ےھت، افر ربجالیئ ہیلع االسلؾ آپ یلص اہلل ہیلع فملس  ے راضمؿ ںیم 

ہل فملس  ے راضمؿ ںیم رہ اکی رات ںیم ےتلم ےھت۔ اہیں  ب ےتلم وت افر یھب یخس وہ اجےت ےھت، افر ربجالیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآ

کت ہک راضمؿ سگر اجات ےہ ربجالیئ ہیلع االسلؾ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم آرآؿ ڑپےتھ ےھت  ب ربجالیئ آپ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےتلم ےھت وت یتلچ وہ ا ے یھب زایدہ آپ یخس وہ اجےت ےھت۔

  الیعٰمس، اربامیہ  ن دعس، ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، ا ن سابسومٰیس  ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن رفز  ںیم وھجٹ وبانل افر اس رپ لمع رکان رتک ہن ایک۔

 ایبؿرفز  اک  :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن رفز  ںیم وھجٹ وبانل افر اس رپ لمع رکان رتک ہن ایک۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1785    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی اٟس سے وہ حرضت ابوہزیزہ  ٣٘بری اپ٨ے و ابي ذئب، سٌیس  ابي ایاض، اب٩   آز٦ ب٩ 

 َ َز٦ُ ب٩ُِ أ ا آ ٨ََ ث اهَّللَُحسَّ ضَٔی  َِزَة َر ی ٔي صَُز َب ٩ِ أ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٔی   بُر ِ٘ ٤َ ِٟ ا یْس  ٌٔ َس ا  ث٨ََ ِٕب َحسَّ ذٔئ ٔي  اب٩ُِ أَب ا  ٨ََ ث ٕض َحسَّ ٔیَا ٔي إ ا٢َ  ب َٗ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ

َص ِهَّلِل ٠َِی َٓ  ٔ ٔط ١َ٤َ ب ٌَ ِٟ ا ٔ َو ز ور اٟ ِو٢َ  َٗ  َِ یََس  ٥ِ َٟ  ٥َ ٩ِ٣َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َطُ َر اب َْشَ ا٣َطُ َو ٌَ َ ََ ك یََس ْة فٔي أَِ٪  اَج   َح

آدؾ  ن ایب اایس، ا ن ایب ذبئ، دیعس ربقمی اےنپ فادل  ے فہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی ایک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 اس ےک اھکان انیپ وھچڑ دےنی یک وکیئ رضفرت اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج ےن وھجٹ وبانل افر اس رپ لمع رکان رتک ہن ایک وت اہلل اعتیل وک

 ںیہن۔



 

 

 آدؾ  ن ایب اایس، ا ن ایب ذبئ، دیعس ربقمی اےنپ فادل  ے فہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک ہی ہک اتکس ےہ ہک ںیم رفزہ دار وہں ۔ ارگ یسک وک اگیل دی اجےئ وت

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ارگ یسک وک اگیل دی اجےئ وت ایک ہی ہک اتکس ےہ ہک ںیم رفزہ دار وہں ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1786    حس

ابوػا :  راوی  ، ء ًلا خ،  اب٩ جزی  ، ٕ ظا٦ ب٩ یوس ، ہ سٰی ٣و ہی٥ ب٩  ا رضی اهَّلل ٨ًہابز  ٟح زیات ابوہزیزہ 

وَسی اصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُ ا إٔبَِز ٨ََ ث ٍَ  َحسَّ ٔ ٤ َس َُّط  ٧َ َّأت أ َّی ز اٟ أٟٕح  َبٔي َػ ٩ِ أ ًَ اْئ  َل ًَ ٔي  بََرن ا٢َ أَِخ َٗ ِٕخ  َزی اب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ  َٕ ُس یُو ا٦ُ ب٩ُِ  ٧َا صَٔظ بََر أَبَا أَِخ

٢ُ اهَّللٔ ُسو ٢َ َر ا َٗ  ٢ُ و ُ٘ ُط َي ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َِزَة َر ی َُز ٧ََا ص ٔي َوأ ل َُّط  إ٧ٔ َٓ َیا٦َ  اٟؼِّ ُط إِٔلَّ  َٟ َز٦َ  آ اب٩ِٔ   ١ٔ٤َ ًَ ک١ُ   ٢َ اهَّللُ  ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  

َّطُ أََحْس  اب َس إِٔ٪  َٓ ِب  ِث َوَِل َيِؼَد ُٓ َزِ ًَل ی َٓ  ٥ِ ُٛ ٔ أََحٔس ِو٦ ِو٦ُ َػ َی َاَ٪  ک ا  ْة َوإَٔذ َّ٨ ا٦ُ ُج َی اٟؼِّ ٔ َو ٔط ٔی ب ز ا أَِج َٗ ائ٥ْٔ أَِو  ُْؤ َػ ز ا٣ِ يي  ٔن ١ِ إ ُ٘ ٠َِی َٓ َت٠َطُ 

حَ  ََفِ ائ٥ٔٔ  ٔک ٠ٟٔؼَّ ٤ِٔش ِٟ ا ٔح  ی رٔ ٨َِٔس اهَّللٔ ٩ِ٣ٔ  ُب ً ائ٥ٔٔ أَكَِی اٟؼَّ  ٥ٔ َٓ  ُٖ ُد٠ُو َٟ  ٔ ظ ٕس بَٔیسٔ َّ٤ ُص ٣َُح ِٔ َن ی  ٔذ َّٟ ا َْطَ َو ِٓ َ َٔذا أ ٤َا إ ُُض ح أ٪ َيَِفَ َت

 ٔ ط َح بَٔؼِو٣ٔ ََفٔ َُّط  َرب َٔي  ق َٟ َٔذا  َح َوإ  ََفٔ

 ن ومیس، اشہؾ  ن ویفس، ا ن رججی، اطعء، اوباصحل زایت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل  اربامیہ

داتی ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل ےن رفامای ااسنؿ ےک رہ لمع اک دبہل ےہ، رگم رفزہ ہک فہ اخص ےری  ےئل ےہ افر ںیم یہ اس اک دبہل 

اھؽ ےہ۔  ب مت ںیم  ے یسک ےک رفز  اک دؿ وہ، وت ہن وشر اچمےئ افر ہن شحف ابںیت رک  ارگ وکیئ صخش اس  ے وہں افر رفزہ ڈ

ڑگھجا رک  ای اگیل ولگچ رک  وت ہہک د  ںیم رفزہ دار آدیم وہں افر  مس ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم دمحم )یلص اہلل ہیلع 

ےک تاں کشم یک وخوبش  ے زایدہ رتہب ےہ رفزہ دار وک دف وخایشں احلص وہیت ںیہ،  ب  فملس( یک اجؿ ےہ رفزہ دار ےک ہنم یک وب اہلل

 ااطفر رکات ےہ۔ وت وخش وہات ےہ افر  ب اےنپ رب  ے ےلم اگ وت رفزہ ےک ببس  ے وخش وہاگ۔



 

 

 اربامیہ  ن ومٰیس، اشہؾ  ن ویفس، ا ن رججی، اطعء، اوباصحل زایت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش ےک رفزہ رےنھک اک ایبؿ وج ریغ اشدی دشہ وہےن ےک ببس  ے زان ںیم التبم وہےن س

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

  التبم وہےن  ے ڈر  ۔اس صخش ےک رفزہ رےنھک اک ایبؿ وج ریغ اشدی دشہ وہےن ےک ببس  ے زان ںیم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1787    حس

٣یں ًبساهَّلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی ہ  ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ ٛہتے ہیں ٛ ع،  ا٤ً  ًبسا٪ ابوح٤زہ، 

 َٗ َة  ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ ٔع  ٤َ ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ َبٔي َح٤ِزََة  ٩ِ أ ًَ اُ٪  ِبَس ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َ٘ َٓ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٍَ ٔشی ٣َ َا أ٣َِ ٨َا أ٧َ ا٢َ بَِي

َّطُ أََُف   ٧ٔ إ َٓ ِد  زَوَّ َت ٠َِي َٓ ائََة  َب ِٟ ا  ََ ا َل اِسَت  ٢َ ٩ِ٣َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ا ٣َ َّ٨ ُٛ  ٥ِ َٟ ٔد َو٩ِ٣َ  َبََّصٔ َوأَِحَؼ٩ُ ٠ََِٟٔفِ ٠ِٟٔ

 ٍِ ٔل َت اْئ  َيِش طُ ؤَج َٟ َُّط  إ٧ٔ َٓ  ٔ ِو٦ ٔاٟؼَّ ٔ ب ٠َِیط ٌَ َٓ 

 دبعاؿ اوبزمحہ، اشمع، اربامیہ، ہمقلع ےتہک ںیہ ہک ںیم دبعاہلل  ن وعسمد ےک اس ھ لچ رتا اھت، وت اوہنں ےن اہک ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع

 فہ اکنح رکےل اس ےئل ہک فہ اگنہ وک  یچی رکات فآہل فملس ےک اس ھ ےھت، آپ ےن رفامای ہک وج صخش رہم ادا رکےن یک الصتیح راتھک وہ وت

 ےہ افر رشاگمہ وک زان  ے ظوفحظ راتھک ےہ افر سج وک اس یک اطتق ہن وہ وت فہ رفز  رےھک اس ےئل ہک رفزہ اس وک یصخ انب داتی ےہ۔

 دبعاؿ اوبزمحہ، اشمع، اربامیہ، ہمقلع ےتہک ںیہ ہک ںیم دبعاہلل  ن وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامان ہک  ب مت اچدن دوت و وترفزہ روھک، افر  ب اچ



 

 

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ب اچدن دوت و وت ااطفر رکف افر ہلص ےن امعر  ے رفاتی یک ہک سج ےن کش ےک دؿ رفزہ راھک وت اس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامان ہک  ب مت اچدن دوت و وترفزہ روھک، افر 

 ےن اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک انرفامین یک۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1788    حس

ک، ٧آٍ، ًبساهَّلل ب٩ ً :  راوی ٣ش٤٠ہ، ٣اٟ ٨ًہًبس اهَّلل ب٩  لٰي  تٌا اهَّلل  رضی   ٤ز 

 ِ٨ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َز  اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ ا ٣َ ٨ََ ث َة َحسَّ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث طٔ َحسَّ ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  اهَّللٔ َػل  ٢َ و َرُس ا أَ٪َّ  ٤َ ُض

َّی  ً ا َح و٣ُو َتُؼ ٢َ َِل  ا َ٘ َٓ اَ٪  ـَ َر٣َ َْکَ  ٥َ َذ َس٠َّ طُ َو َٟ ُروا  ُس ِٗ ا َٓ  ٥ُِٜ ٠َِی ًَ إِٔ٪ ٥َُُّ  َٓ ُظ  زَِو َّی َت ً ا َح و ْٔطُ ِٔ ُت ٢َ َوَِل  ضًَٔل ِٟ ا ا  زَِو  َت

رکہ دبعاہلل  ن ہملسم، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن راضمؿ اک ذت

 ول رفزہ ہن روھک افر ہن یہ ااطفر رکف، اہیں کت ہک اچدن دھکی ول افر ارگ ارب اھچای وہا وہ وت سیت دؿ وپر  ایک وت رفامای ہک  ب کت اچدن ہن دھکی

 رکف۔

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 یک ہک سج ےن کش ےک دؿ رفزہ راھک وت اس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامان ہک  ب مت اچدن دوت و وترفزہ روھک، افر  ب اچدن دوت و وت ااطفر رکف افر ہلص ےن امعر  ے رفاتی

 ےن اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک انرفامین یک۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1789    حس

٨ًہ :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس ر،  زی٨ا اهَّلل ب٩  ًبس  ، ک ٣اٟ  ، ش٤٠ہ ٣ اهَّلل ب٩   ًبس 

 ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ٕر  ا ٔی٨َ ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ز ًَ  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ ا ٣َ ث٨ََ َة َحسَّ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ  ٢َ ُسو َر ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َز  ٤َ  ب٩ِٔ ًُ



 

 

 ًَ إِٔ٪ ٥َُُّ  َٓ َزِوُظ  َّی َت ً وا َح و٣ُ َتُؼ ًَل  َٓ ِی٠َّة  َٟ وَ٪  رِٔشُ ٍْ َوً ُ تِٔش ز ِض ا٢َ اٟظَّ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔیَن َػل ًََلث َة ث سَّ ٌٔ ِٟ ا ُوا  ٠ٔ٤ ِٛ َ أ َٓ  ٥ُِٜ  ٠َِی

دبعاہلل  ن دانیر، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہنیہم  دبعاہلل  ن ہملسم، امکل،

 وہا اسیتن راوتں اک یھب وہات ےہ اس ےئل  ب کت اچدن ہن دھکی ول رفزہ ہن روھک افر  ب کت اچدن ہن دھکی ول ااطفر ہن رکف۔ افر ارگ ارب اھچای

 وپر  رکف۔ وہ وت سیت دؿ

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، دبعاہلل  ن دانیر، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

دن دوت و وترفزہ روھک، افر  ب اچدن دوت و وت ااطفر رکف افر ہلص ےن امعر  ے رفاتی یک ہک سج ےن کش ےک دؿ رفزہ راھک وت اس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامان ہک  ب مت اچ

 ےن اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک انرفامین یک۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1790    حس

ہ،  :  راوی ، طٌب ٟیس ٨ًہابواٟو لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩  رضت  ، ح ہ ب٩ سحی٥  جب٠

ضُ  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٤ََز َر اب٩َِ ًُ ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ُسَحِی٥ٕ  َة ب٩ِٔ  َب٠َ ٩ِ َج ًَ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث َؤٟیٔس َحسَّ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث َّي اهَّللُ َحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٤َا َي

َذا َوصَ  َٜ ُ َص ز ِض اٟظَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی أَٟثةٔ ًَ اٟثَّ َِضا٦َ فٔي  ِْلٔب ٨ََص ا َذا َوَخ َٜ 

اےنت اوباولدیل، ہبعش، ہلبج  ن میحس، رضحت ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہنیہم اےنت 

 دونں اک وہات ےہ افر اوگنےھٹ وک رسیتی ابر داب ایل۔

  ن میحس، رضحت ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباولدیل، ہبعش، ہلبج  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

ر ہلص ےن امعر  ے رفاتی یک ہک سج ےن کش ےک دؿ رفزہ راھک وت اس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامان ہک  ب مت اچدن دوت و وترفزہ روھک، افر  ب اچدن دوت و وت ااطفر رکف اف

 ےن اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک انرفامین یک۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1791    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو رضت  ، ح ز ٣ح٤س ب٩ زیا ہ،  ز٦، طٌب  آ

زَ  ٨ََا آ ث ا٢َ َحسَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ِطُ َي ًَ ضَٔی اهَّللُ  َِزَة َر ی َُز ُت أَبَا ص ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ  ٕ ٔیَاز ُس ب٩ُِ ز َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ٠َِیطٔ ٦ُ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل ا٨َّٟ

 ٔ َت ُِؤی ٔز وا ٟ و٣ُ ُػ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا ا٢َ أَبُو  َٗ  ٢َ ا َٗ ٥َ أَِو  َس٠َّ َة َو ا ًٔسَّ ٠ٔ٤ُو ِٛ َ أ َٓ  ٥ُِٜ ٠َِی ًَ َی  ُيِّ إِٔ٪ ُ َٓ  ٔ تٔط َی ُِؤ وا ٟٔز ْٔطُ ِٓ َ ٔ َوأ ط

ٔیَن  ًََلث اَ٪ ث َب ٌِ  َط

ااقلمس یلص آدؾ، ہبعش، دمحم  ن زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای ہی اہک ہک اوب

رفامای ہک اچدن دھکی رک رفز  روھک افر اچدن دھکی رک ااطفر رکف افر ارگ مت رپ ارب اھچ اجےئ وت سیت دؿ امشر رک ےک  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 وپر  رکف۔

 آدؾ، ہبعش، دمحم  ن زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 یک ہک سج ےن کش ےک دؿ رفزہ راھک وت اس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامان ہک  ب مت اچدن دوت و وترفزہ روھک، افر  ب اچدن دوت و وت ااطفر رکف افر ہلص ےن امعر  ے رفاتی

 ےن اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک انرفامین یک۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1792    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ا٦ س٤٠  ، ٟزح٩٤ ا ًبس ہ ب٩  ًَک٣  ، اهَّلل ب٩ ػیفي ًبس ، یحٌی ب٩  خ اب٩ جزی  ، ًاػ٥  ابو



 

 

َػِیفٓٔيٕ  ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ٌَی ب٩ِٔ  یَِح  ٩ِ ًَ یِٕخ  َز اب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ٨ََا أَبُو  ث اهَّللُ  َحسَّ ضَٔی  َر ٤ََة  َس٠َ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ  ٩ٔ٤َ اٟزَِّح ِبسٔ  ًَ ٣ََة ب٩ِٔ  َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ

 َ وَ٪ ی رِٔشُ ْة َوً ٌَ تِٔش ا ٣ََضی  َّ٤٠َ َٓ ّزا  ِض َط  ٔ ائٔط نَٔش آلَي ٩ِ٣ٔ   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َضا أَ٪َّ  ٨ِ ََّک ًَ ٧ٔ ُط إ َٟ ٘ٔی١َ  َٓ اَح  ِو٣ّا ََُسا أَِو َر

 َ َت أ ِٔ َِو٣ّاَح٠َ ی٩َ ی رِٔشٔ ّة َوً ٌَ تِٔش ُوُ٪  َٜ ِضَز ی اٟظَّ ٢َ إٔ٪َّ  ا َ٘ َٓ ّزا  ِض  ِ٪ َِل َتِسُخ١َ َط

ہل اوباعمص، ا ن رججی، ییحی  ن دبعاہلل  ن یفیص، رکعہم  ن دبعارلنمح، اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآ

 رکےن یک  مس اھکیئ یھت۔  ب اسیتن دؿ سگر ےئگ وت حبص ای اشؾ ےک فتق، آپ یلص فملس ےن اینپ ویبویں  ے اکی ہنیہم کت تبحص ہن

اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اپس رشتفی ےل ےئگ وت آپ  ے رعض ایک ایگ ہک آپ ےن اکی ہنیہم کت دالخ ہن وہےن یک  مس اھکیئ 

 یھت، وت آپ ےن رفامای ہنیہم اسیتن دؿ اک یھب وہات ےہ۔

  ن رججی، ییحی  ن دبعاہلل  ن یفیص، رکعہم  ن دبعارلنمح، اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوباعمص، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

ہ روھک، افر  ب اچدن دوت و وت ااطفر رکف افر ہلص ےن امعر  ے رفاتی یک ہک سج ےن کش ےک دؿ رفزہ راھک وت اس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامان ہک  ب مت اچدن دوت و وترفز

 ےن اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک انرفامین یک۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1793    حس

، س٠امی٪ ب :  راوی اٌٟزیز ب٩ ًبساهَّلل  ٨ًہًبس لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧  ، ، ح٤یس  ٩ بًل٢

اهَّللُ َرضَٔی  َٕص  ٩ِ أ٧َ ًَ ٤َِیٕس  ٩ِ حُ ًَ  ٢ٕ ُ٪ ب٩ُِ بًَٔل ُس٠َامِیَ ا  ث٨ََ اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ُِ  ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ  َحسَّ َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  و َرُس َي  آل  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ

َِت  ٧ کَا ٔ َو ٔط ائ نَٔش  ٥َ ٩ِ٣ٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ِیَت  ًَ َٟ آ ٢َ اهَّللٔ  و َرُس ا  َی ا  ُو اٟ َ٘ َٓ  ٢ََ ٧َز ّة ث٥َُّ  ِی٠َ َٟ ی٩َ  رِٔشٔ ا َوً ٌّ تِٔش َٕة  ب رِشُ ا٦َ فٔي ٣َ َٗ َ أ َٓ ُط  رِٔج٠ُ ِت  َّٜ َٔ ِن ا

ی٩َ  رِٔشٔ ا َوً ٌّ تِٔش ُوُ٪  یَٜ َز  ِض اٟظَّ ٢َ إٔ٪َّ  ا َ٘ َٓ ّزا  ِض  َط

 ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ویبویں دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، امیلسؿ  ن البؽ، دیمح، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک

ےک اپس اکی ہنیہم کت ہن اجےن یک  مس اھکیئ یھت افر آپ ےک اپؤں ںیم ومچ آیئگ یھت۔ آپ اسیتن راوتں کت ابال اخےن ںیم رےہ 



 

 

دحیلعہ رےنہ یک  مس اھکیئ یھت آپ ےن  رھپ ارت  ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ ےن اکی ہنیہم کت

 رفامای ہنیہم اسیتن دؿ اک یھب وہات ےہ۔

 دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، امیلسؿ  ن البؽ، دیمح، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... مک ںیہن وہےت اوبدبع اہلل )اخبری( اک ایبؿ ےہ ہک ااحسؼ ےن اہک کدیع ےک دفونں ےنیہم

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

ےہ افر دمحم ن ریسنی ےن اہک ہک دیع ےک دفونں ےنیہم مک ںیہن وہےت اوبدبع اہلل )اخبری( اک ایبؿ ےہ ہک ااحسؼ ےن اہک ہک ارگ مک وہں وتوثاب وپر  ینعی سیت دؿ اک اتنب 

 دؿ ےک وہں ااسی ںیہن وہات۔دفونں اسیتن 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1794    حس

بي بَکہ، ابوبَکہ :  راوی اٟزح٩٤ ب٩ ا ، ًبس  ٣شسز، ٣ٌت٤ز، اسحاٚ

 ِ ٩ٔ٤َ ب زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ یِٕس  َو ُس َٚ ب٩َِ  ا ِٔسَح ُت إ ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ْٔز  ٤ َت ٌِ ا ٣ُ ٨ََ ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َة  ََِکَ ٔي ب َب ٩ٔ أ

 ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبُس  ًَ نٔي  بََر ا٢َ أَِخ َٗ ٔئ  ا َحذَّ ِٟ ا أٟٕس  ٩ِ َخ ًَ ٤ْٔز  َت ٌِ ٨ََا ٣ُ ث ْز َحسَّ َىٔی ٣َُشسَّ ث ٥َ َوَحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ضَٔی  ًَ َر  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َة  ََِکَ ب٩ُِ أَبٔي ب

ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ ةٔ  اهَّللُ  َححَّ ِٟ ا ذُو  اُ٪ َو ـَ َر٣َ َزا ًٔیٕس  ِض أ٪ َط َؼ ُ٘ ٨ِ َی أ٪ َِل  ِضَز َط  ٢َ ا َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

دسمد، رمتعم، ااحسؼ، دبعارلنمح  ن ایب رکبہ، اوبرکبہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ )دفےری دنس( دسمد، رمتعم، اخدل، 

ہ، اوبرکبہ ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک دیع ےک دفونں اداء دبعارلنمح  ن ایب رکب

 ےنیہم ینعی راضمؿ افر ذی اہجحل مک ںیہن وہےت۔

 دسمد، رمتعم، ااحسؼ، دبعارلنمح  ن ایب رکبہ، اوبرکبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک مہ ولگ اسحب اتکب ںیہن اجےتن ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک مہ ولگ اسحب اتکب ںیہن اجےتن ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1795    حس

ٗیص، سٌیس ب٩ ٤ًزہ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  ویرا ہ، اسوز ب٩   آز٦، طٌب

اب٩َِ   ٍَ ٔ ٤ َّطُ َس ٧َ زٕو أ ٤ِ ًَ یُس ب٩ُِ  ٌٔ َس ا  ٨ََ ث ِیٕص َحسَّ َٗ ُ ب٩ُِ  َِسَوز ِْل ٨ََا ا ث َبُة َحسَّ ٌِ ُط ا  ث٨ََ َز٦ُ َحسَّ ٨ََا آ ث ٔيیِّ َحسَّ َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٤ََُز  ً

اهَّللُ َّي  ىٔی ٣َ  َػل ٌِ ا َي ا َوصَََٜذ َذ َٜ ُ َص ز ِض اٟظَّ ُب  ٧َِحُش ُب َوَِل  َُِٜت ْة َِل ٧ یَّ ْة أ٣ُِّ َّا أ٣َُّ ٧ٔ ٢َ إ ا َٗ َُّط  ٧َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ّة ًَ زَّ ی٩َ َو٣َ ّة َوًرِٔشٔ ٌَ تِٔش ّة  زَّ

ٔیَن  ًََلث  ث

فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای  آدؾ، ہبعش، اوسد  ن سیق، دیعس  ن رمعہ، رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع

 ہک مہ ولگ اؿ ڑپھ وقؾ ںیہ انھکل ڑپانھ افر اسحب رکان ںیہن اجےتن ہنیہم اےنت اےنت دونں اک ینعی یھبک اسیتن دؿ اک افر یھبک سیت دؿ اک

 وہات ےہ۔

 آدؾ، ہبعش، اوسد  ن سیق، دیعس  ن رمعہ، رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...راضمؿ  ے اکی ای دف دؿ ےلہپ رفز  ہن رےھک ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ  ے اکی ای دف دؿ ےلہپ رفز  ہن رےھک ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1796    حس

ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ٛثیر، ابوس٤٠ ابي  ، یحٌی ب٩   ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦

ٔي ٩ِ أَب ًَ ٤ََة  َس٠َ َبٔي  ٩ِ أ ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔي  ٨ََا  ث ٨ََا صَٔظا٦ْ َحسَّ ث اصٔی٥َ َحسَّ َِز ٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔب ث ٔيیِّ  َحسَّ ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َِزَة َر ی َُز ص

یَ  یِٔن إِٔلَّ أَِ٪  َِو٣َ ٕ أَِو ی یَِو٦  ٔ ِو٦ اَ٪ بَٔؼ ـَ َر٣َ  ٥ِ ُٛ ٩٣ََّ أََحُس سَّ َ٘ یََت ا٢َ َِل  َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ِو٣َطُ َػل َػ و٦ُ  َاَ٪ َيُؼ ک ُوَ٪ َرُج١ْ  ٜ

ِو٦َ  َی ِٟ ا َٔک  َذٟ ٠َِیُؼ٥ِ  َٓ 

 اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ ملسم  ن اربامیہ، اشہؾ، ییحی  ن ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض

ےن رفامای ہک مت ںیم  ے وکیئ راضمؿ  ے اکی ای دف دؿ ےلہپ رفز  ہن رےھک رگم فہ صخش وج اس دؿ ربارب رفزہ راتھک اھت وت فہ اس دؿ 

 رفزہ رھک ےل۔

 ریہ ریض اہلل ہنعملسم  ن اربامیہ، اشہؾ، ییحی  ن ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ھا ر  ےئل رفزفں یک رات ںیم اینپ ویبویں  ے تبحص رکؿ

م

 

ت

 ...اہلل زبرگ فربرت اک رفامان ہک 

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

ھا ر  ےئل رفزف

م

 

ت

ں یک رات ںیم اینپ ویبویں  ے تبحص رکانالحؽ رکدای ایگ فہ وعرںیت اہمتر  ےئل افر مت اؿ وعروتں ےک ےئل ابلس وہ، اہلل اہلل زبرگ فربرت اک رفامان ہک 

وک التش  ر  ےئل ھکل دای ےہ اساعتیل وک ولعمؾ ےہ مت پھچ رکااسی رکےت ےھت اس ےن مت رپ وتہج یک افر اعمػ رکدای سپ اب مت اؿ  ے تبحص رکف افر وج اہلل اعتیل ےن اہمت

 رکف۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1797    حس

سی، اَائی١، ابواسحٙ، بزاء :  راوی  ًبیس اهَّلل ب٩ ٣و

 َ ٢َ ک ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٔئ  بََرا ِٟ ا  ٩ِ ًَ  َٚ ا ِٔسَح ٔي إ ٩ِ أَب ًَ ائٔی١َ  َ َِ ٔ ٩ِ إ ًَ ٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی  اهَّلل ا ًُبَِیُس  ٨ََ ث اهَّللُ اَ٪ َحسَّ َّي  َػل ٕس  َّ٤ اُب ٣َُح َِػَح أ



 

 

طُ  ِی٠ََت َٟ ِک١ُِ  یَأ  ٥ِ َٟ ْٔطَ  ِٔ ِب١َ أَِ٪ ُي َٗ ٨َا٦َ  َٓ اُر  َل ِٓ ٔ ِْل ا َحرَضَ  َٓ ٤ّٔا  ائ َػ ُج١ُ  زَّ اٟ َاَ٪  ک َٔذا  ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َص ب٩َِ  ًَ ِی َٗ ٔسَی َوإٔ٪َّ  ی٤ُِ َّی  ً ِو٣َطُ َح َی َوَِل 

 َ٠ َٓ ٤ّٔا  ائ َػ َاَ٪  ک رٔیَّ  َِنَؼا ِْل ٣ََة ا َک َٔصِ َٟ ُب  أَك٠ُِ َٓ  ُٙ ٔ َِل٠ ٧َ ٩ِ أ ٜٔ ِت َِل َوَل َٟ ا َٗ ا٦ْ  ٌَ َ َٔ ك ٨َِٔس َضا أًَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ُط  َزأََت ا٣ِ اُر أَتَي  َل ِٓ ٔ ِْل ا َحرَضَ ا َّ٤

 ِ ا٧ ا  َّ٤ ٠َ َٓ َک  َٟ ّة  َب ِت َخِي َٟ ا َٗ َرأَِتطُ  ا  َّ٤٠َ َٓ َزأَتُطُ  ا٣ِ ُط  ائَِت َح َٓ ُظ  ا ٨َ ِي ًَ ُط  ٠َبَِت َِ َٓ  ١ُ٤َ ٌِ ُط َي َِو٣َ َاَ٪ ی ک َٕ َو ْٔکَ َتَؼ ُذ َٓ  ٔ ط ٠َِی ًَ ُٔشَی  ُر ُ َضا ا٨َّٟ

ُث  َٓ زَّ اٟ َیا٦ٔ  اٟؼِّ َة  ِی٠َ َٟ  ٥ُِٜ َُة أُح١َّٔ َل اِْلی  ٔ ِت َصٔذظ َٟ َ ز ٨َ َٓ  ٥َ َس٠َّ طٔ َو ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ َٔک ٠ٟٔ یّسا َذٟ َطٔس ا  ّح ََفَ ا  ا بَٔض حُو ََفٔ َٓ  ٥ُِٜٔ ائ نَٔش َي  ٔل إ

 َ َّی یَت ً ا َح بُو ِْشَ ُوا َوا ک٠ُ ِت َو َٟ َ َز ٧ ٔ َو َِسَوز اِْل ٔم  َدِی ِٟ ا ِْلَبَِیُف ٩ِ٣ٔ  ا ُم  َدِی ِٟ ا  ٥ُِٜ ََّن َل ی  َب

دیبعاہلل  ن ومیس، اےرالیئ، اوب ااحسؼ ، رباء رفاتی رکےت ںیہ ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب ںیم  ب وکیئ رفزہ دار وہات افر 

ر ہن دؿ وک اہیں کت ہک اشؾ وہاجیت، سیق  ن رصہم ااصنری اکی ااطفر اک فتق آات افر ااطفر  ے ےلہپ وس اجات وت ہن اس رات وک اھکات اف

ابر رفز   ے ےھت  ب ااطفر اک فتق آای وت اینپ ویبی ےک اپس آےئ افر وپاھچ ایک اہمتر  اپس اھکےن یک وکیئ زیچ ےہ؟ ویبی ےن 

دفری رکےت ےھتانچہچن اؿ یک آھکن رپ وجاب دای ںیہن، نکیل ںیم اجیت وہں افر اہمتر  ےئل ڈوھڈن رک الیت وہں اس زامہن ںیم ہی زم

دنین اک ہبلغ وہا افر وس ےئگ  ب ویبی ےن اؿ وک داھکی وت اہک ھجت رپ اوسفس ےہ،  ب دفےر  دؿ دفرہپ اک فتق آای وت وہیبش وہےئگ یبن 

ں  ے تبحص رکان الحؽ یلص اہلل ہیلع فملس  ے ہی فاہعق ایبؿ ایک ایگ وت ہی آتی ارتی ہک رفزفں یک رات ںیم اہمتر  ےئل اینپ ویبوی

رکدای ایگ، احصہب اس  ے تہب وخش وہےئ افر ہی آتی ارتی اھکےت ےتیپ روہ،  ب کت ہک دیفس داھہگ ایسہ داھےگ  ے مت رپ لھک ہن 

 اجےئ۔

 دیبع اہلل  ن ومیس، اےرالیئ، اوباقحس، رباء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتیل اک رفامان ہک اھکےت ےتیپ روہ  ب کت ہک دیفس داھہگ ایسہ داھےگ  ے مت رپ ک

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

رباء ریض اہلل ہنع یک دحثی  اہلل اعتیل اک رفامان ہک اھکےت ےتیپ روہ  ب کت ہک دیفس داھہگ ایسہ داھےگ  ے مت رپ لھک ہن اجےئ رھپ رفز  رات کت وپر  رکف اس ابب ںیم

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے وقنمؽ ےہ ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1798    حس

، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی ، طٌيی ٟزح٩٤ ؼین ب٩ ًبسا ہظی٥، ح  ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، 

 َ ا٢َ أ َٗ ا صَُظِی٥ْ  ٨ََ ث ا٢ٕ َحسَّ ٨َِض اُد ب٩ُِ ٣ٔ ٨ََا َححَّ ث َرضَٔی اهَّللُ َحسَّ ات٥ٕٔ  یِّ ب٩ِٔ َح سٔ ًَ  ٩ِ ًَ ٔيیِّ  ٌِ ٩ِ اٟظَّ ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ یُِن ب٩ُِ  نٔي حَُؼ بََر ِخ

 ٕ٢ ا َ٘ ٔ َي ً ٔل ٤َِسُت إ ًَ  ٔ ز َِسَو اِْل ٔم  َدِی ِٟ ا ِْلَبَِیُف ٩ِ٣ٔ  ُم ا َدِی ِٟ ا  ٥ُِٜ ََّن َل ی ََب َّی یَت ِت َحً َٟ َ َز ٧ ا  َّ٤ َٟ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ َ ٢ٕ أ ا َ٘ ٔ َي ً ٔل َز َوإ َو بَِیَف  أَِس

َػ  اهَّللٔ   ٢ٔ َرُسو َي  ل ًَ َسِوُت  َِ َٓ ٔي  ٔیُن ل َب ًَل َيِشت َٓ ِی١ٔ  ا٠َّٟ ٔي  ُ ف ز ُِو ُت أ٧َ ٠ِ ٌَ َح َٓ ٔي  َزت َٔسا َت و ا َتِح ٤َ ُتُض ٠ِ ٌَ َح َٓ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ل

 ٔ َضار َّ٨ اُق اٟ ِی١ٔ َوبََی ا٠َّٟ  ُ از َسَو َٔک  َذٟ ٤ََّا  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َٔک  ذَٟ ُط  َٟ ُت  َْکِ َذ َٓ 

ی ط االضیب اجحج  ن

 

ح
ل
 مکل ا

 

 
 
ی ی

 

ت ی

 اہنمؽ، میشہ، نیصح  ن دبعارلنمح، یبعش، دعی  ن احمت  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک  ب آتی، یتح 

ی ط االوسد، انزؽ وہیئ وت مہ ےن ایسہ افر دیفس دفونں رگن یک رایسں ےل رک ہیکت ےک ےچین رھک ںیل، ںیم رات وک داتھکی رتا نکیل ا

 

ح
ل
س نم ا

، حبص ےک فتق ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم اچنہپ افر ںیم ےن ہی احؽ ایبؿ ایک وت آپ ےن رفامای اک رگن اظرہ ہن وہ اکس

 ہک اس رماد رات یک ایسیہ افر حبص یک دیفسی ےہ۔

 اجحج  ن اہنمؽ، میشہ، نیصح  ن دبعارلنمح، یبعش، دعی  ن احمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 رباء ریض اہلل ہنع یک دحثی اہلل اعتیل اک رفامان ہک اھکےت ےتیپ روہ  ب کت ہک دیفس داھہگ ایسہ داھےگ  ے مت رپ لھک ہن اجےئ رھپ رفز  رات کت وپر  رکف اس ابب ںیم

 ےہ ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے وقنمؽ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1799    حس

،  :  راوی ابي ٣زی٥، ابوُشا٪ َی س٨س( سٌیس ب٩  ٌس، ح، )زو ابي حاز٦، ابوحاز٦، سہی١ ب٩ س ابي ٣زی٥، اب٩  سٌیس ب٩ 

رضی اهَّلل ٨ًہ ْطٖ، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس   ٣ح٤سب٩ ٣



 

 

ی٥ََ  زِ یُس ب٩ُِ أَبٔي ٣َ ٌٔ ٨ََا َس ث ٨ََا أَبُو َحسَّ ث ی٥ََ َحسَّ زِ یُس ب٩ُِ أَبٔي ٣َ ٌٔ َىٔی َس ث ٕس ح َحسَّ ٌِ َس ِض١ٔ ب٩ِٔ  ٩ِ َس ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٕ از٦ٔ اب٩ُِ أَبٔي َح ٨ََا  ث  َحسَّ

بُو ِْشَ وا َوا ِت َوک٠ُُ َٟ ٔ ِز ٧ُ ٢َ أ ا َٗ ٕس  ٌِ َس ِض١ٔ ب٩ِٔ  ٩ِ َس ًَ  ٕ از٦ٔ َىٔی أَبُو َح ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕٖ ُس ب٩ُِ ٣َُْطِّ َّ٤ اَ٪ ٣َُح ُم ا حَ َُشَّ َدِی ِٟ ا ََّن َل٥ُِٜ  ی ََب یَت َّی  ً

ََم أََحُس  َرب ِو٦َ  اٟؼَّ ا  زُو ََرا ا أ َٔذ ٢ْ إ رَٔجا کَاَ٪  َٓ  ٔ ِحز َٔ ِٟ ا ز٢ِٔ ٩ِ٣ٔ  ٨َِ ٥ِ ی َٟ ٔ َو ز ِْلَِسَو ٔم ا َدِی ِٟ ا ِْلَبَِیُف ٩ِ٣ٔ  َف ا ِْلَبَِی َم ا َدِی ِٟ ا  ٔ رِٔج٠ٔط ص٥ُِ فٔي 

یَ  َّی  ً َیأِک١ُُ َح َز٢َِ  ٥ِ ی َٟ َوَز َو ِْلَِس ا َم  َدِی ِٟ ا ضَ َو َّ٨ ِی١َ َواٟ ا٠َّٟ ىٔی  ٌِ ا َي ٤ََّ ٧ٔ َّطُ إ ٧َ ا أ ٤ُٔو ٠ ٌَ َٓ  ٔ ز ِح َٔ ِٟ ا ُس ٩ِ٣ٔ  ٌِ ُ َب اهَّلل ِز٢ََ  ٧َ أ َٓ ٤َا  َُتُض ِؤی ُر ُط  َٟ ََّن  ی ََب  اَر ت

دیعس  ن ایب رمص ، ا ن ایب احزؾ، اوباحزؾ، لیہس  ن دعس، ح، )دفےری دنس( دیعس  ن ایب رمص ، اوباسغؿ، دمحم ن رطمػ، اوباحزؾ، 

ےلہس  ن دعس
َ
 اْلْ 
ُ
ط
ْ
َی 

 

ح
ْ ل
ْم ا

لَُک

 
َ

 

 

َ
ّ
ی  َ
َی 

 

ی
َ
ت 

ئ 

َ
ّ

 

ی
َ
ح

اوُا 
َ
 
ْ

 

اس
َ
وا ف
ُ ُ
ُ
َ
 نِْم  ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک  ب آتی، )ف

ُ

 

ض
َ
ی 
ْ
ی 

ْر ِ اک انزؽ ںیہن وہا اھت۔ افر ولگ  ب رفزہ رےنھک اک ارادہ رکےت وت ضعب 
ح 
َ لْف

ِد( ، انزؽ وہیئ افر نِمْ ا ْسوَ
َ
ِط اْلْ 
ْ
َی 

 

ح
ْ ل
ولوگں ےن اےنپ اپؤں ںیم ا

ْر ِ اک  ظف انزؽ رفامای
ح 
َ لْف

 اب ولوگں دیفس افر ایسہ داھہگ ابدنھ ایل افر ربارب اھکےت رےہ  ب کت ہک اؿ اک رگن ہن الھک وت اہلل اعتیل ےننِْم ا

 ےن اجؿ ایل ہک اس  ے رماد رات افر دؿ ےہ

، ح، )دفےری دنس( دیعس  ن ایب رمص ، اوباسغؿ، دمحم ن رطمػ، دیعس  ن ایب رمص ، ا ن ایب احزؾ، اوباحزؾ، لیہس  ن دعس :  رافی

 اوباحزؾ، لہس  ن دعس ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک البؽ یک اذاؿ ںیہمت رحسی اھکےن  ے ہن رفےک

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک البؽ یک اذاؿ ںیہمت رحسی اھکےن  ے ہن رفےک ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1800    حس

اور ٗاس٥ ب٩ ٣ :  راوی ہ  رضی اهَّلل ٨ً ٍ، اب٩ ٤ًز  ہ، ًبیس اهَّلل ، ٧آ اسا٣ ب٩ اس٤ٌی١، ابو رضی اهَّلل ًبیس  ہ  ح٤س، حرضت ًائظ

ا  ٨ًہ

ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا َز َو ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ٩ِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  ًَ َة  ا٣َ ٔي أَُس َب ٩ِ أ ًَ أًی١َ  ِٔس٤َ ا ًُبَِیُس ب٩ُِ إ ٨ََ ث ضَٔی َحسَّ َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٕس  َّ٤ ب٩ِٔ ٣َُح



 

 

ا٢َ  َ٘ َٓ ُ٪ ب٠َِٔی١ٕ  یَُؤذِّ َاَ٪  ًَٔلِّل ک ٨َِضا أَ٪َّ ب ًَ  ُ َّطُ اهَّلل ٧ٔ إ َٓ  ٕ و٦ ُِٜت اب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َ  ٪َ ذِّ یَُؤ َّی  بُوا َحً ِْشَ ا ا َو ٥َ ک٠ُُو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس

ز٢َٔ  ٨َِ ا َوی ِقَي َذ یَز ٤َٔا إِٔلَّ أَِ٪  ٧ٔض ََذا َیَِن أ ٩ُِٜ ب َی  ٥ِ َٟ ٔس٥ُ َو ا َ٘ ِٟ ا  ٢َ ا َٗ  ُ ِحز َٔ ِٟ ا  ٍَ ِل٠ُ َی َّی  ً ُ٪ َح ذِّ یَُؤ  ذَا َِل 

اامسلیع، اوبااسہم، دیبعاہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع افر اقمس  ن دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ دیبع  ن 

ہک البؽ رات وک اذاؿ د  دای رکےت ےھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اھکےت ےتیپ روہ  ب کت ہک ا ن وتکمؾ اذاؿ ہن 

ا ن وتکمؾ اس فتق کت اذاؿ ںیہن دےتی  ب کت رجف ولطع ہن وہ اجےئ افر اقمس ےن ایبؿ ایک ہک اؿ دفونں یک دںی۔ اس ےئل ہک 

 اذاونں ےک درایمؿ رصػ اانت رفؼ وہات ہک اکی ڑچاتھ افر دفےرا ارتات۔

 ت اعہشئ ریض اہلل اہنعدیبع  ن الیعمس، اوبااسہم، دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع افر اقمس  ن دمحم، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رحسی ںیم اتریخ رکےن اک ایبؿ ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 رحسی ںیم اتریخ رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1801    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ، سہ١ ب٩ سٌس  اٌٟزیز ب٩ حاز٦، ابوحاز٦ ، ًبس  ٣ح٤س ب٩ ًبیس اهَّلل 

ِض١ٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ  ٕ از٦ٔ ٩ِ أَبٔي َح ًَ  ٕ از٦ٔ ٔي َح ٔ ب٩ُِ أَب ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ث٨ََا  ُس ب٩ُِ ًُبَِیسٔ اهَّللٔ َحسَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٨ُِت َحسَّ ُٛ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٕس  ٌِ  َس

ََتَش  ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس  ٍَ وَز ٣َ حُ اٟش   ََ رٔ ُِز ًٔی أَِ٪ أ ًَ ِ َُ ُوُ٪  ٔي ث٥َُّ َتٜ ُ فٔي أَصِل  رِحَّ

دمحم  ن دیبعاہلل ، دبعازعلسی  ن احزؾ، اوباحزؾ، لہس  ن دعس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم اےنپ رھگ 

 ات اھت، رھپ ےھجم اس ابت یک دلجی وہیت ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ حبص یک امنز اپ ولں۔ںیم رحسی اھک



 

 

 دمحم  ن دیبع اہلل ، دبعازعلسی  ن احزؾ، اوباحزؾ، لہس  ن دعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رحسی افر رجف یک امنز ںیم سک دقر لصف وہات اھت ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 رحسی افر رجف یک امنز ںیم سک دقر لصف وہات اھت ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1802    حس

ت :  راوی ص، زیس ب٩ ثاب  ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتازہ، ا٧

اهَّللُ َحسَّ  ضَٔی  َر ٕٔت  یِٔس ب٩ِٔ ثَاب ٩ِ َز ًَ َٕص  ٩ِ أ٧َ ًَ اَزةُ  َت َٗ ٨ََا  ث ا٦ْ َحسَّ ا صَٔظ ٨ََ ث اصٔی٥َ َحسَّ ا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِز ٨ََ ٍَ ث ٧َا ٣َ ِ ا٢َ َتَشرِحَّ َٗ ُط  ٨ِ ًَ

َیَِن  َاَ٪ ب ٥ِ ک َٛ ُت  ٠ِ ُٗ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔلَي  ا٦َ إ َٗ ٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ یَّة اٟ آ یَن  ٤ِٔش ُر َخ ِس َٗ  ٢َ ا َٗ رٔ  ُحو اٟشَّ أ٪ َو ََذ  اِْل

ملسم  ن اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، اسن، زدی  ن اثتب رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ رحسی اھکیئ 

ی ںیم انتک لصف اھت؟ اوہنں ےن اہک رھپ آپ امنز ےک ےئل ڑھک  وہےئ۔ اسن ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن وپاھچ اذاؿ افر رحس

 ہک اچپس آںیتی ڑپےنھ ےک ربارب۔

 ملسم  ن اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، اسن، زدی  ن اثتب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس افررحسی یک ربتک اک ایبؿ رگم ہی ہک فا ب ںیہن ےہ اس 

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 افر اس ںیم رحسی اک ذترکہ رحسی یک ربتک اک ایبؿ رگم ہی ہک فا ب ںیہن ےہ اس ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک احصہب ریض اہلل ہنع ےن ےپ درےپ رفز  رےھک



 

 

 ںیہن ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1803    حس

ہ :  راوی ٨ً رضی اهَّلل  اهَّلل  ًبس  ٍ ، ٧آ ہ ، جویزی اس٤ٌی١ ٰسی ب٩   ٣و

ا٨َّٟ  ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ِبٔس اهَّللٔ َر ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ُة  َٔی ِز َوی ٨ََا ُج ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ وَسی ب٩ُِ إ ا ٣ُ ٨ََ ث ١َ َحسَّ َػ ٥َ َوا َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔيیَّ 

 ٌَ ِ يي أََه١  أُك ٔن ٥ُِٜٔ إ ت َضِیَئ َٛ ِشُت  َٟ ا٢َ  َٗ ٔػ١ُ  َُوا ََّک ت ٧ٔ ا إ اُٟو َٗ اص٥ُِ  ٨ََض َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ  َّٙ َظ َٓ اُض  ا٨َّٟ َػ١َ  ا َو َقيَٓ  ٥ُ َوأُِس

وت  ومٰٰس  ن اامسلیع، وجریہی، انعف دبعاہلل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےپ درےپ رفز  رےھک

ولوگں ےن یھب ےپ درےپ رفز  رےھک، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ںیم مت ولوگں یک رطح ںیہن وہں ےھجم وت الھکای اجات 

 ےہ۔

 ومٰٰس  ن الیعمس، وجریہی، انعف دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 افر اس ںیم رحسی اک ذترکہ رحسی یک ربتک اک ایبؿ رگم ہی ہک فا ب ںیہن ےہ اس ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک احصہب ریض اہلل ہنع ےن ےپ درےپ رفز  رےھک

 ںیہن ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1804    حس

٣اٟک رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ص ب٩  اٌٟزیز ب٩ ػہیب، ا٧ ، ًبس ہ ابي ایاض، طٌب  آز٦ ب٩ 

ََص ب٩َِ  ُت أ٧َ ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ٕب  َضِی ٔ ب٩ُِ ُػ ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ َبُة َحسَّ ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٕض َحسَّ ٔي إٔیَا َب َز٦ُ ب٩ُِ أ ا آ ٨ََ ث ٢َ  َحسَّ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ٕٔک  اٟ ٣َ

ا٨َّٟ   ٢َ ا ّة َٗ َٛ ََز رٔ ب و ُح اٟشَّ ٔي  إٔ٪َّ ف َٓ ا  و ُ َتَشرِحَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔيی  

آدؾ  ن ایب اایس، ہبعش، دبعازعلسی  ن بیہص، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل 



 

 

 ںیم ربتک وہیت ےہ۔ ہیلع فملس ےن رفامای ہک رحسی اھکؤ اس ےیل ہک رحسی اھکےن

 آدؾ  ن ایب اایس، ہبعش، دبعازعلسی  ن بیہص، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےتھچ کرفز  یک تین دؿ وک رکےنیل اک ایبؿ افر اؾ درداء ایبؿ رکیت ںیہ ہک اوبدرداء وپ

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

ب دیتی ہک ںیہن ےہ وت فہ ےتہک ہک آج رفز  یک تین دؿ وک رکےنیل اک ایبؿ افر اؾ درداء ایبؿ رکیت ںیہ ہک اوبدرداء وپےتھچ ہک اہمتر  اپس اھکےن یک وکیئ زیچ ےہ ارگ ںیم وجا

  ہنع، ا ن سابس ریض اہلل ہنع افر ذحہفی ریض اہلل ہنع ےن یھب اس رطح ایک ےہ ۔ےریارفزہ ےہ ۔ اوبہحلط ریض اہلل ہنع ریض اہلل ہنع، اوبرہریہ ریض اہلل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1805    حس

ت اٛوَ :  راوی ہ ب٨ ، س٤٠  ابوًاػ٥، یزیس ب٩ ًبیس

٤ََة  ٩ِ َس٠َ ًَ ٔیَس ب٩ِٔ أَبٔي ًُبَِیٕس  ز َی  ٩ِ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ٨ََا أَبُو  ث ًّل َحسَّ َرُج َث  ٌَ ٥َ َب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َٔ َر َو ِٛ َ ِْل ب٩ِٔ ا

َیأِک١ُِ  ًَل  َٓ ِک١ُِ  َیأ  ٥ِ َٟ ٠َِیُؼ٥ِ َو٩ِ٣َ  َٓ ُت٥َّٔ أَِو  ٠ِي َٓ َک١ََ  اَئ إٔ٪َّ ٩ِ٣َ أ َر اُطو ًَ َِو٦َ  أض ی ا٨َّٟ ٔي  زٔی ف ٨َُا  ی

تنب اوکع  ے رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اعوشر  ےک دؿ اکی صخش وک اجیھب اتہک اوباعمص، سیدی  ن دیبع، ہملس 

 االعؿ رکد  ہک سج ےن اھکان اھکایل ےہ فہ اشؾ کت ہن اھکےئ ای رفزہ رھک ےل افر سج ےن ںیہن اھکای فہ اب ہن اھکےئ۔

 اوباعمص، سیدی  ن دیبع، ہملس تنب اوکع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انجتب یک احتل ںیم رفزہ دار ےک حبص ےک اےنھٹ اک ایبؿ ۔



 

 

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 انجتب یک احتل ںیم رفزہ دار ےک حبص ےک اےنھٹ اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1806    حس

ِیرہ ٛے ًُل٦ ابوبَک ب٩  :  راوی ٟزح٩٤ ب٩ حارث ب٩ ہظا٦ ب٩ ٣ ک، سیم، ابوبَک ب٩ ًبسا ہ، ٣اٟ ٣ش٤٠ ًبس اهَّلل ب٩ 

ٟزح٩٤  ًبسا

رٔٔث  ا اَٟح ٩ٔ٤َ ب٩ٔ  زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ ََِکٔ ب٩ٔ  ٔي ب َب َي أ ِول ٣َ ٕ یَمٓ ُس  ٩ِ ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َُّط ب٩ِٔ صَٔظ  َحسَّ ٧َ ٔ أ ٔیَرة ِ٤ُ ٔ ب٩ِٔ اٟ ا٦

ح و حَ  َة  َس٤َ٠َ ائَٔظَة َوأ٦ُِّ  ًَ لَي  ًَ ٨َا  ٔیَن َزَخ٠ِ ٔي ح ٧ََا َوأَب ُت أ ٨ِ ُٛ  ٢َ ا َٗ زَِّح٩ٔ٤َ  اٟ ِبٔس  ًَ َا بََِکٔ ب٩َِ  ٍَ أَب ٔ ٤ ِیْب َس ٌَ ُط َا  ٧ بََر ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ا أَبُو  ث٨ََ سَّ

ََِکٔ ب٩ُِ  بََرنٔي أَبُو ب ا٢َ أَِخ َٗ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ائَٔظَة ًَ ًَ اَ٪ أَ٪َّ  زَِو بََر ٣َ ٩ٔ٤َ أَِخ ِح زَّ اٟ ِبَس  ًَ َاُظ  ٕ أَ٪َّ أَب ا٦ رٔٔث ب٩ِٔ صَٔظ ا َح ِٟ ا ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ

 ُ ٨ ُ َوصَُو ُج ز ِح َٔ ِٟ ا ُط  ُٛ رٔ یُِس َاَ٪  ک  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ و َرُس ُظ أَ٪َّ  بََرَتا َة أَِخ ٤َ َس٠َ ٔ َوأ٦َُّ  ٔط و٦ُ  ْب ٩ِ٣ٔ أَص٠ِ َتٔش١ُ َوَيُؼ ِِ ث٥َُّ َي

یَ  زَِواُ٪  َِزَة َو٣َ َُزی َا ص ا أَب َٔض ٩َّ ب ًَ ُتَْقِّ َٟ ٔاهَّللٔ  ٔش٥ُ ب ِٗ ُ رٔٔث أ ا َح ِٟ ا ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ِح زَّ اٟ ِبٔس  ٌَ ٔ اُ٪ ٟ زَِو ٢َ ٣َ ا َٗ ُو بََِکٕ َو ٢َ أَب ا َ٘ َٓ ٨َةٔ  ی ٤َٔس ِٟ ا َي  ل ًَ ئٕٔذ  ِو٣َ

 َ٨ َٟ َر  سِّ ُٗ ٩ٔ٤َ ث٥َُّ  ِح زَّ اٟ ِبُس  ًَ َذَٟٔک  َظ  ََکٔ ْٔلَبٔي َٓ  ٩ٔ٤َ اٟزَِّح ِبُس  ًَ  ٢َ ا َ٘ َٓ أَٟک أَِرْق  ٨َُ َِزَة ص ی َُز ٔي ص ْٔلَب ٧َِت  کَا ٔة َو َٔ ُح٠َِی ِٟ ٍَ بٔٔذی ا ٔ ٤ ٧َِحَت ا أَِ٪ 

ائَٔظ  ًَ  ٢َ ِو َٗ َْکَ  َذ َٓ َک  َٟ ُظ  َذُِْکِ ٥ِ أ َٟ  ٔ ط لَيَّ ٓٔی ًَ َش٥َ  ِٗ َ اُ٪ أ زَِو ِوَِل ٣َ َٟ ا َو َک أ٣َِّز َٟ ْٔکْ  َذا يي  ٔن َِزَة إ ی َُز َىٔی  َة َوأ٦ُِّ ص ث َٔک َحسَّ َذٟ َٛ  ٢َ ا َ٘ َٓ ٤ََة  َس٠َ

ا٨َّٟ  َاَ٪  َِزَة ک ی َبٔي صَُز ٩ِ أ ًَ َز  اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ ِبسٔ  ًَ اب٩ُِ  ا٦ْ َو ا٢َ َص٤َّ َٗ ٥ُ٠َ َو ًِ َ إض َوص٩َُّ أ بَّ ًَ ١ُ ب٩ُِ  ـِ َٔ ِٟ زُ ا َیأ٣ُِ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی  

٨َُس  َِس ٢ُ أ ِْلَوَّ ا ِْطٔ َو ٔٔ ِٟ ٔا  ب

 ہملسم، امکل، یمس، اوبرکب  ن دبعارلنمح  ن احرث  ن اشہؾ  ن ریغمہ ےک الغؾ اوبرکب  ن دبعارلنمح  ے رفاتی رکےت دبعاہلل  ن

ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم افر ےری  فادل رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک اپس ےئگ، ح، )دفےری دنس( اوباامیلؿ، بیعش، 

اشہؾ، دبعارلنمح ےن رمفاؿ وک ربخ دی ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع افر رضحت اؾ زرہی، اوبرکب  ن دبعارلنمح  ن احرث  ن 

ہملس ریض اہلل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک انجتب یک احتل ںیم حبص وہیت، رھپ آپ لسغ رکےت افر رفزہ رےتھک 

 داتی وہں ہک اوبرہریہ ریض اہلل ہنع وک وھٹک اجب رک انس دف افر رمفاؿ افر رمفاؿ ےن دبعارلنمح  ن احرث  ے اہک ںیم ےھجت ادا یک  مس

افر  اس زامہن ںیم دمہنی اک احمک اھت۔ اوبرکب ےن اہک ہک دبعارلنمح ےن اس ابت وک اندنسپ ایک، رھپ مہ ولگ اافتاق ذی اہفیلحل ںیم عمج وہےئ



 

 

ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے اہک ہک ںیم مت  ے اکی ایسی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یک فتاں زنیم یھت، وت دبعارلنمح 

ابت ایبؿ رکات وہں ہک ارگ رمفاؿ ےھجم اس ےک ےیل  مس ہن داتی وت ںیم مت  ے ایبؿ ہن رکات،انچہچن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع افر 

اہلل ہنع ےن اس رطح ایبؿ ایک افر فہ زایدہ اجےتن رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع وک وقؽ ایبؿ ایک افر اہک ہک ھجم  ے لضف  ن سابس ریض 

ےھت  ںیہ افر امہؾ ا ن دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع ےن اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی یک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ااطفر اک مکح دےتی

 نکیل یلہپ دحثی زایدہ دنتسم ےہ۔

 دبعارلنمح  ن احرث  ن اشہؾ  ن ریغمہ ےک الغؾ اوبرکب  ن دبعارلنمحدبع اہلل  ن ہملسم، امکل، یمس، اوبرکب  ن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفزہ دار ےک ابمرشت رکےن اک ایبؿ افر رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک رفزہ دا

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار ےک ابمرشت رکےن اک ایبؿ افر رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک رفزہ دار رپ وعرت یک رشؾ اگہ رحاؾ ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1807    حس

ہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ابزاہی٥، اسوز، ًائظ ہ، ح٥ٜ،   س٠امی٪ ب٩ ِحب، طٌب

ُس  ا  ٨ََ ث ٨ِ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َوز ِْلَِس ا  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ  ٥ٔ َٜ َح ِٟ ا  ٩ِ ًَ َة  َب ٌِ ُط  ٩ِ ًَ  ٢َ ا َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ٔيی  ٠َامِیَ َّ٨ اٟ َاَ٪  ک ِت  َٟ ا َٗ ا  َض

 ٔ ِٔرب ْٔل  ٥ُِٜ َٜ َاَ٪ أ٠َ٣َِ ک ائ٥ْٔ َو ْٔشُ َوصَُو َػ َُبا ی ١ُ َو بِّ َ٘ ٥َ يُ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َاُوْض َػل ٢َ ك ا َٗ ْة  اَج رُٔب َح إض ٣َآ بَّ ًَ ٢َ اب٩ُِ  ا َٗ  ٢َ ا َٗ ٔ َو ط

َشائٔ  ِّ٨ اٟ ُط فٔي  َٟ َة  اَج ُٙ َِل َح ٤َ ِْلَِح ا َٔة  ِٔرب ِْل لٔي ا ٔ أُو یِر َُ 

امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد، اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ ارکؾ وبہس ےتیل افر ابمرشت 

ںیم ہک رفزہ دار وہےت افر فہ مت ںیم بس  ے زایدہ اینپ وخااشہت رپ اقدر ےھت۔ افر ا ن سابس ریض اہلل ہنع ےن رفامای  رکےت اس احؽ

ِ  ے رماد فہ اقمح ےہ ےسج وعروتں یک احتج ہن وہ۔
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 میہ، اوسد، اعہشئ ریض اہلل اہنعامیلسؿ  ن رحب، ہبعش، مکح، اربا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفزہ دار وک وبہس انیل افر اجرب  ن زدی ےن اہک ہک ارگ فہ وعرت یک رطػ )وہشت  ے( دکی

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

  ن زدی ےن اہک ہک ارگ فہ وعرت یک رطػ )وہشت  ے( دےھکی افر ینم لکن آےئ وت اانپ رفزہ وپرا رک ۔رفزہ دار وک وبہس انیل افر اجرب 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1808    حس

٣ثىی، یحٌی ، ہظا٦، رعوہ، ًائظہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی  ٣ح٤سب٩ 

َّی َحسَّ  ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٥َ ح و َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ َبٔي  نٔي أ بََر ا٢َ أَِخ َٗ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ َیِحٌَی  ٨ََا  ث

ِت  َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  ائَٔظَة َر ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ أٟٕک  ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس اهَّلل ًَ ٨ََا  ث َاَحسَّ ک َّي  إِٔ٪  ٔ َػل اهَّلل  ٢ُ ُسو َر  ٪َ

ِت  َٜ ائ٥ْٔ ث٥َُّ َؿٔح ٔ َوصَُو َػ أجط َف أَِزَو ٌِ ١ُ َب بِّ َ٘ ُی َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

، دمحم ن ینثم، ییحی ، اشہؾ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ، ح، دبعاہلل  ن ہملسم، امکل، اشہؾ

ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اینپ ضعب ویبویں اک  رعفہ رضحت اعہشئ

 وبہس ےتیل اس احؽ ںیم ہک رفزہ دار وہےت، رھپ سنہ دںی۔

 دمحم ن ینثم، ییحی ، اشہؾ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار وک وبہس انیل افر اجرب  ن زدی ےن اہک ہک ارگ فہ وعرت یک رطػ )وہشت  ے( دےھکی افر ینم لکن آےئ وت اانپ رفزہ وپرا رک ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1809    حس

ہ، :  راوی ٦ س٤٠ ٛثیر، ابوس٤٠ہ زی٨ب ب٨ت ا ، یحٌی ب٩ ابي  بي ًبساهَّلل  ہظا٦ ب٩ ا ز، یحٌی،   ٣شس

 ٔ َب ٩ِ أ ًَ  ٕ ثٔیر َٛ ٔي  ٌَی ب٩ُِ أَب َیِح ا  ٨ََ ث ِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ًَ ٔي  َب ٔ ب٩ِٔ أ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ َیِحٌَی  ٨ََا  ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث َس٤٠ََ َحسَّ ٔة أ٦ُِّ  ٨َِ اب َب  ی٨َِ ٩ِ َز ًَ ٤ََة  َس٠َ َة ي 

 ِٟ ا ٥َ فٔي  ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ َرُسو  ٍَ ٤َا أ٧ََا ٣َ ِت بَِي٨َ َٟ ا َٗ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َضا َر ٩ِ أ٣ُِّ ُت ًَ ِنَش٠ِ٠َ ا َٓ ُت  ـِ ٔ ِ ح ٤ٔی٠َةٔ إٔذ َد

ٔي ُط ف ٌَ ُت ٣َ َسَخ٠ِ َٓ  ٥ِ ٌَ ُت َن ٠ِ ُٗ ٔت  ِش ٔٔ ََن ٔک أ َٟ ٢َ ٣َا  ا َ٘ َٓ ًٔی  ـَ اَب حٔی أََخِذُت ثَٔی اهَّللُ  َٓ َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس هَٔي َو ٧َِت  کَا ٔة َو ٤ٔی٠َ َد ِٟ ا

ائ٥ْٔ  َػ َُو  ا َوص ٠َُض بِّ َ٘ َاَ٪ ُي ک احٕٔس َو َإئ َو ٧ٔ ًَلٔ٪ ٩ِ٣ٔ إ َتٔش ِِ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک  دسمد، ییحی، اشہؾ  ن ایب دبعاہلل ، ییحی  ن ایب ریثک، اوبہملس زبنی تنب اؾ ہملس، اینپ امں  ے رفاتی رکیت ںیہ

ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ اکی اچدر ںیم یھت، وت ےھجم ضیح آےن اگل ںیم ےن اےنپ ضیح ےک ڑپک  ڑکپ  افر س ےک 

ریض  ے لکن یئگ۔ آپ ےن وپاھچ ایک ےھجت ضیح آےن اگل؟ ںیم ےن رعض ایک تاں! رھپ ںیم آپ ےک اس ھ اچدر ںیم یلچ یئگ افر اؾ ہملس 

 اہلل اہنع افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اکی ربنت  ے لسغ رکےت افر رفزہ یک احتل ںیم آپ اؿ اک وبہس ےتیل۔

 دسمد، ییحی، اشہؾ  ن ایب دبعاہلل ، ییحی  ن ایب ریثک، اوبہملس زبنی تنب اؾ ہملس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفزہ دار ےک لسغ رکےن اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن اکی ڑپکا رت ایک افر انپ

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

افر یبعش رفزہ یک احتل ںیم امحؾ ںیم دالخ  رفزہ دار ےک لسغ رکےن اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن اکی ڑپکا رت ایک افر اےنپ مسج رپ ڈاال اس احؽ ںیم ہک فہ رفزہ دار ےھت

رکےن افر اےنہ آپ وک ڈنھٹا رکےن ںیم وہےت افر ا ن سابس ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک تاڈنی ای یسک زیچ اک زمہ ےنھکچ ںیم وکیئ اضمہقئ ںیہن افر ب ن  یری ےن رفامای ہک یلک 

 مت ںیم  ے یسک اکرفزہ وہ وت اچےیہ ہک اس احؽ ںیم حبص رک  ہک لیت اگلای وہ افر یھگنک یک وہ افر اسن ریض اہلل رفزہ دار ےک ےئل وکیئ رحج ںیہن افر ا ن وعسمد ےن رفامای  ب

یک احتل ںیم وسماک یک  ہنع ےن رفامای ہک ےری  اپس وحض ےہ سج ںیم رفزہ یک احتل ںیم دالخ وہاجات وہں افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے وقنمؽ ےہ ہک آپ ےن رفزہ

وھتک لگن اجےئ، وت ںیم ںیہن  ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک دؿ یک ادتبا ںیم افر اشؾ ےک فتق وسماک رکےت ےھت، افر وھتک ہن ےتلگن ےھت افر اطعء ےن اہک ہک ارگ افر

ںیم زمہ وہات ےہ وت اوہنں ےن ہک اپین ںیم یھب زمہ وہات ےہ  وہکں اگ ہک رفزہ وٹٹ اجات افر ا ن ریسنی ےن اہک ہک رت وسماک رکےن ںیم وکیئ رحج ںیہن ۔ اؿ  ے اہک ایگ ہک اس



 

 

 افر مت اس  ے یلک رکےت وہ افر اسن ریض اہلل ہنع افر اربامیہ افر ب ن ےن رفزہ دار ےک ےرہم اگلےن ںیم وکیئ اضمہقئ ںیہن اھجمس۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1810    حس

رضی اهَّلل ٨ًہااح٤س ب٩  :  راوی ہ  اور ابوبَک حرضت ًائظ ، یو٧ص، اب٩ طہاب، رعوہ  ہب ٟح، اب٩ و  ػا

 َٗ  ٕ ََِک ٔي ب َوَة َوأَب ٩ِ رُعِ ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ُُص  ا یُو٧ ث٨ََ اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ا  ٨ََ ث أٟٕح َحسَّ ٤َُس ب٩ُِ َػ ا أَِح ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َرضَٔی  ُة  ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا

َػ  ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  َضا ک ٨ِ و٦ُ ًَ َتٔش١ُ َوَيُؼ ِِ َی َٓ ٔ ح٥ٕ٠ُِ  َیِر اَ٪ ٩ِ٣ٔ ُ ـَ َر٣َ ٔي  ُ ف ز ِح َٔ ِٟ ا طُ  ُٛ رٔ یُِس  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي   ل

ادمح  ن اصحل، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، رعفہ افر اوبرکب رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک 

ؿ ںیم ریغب االتحؾ ےک ینعی امجع  ے اہنےن یک رضفرت وہیئ افر حبص وہیت وت آپ لسغ رکےت افر ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک راضم

 رفزہ رےتھک۔

 ادمح  ن اصحل، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، رعفہ افر اوبرکب رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

فر یبعش رفزہ یک احتل ںیم امحؾ ںیم دالخ رفزہ دار ےک لسغ رکےن اک ایبؿ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن اکی ڑپکا رت ایک افر اےنپ مسج رپ ڈاال اس احؽ ںیم ہک فہ رفزہ دار ےھت ا

ای یسک زیچ اک زمہ ےنھکچ ںیم وکیئ اضمہقئ ںیہن افر ب ن  یری ےن رفامای ہک یلک رکےن افر اےنہ آپ وک ڈنھٹا رکےن ںیم وہےت افر ا ن سابس ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک تاڈنی 

ر اسن ریض اہلل وہ افر یھگنک یک وہ افرفزہ دار ےک ےئل وکیئ رحج ںیہن افر ا ن وعسمد ےن رفامای  ب مت ںیم  ے یسک اکرفزہ وہ وت اچےیہ ہک اس احؽ ںیم حبص رک  ہک لیت اگلای 

یک احتل ںیم وسماک یک  ہنع ےن رفامای ہک ےری  اپس وحض ےہ سج ںیم رفزہ یک احتل ںیم دالخ وہاجات وہں افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے وقنمؽ ےہ ہک آپ ےن رفزہ

ہن ےتلگن ےھت افر اطعء ےن اہک ہک ارگ وھتک لگن اجےئ، وت ںیم ںیہن افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک دؿ یک ادتبا ںیم افر اشؾ ےک فتق وسماک رکےت ےھت، افر وھتک 

ں ےن ہک اپین ںیم یھب زمہ وہات ےہ وہکں اگ ہک رفزہ وٹٹ اجات افر ا ن ریسنی ےن اہک ہک رت وسماک رکےن ںیم وکیئ رحج ںیہن ۔ اؿ  ے اہک ایگ ہک اس ںیم زمہ وہات ےہ وت اوہن

 یض اہلل ہنع افر اربامیہ افر ب ن ےن رفزہ دار ےک ےرہم اگلےن ںیم وکیئ اضمہقئ ںیہن اھجمس۔افر مت اس  ے یلک رکےت وہ افر اسن ر

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1811    حس

اٟزح٩٤ :  راوی ٣ِیرہ ٛے ًُل٦ ےن ابوبَک ب٩ ًبس ہظا٦ ب٩  اٟزح٩٤ ب٩ حارث ب٩  ک، سیم ابوبَک ب٩ ًبس ٣اٟ  اس٤ٌی١، 



 

 

اَحسَّ  رٔٔث ب٩ِٔ صَٔظ ا اَٟح ٩ٔ٤َ ب٩ٔ  زَِّح اٟ ِبسٔ  ًَ ََِکٔ ب٩ٔ  ٔي ب َي أَب ل ٕ ٣َِو یَمٓ ُس  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َىٔی ٣َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١ُ  ٤َ ا إِٔس ٨ََ َّطُ ث ٧َ ٔ أ ٔیَرة ِ٤ُ اٟ ٔ ب٩ِٔ  ٦

 َ ل ًَ ا  َزَخ٨َ٠ِ َّی  ُط َحً ٌَ ِبُت ٣َ َذَص َٓ ٔي  َا َوأَب ُت أ٧َ ٨ِ ُٛ  ٩ٔ٤َ اٟزَِّح ِبٔس  ًَ ََِکٔ ب٩َِ  َا ب ٍَ أَب ٔ ٤ َي َس ل ًَ َضُس  َِط ِت أ َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ ي 

و٣ُطُ  ٕ ث٥َُّ َيُؼ ًَٔل٦ اِحت  ٔ یِر َُ  َٕ ا ٨ُّبا ٩ِ٣ٔ ٔج٤َ بُٔح ُج ُیِؼ َٟ َاَ٪  ٥َ إِٔ٪ ک َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ٔ  ِت َر َٟ ا َ٘ َٓ ٤ََة  لَي أ٦ُِّ َس٠َ ًَ ٨َا  َزَخ٠ِ  ث٥َُّ 

َذَٟٔک   ٣ِٔث١َ 

کل، یمس اوبرکب  ن دبعارلنمح  ن احرث  ن اشہؾ  ن ریغمہ ےک الغؾ ےن اوبرکب  ن دبعارلنمح  ے انس ہک ںیم افر ےری  الیعمس، ام

فادل  ےل اہیں کت ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک اپس ےچنہپ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہک آپ االتحؾ ےک ببس  ے ںیہن ہکلب امجع ےک ببس  ے احتل انجتب ںیم حبص رکےت، رھپ رفزہ رےتھک  ہیلع فملس رپ وگایہ دیتی وہں

 رھپ مہ ولگ رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےک اپس ےچنہپ وت اوہنں ےن یھب ایس رطح ایبؿ ایک۔

 اوبرکب  ن دبعارلنمحالیعمس، امکل، یمس اوبرکب  ن دبعارلنمح  ن احرث  ن اشہؾ  ن ریغمہ ےک الغؾ ےن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفزہ دار ےک وھبؽ ےک اھکےن ای ےنیپ ےک ایبؿ ںیم افر اطعء ےن اہک ہک ارگ انک ںیم اپؿ

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

ںیم افر اطعء ےن اہک ہک ارگ انک ںیم اپین ڈاےل افر اپین قلح ںیم الچ اجےئ وت وکیئ اضمہقئ ںیہن ارگ اس یک فایسپ رپ اقدر ہن وہ رفزہ دار ےک وھبؽ ےک اھکےن ای ےنیپ ےک ایبؿ 

  ۔س رپ ھچک ںیہنافر ب ن ےن اہک ہک ارگ اس ےک قلح ںیم یھکم یلچ اجےئ وت اس رپ ھچک ںیہن ےہ افر ب ن افر اجمدہ ےن اہک ہک ارگ وھبؽ رک امجع رکےل وت ا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1812    حس

٨ًہ :  راوی اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ، حرضت  ری٩ ی اب٩ س  ، ظا٦ ہ  ، ٍ ، یزیس ب٩ زًی ا٪  ًبس

ُزَ  ٩ِ أَبٔي ص ًَ ٔی٩َ  یر اب٩ُِ ٔس ا  ٨ََ ث ث٨ََا صَٔظا٦ْ َحسَّ ٍٕ َحسَّ ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز یَز ٧َا  بََر اُ٪ أَِخ ِبَس ًَ ٨ََا  ث َّي اهَّللُ َحسَّ َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  یَِزَة َر

اظُ  َ٘ ُ َوَس اهَّلل ٤َطُ  ٌَ ِ ا أَك ٤ََّ ٧ٔ إ َٓ ُط  ِو٣َ ُت٥َّٔ َػ ٠ِي َٓ َب  َْشٔ َک١ََ َو أ َٓ َٔسَی  ٧ ا  ا٢َ إَٔذ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 



 

 

ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن دبعاؿ، سیدی  ن زرعی، اشہؾ، ا ن ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل 

  وت اانپ رفزہ وپرا رک  اس وک اہلل ےن الھکای افر الپای ےہ۔

ئ

 رفامای ہک  ب وکیئ وھبؽ رک اھکےئ ای ئ 

 دبعاؿ، سیدی  ن زرعی، اشہؾ، ا ن ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفزہ دار وک رت افر کشخ وسماک رکےن اک ایبؿ افر اعرم  ن رہعیب  ے وقنمؽ ےہ اوہنں ےن

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ہیلع فملس وک رفزہ یک احتل ںیم اینت ابر وسماک رفزہ دار وک رت افر کشخ وسماک رکےن اک ایبؿ افر اعرم  ن رہعیب  ے وقنمؽ ےہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل

ےئل دوشار ہن اتھجمس وت ںیم اںیہن رہ رکےت داھکی ےہ ہک ںیم امشر ںیہن رکاتکس افر اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی یک ہک ارگ ںیم اینپ اتم ےک 

ےص ہن رفامیئ افر فوض ےک فتق وسماک رکےن اک مکح داتی ایس رطح اجرب ف
ص

 

ح

 

ت

زدی  ن اخدل یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے لقن رکےت ںیہ افر اس ںیم رفزہ دار افر ریغ رفزہ دار یک 

وھتک لگن اتکس ےہ  ہک رفزہ دار اانپ اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک ہک ہنم ےک اپک رکےن افر رب یک راضء اک ببس ےہ افر اطعء افر اتقدہ ےن اہک

 ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1813    حس

، ًبساهَّلل ، ٤ٌ٣ز، زہزی ًلا ب٩ یزیس، ح٤زا٪ :  راوی  ًبسا٪

یَ  ٔئ ب٩ِٔ  َلا ًَ  ٩ِ ًَ ٔی   ِز ز ص اٟ ثَىٔی  ٢َ َحسَّ ا َٗ ْز  ٤َ ٌِ ٧َا ٣َ بََر اهَّللٔ أَِخ ِبُس  ًَ َا  بََر٧ اُ٪ أَِخ ِبَس ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر اَ٪  َیُِت ًُِث٤َ َرأ اَ٪  ٤َِز ٩ِ حُ ًَ زٔیَس 

ّا ث٥َُّ ََُش١َ  ًََلث ُط ث َض ََُش١َ َوِج ثََر ث٥َُّ  ِست٨َِ ا ٤ََف َو ـِ ٤َ ّا ث٥َُّ َت ًََلث ٔ ث ِط ی یََس لَي  ًَ  َ ْ أََِفَ َٓ  َ أ ؿَّ ُط َتَو ٨ِ ّا ث٥َُّ ًَ ًََلث ٙٔ ث ٔ زِٓ ٤َ ِٟ ا َي  ٔل ىَی إ ُی٤ِ ِٟ ا ُظ  یََس  

ِْسَ  یُ ِٟ ا یََسُظ  ًََلثّا ث٥َُّ ََُش١َ  ی ث ِْسَ یُ ِٟ ا ّا ث٥َُّ  ًََلث ىَی ث ٤ِ یُ ِٟ ا رِٔج٠َطُ  ََُش١َ  ٔ ث٥َُّ  ط َٔزأِٔس ًََلثّا ث٥َُّ ٣ََشَح ب ٙٔ ث ٔ زِٓ ٤َ ِٟ ا ٔلَي  َرأَیُِت ی إ ا٢َ  َٗ  

َ ُوُؿو أ ؿَّ َو ٢َ ٩ِ٣َ َت ا َٗ ا ث٥َُّ  وئٔي صََذ ٧َِحَو َوُؿ  َ أ ؿَّ ٥َ َتَو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ُث َر یَُحسِّ یِٔن َِل  َت ٌَ ِٛ َر يي  ا ث٥َُّ ُيَؼل ي صََذ ئٔ

 ٔ ِبٔط َذ٧  ٦َ ٩ِ٣ٔ سَّ َ٘ ُط ٣َا َت َٟ ٕئ إِٔلَّ َُُٔفَ  ٤َٔا بَٔظِی ُط ٓٔیض َش ِٔ  َن

دبعاؿ، دبعاہلل ، رمعم، زرہی اطع  ن سیدی، رمحاؿ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رضحت امثعؿ وک فوض رکےت 



 

 

 ں تاوھتں رپ نیت ابر اپین اہبای، رھپ یلک یک افر رھپ انک ںیم اپین ڈاال، رھپ اانپ ہنم نیت ابر دوھای، رھپ اانپ داایں تا ھ  ینہ کتداھکی اےنپ دفون

سج  دوھای۔ رھپ اانپ ابایں تا ھ  ینہ کت نیت ابر دوھای، رھپ رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ایس رطح فوض رکےت داھکی

رطح ہک ںیم ےن ایک ےہ۔ رھپ رفامای ہک وج صخش ےری  فوض یک رطح فوض رک  رھپ دف رںیتعک امنز ڑپےھ اس احؽ ںیم ہک یسک رطح 

 ایخؽ )فوسہس( اس ےک دؽ ںیم دیپا ہن وہ وت اس ےک اےلگ انگہ شخب دےیئ اجےت ںیہ۔

 دبعاؿ، دبعاہلل ، رمعم، زرہی اطع  ن سیدی، رمحاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب وکیئ صخش راضمؿ ںیم )دصقاً( امجع رکےل اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رموفاع رفاتی ےہ

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

تی ےہ ہک سج ےن راضمؿ ںیم ریغبذعر افر رمض ےک اکی دؿ رفزہ ہن راھک وت  ب وکیئ صخش راضمؿ ںیم )دصقاً( امجع رکےل اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رموفاع رفا

، اتقدہ افر امحد ےن اہک ہک اس ےک اسری رمع رفزہ رانھک یھب اس اک دبؽ ہن وہاگ افر یہی ا ن وعسمد ریض اہلل ہنع اک یھب وقؽ ےہ ہک دیعس  ن بیسم، یبعش، ا ن ریبج، اربامیہ

 دبےل اکی دؿ رفزہ رھک ےل۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1814    حس

ب٩ ًوا٦ ب٩  :  راوی ٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٣ح٤س ب٩ جٌَف ب٩ زبیر  سٌیس، ًبسا ر، یزیس ب٩ ہارو٪، یحٌی ب٩  ًبس اهَّلل ب٩ ٨٣ی

ا رضی اهَّلل ٨ًہ ہ  ًبساهَّلل ب٩ زبیر حرضت ًائظ ، ًبازہ ب٩   خوی٠س

 ٔ ٨ ٔ ب٩ُِ ٣ُ اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ًَ َحسَّ ُظ  بََر أس٥ٔ أَِخ َ٘ ِٟ ا ٩ٔ٤َ ب٩َِ  اٟزَِّح ِبَس  ًَ یٕس أَ٪َّ  ٌٔ َس اب٩ُِ  َُو  ٌَی ص یَِح ا  ٨ََ ث ُروَ٪ َحسَّ ا ٔیَس ب٩َِ َص َز ٍَ ی ٔ ٤ َس  ٕ ٩ِ یر

 ٔ َیِر ز ب اٟ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ز ا بَّ ًَ  ٩ِ ًَ ی٠ِٕٔس  َو ٔ ب٩ِٔ ُخ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ا ٔ ب٩ِٔ  َیِر ز ب اٟ ََفٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٔس ب٩ِٔ َج َّ٤ َ ٣َُح ضَٔی اهَّللُ أ َر َة  ائَٔظ ًَ  ٍَ ٔ ٤ َُّط َس ٧َ ُظ أ بََر ِخ

ا َٗ َک  َٟ ا  ا٢َ ٣َ َٗ  َٚ َََر اِح َّطُ  ٧ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ًّل أَتَي  َرُج ٢ُ إٔ٪َّ  و ُ٘ َضا َت ٨ِ ُتَٔي ًَ أ َٓ اَ٪  ـَ َر٣َ ٔي  ٔي ف ِبُت أَصِل ََػ ٢َ أ

َس  ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ َٔضَذااٟ ِٚ ب َتَؼسَّ ا٢َ  َٗ َا  ا٢َ أ٧َ َٗ  ُٚ ٔ ََر ٤ُِح ِٟ ا َی٩َِ  ٢َ أ ا َ٘ َٓ  َٚ َز ٌَ ِٟ ا عَي  یُِس َِت١ٕ  ٜٔ٤ٔ ٥َ ب َّ٠ 

دبعاہلل  ن رینم، سیدی  ن تارفؿ، ییحی  ن دیعس، دبعارلنمح  ن اقمس، دمحم  ن رفعج  ن زریب  ن وعاؾ  ن وخدلی، سابدہ  ن دبعاہلل  ن 



 

 

رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم احرض  زریب رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے

وہا افر رعض ایک ہک ںیم لج ایگ۔ آپ ےن وپاھچ ایک ابت ےہ؟ اس ےن رعض ایک ہک ںیم اینپ ویبی ےک اپس راضمؿ ںیم الچ ایگ۔ یبن 

ؼ اہک اجات ےہ آپ ےن درایتف رفامای اہکں ےہ ےنلج فاال؟ اس صخش ےن اہک ہک یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اکی الیھت وجھکر اک آای ےسج رع

 ںیم وہں۔ آپ ےن رفامای ہک اس وک ریخات رکد ۔

دبع اہلل  ن رینم، سیدی  ن تارفؿ، ییحی  ن دیعس، دبعارلنمح  ن اقمس، دمحم  ن رفعج  ن زریب  ن وعاؾ  ن وخدلی، سابدہ  ن  :  رافی

 اعہشئ ریض اہلل اہنعدبعاہلل  ن زریب رضحت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ وکیئ صخش راضمؿ ںیم امجع رکےل افر اس ےک اپس وکیئ زیچ ہن وہ رھپ اس ےک اپس دصہق

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 اپس وکیئ زیچ ہن وہ رھپ اس ےک اپس دصہق آےئ وت فیہ یافرہ د  د  ۔ ارگ وکیئ صخش راضمؿ ںیم امجع رکےل افر اس ےک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1815    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ٟزح٩٤، ابوہزیزہ  ی، ح٤یس ب٩ ا اٟامی٪، طٌیب، زہز  ابو

اٟز صِ   ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ٧َا ُط بََر ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث ا َحسَّ ٤َ٨َ ا٢َ بَِي َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َِزَة  َُزی ٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَا ص ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ ٤َِیُس ب٩ُِ  نٔي حُ ٢َ أَِخبََر ا َٗ زٔیِّ 

 َٗ ُت  ِٜ ٢َ اهَّللٔ َص٠َ ُسو َا َر ٢َ ی ا َ٘ َٓ َرُج١ْ  َُط  ائ ِ َج ٥َ إٔذ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ ٨َِٔس  ُوْض ً َک ٧َِح٩ُ ُج٠ َٟ ا  لَي  ا٢َ ٣َ ًَ ُت  ٌِ َٗ ا٢َ َو َٗ

ا٢َ َِل  َٗ َضا  ُ٘ ٔ ت ٌِ َبّة ُت َٗ َر ٥َ ص١َِ َتحُٔس  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس ا٢َ  َ٘ َٓ ائ٥ْٔ  َزأَتٔي َوأ٧ََا َػ و٦َ ا٣ِ َتُؼ ٍُ أَِ٪  ٔلی َت َتِش َض١ِ  َٓ ا٢َ  َٗ  

ا٦َ  ٌَ ِ َض١ِ َتحُٔس إٔك َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ َِل  َٗ یِٔن  ٌَ ٔ اب ی٩ِٔ ٣ُتََت َز ِض ٥َ  َط َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َث  َٜ ٤َ َٓ  ٢َ ا َٗ ا٢َ َِل  َٗ ا  ٨ّ ي ٜٔ یَن ٣ِٔش تِّ ٔس

تَ  ِٜٔ ٤ ِٟ ا  ُٚ َز ٌَ ِٟ ا ٤ِْز َو َضا َت ٕٚ ٓٔی َز ٌَ ٔ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َٔي  ُت َٔک أ ذَٟ لَي  ًَ ٧َِح٩ُ  ا  ٨َ بَِي َٓ َ ٧َ ٢َ أ ا َ٘ َٓ ائ١ُٔ  اٟشَّ َی٩َِ  ا٢َ أ َٗ  ٢َ ١ُ ا َٗ ا 

 ُ ا ی َض َیَِن َِلبَتَِی اهَّللٔ ٣َا ب َو َٓ اهَّللٔ   ٢َ و ا َرُس َی ِّی  ى َْقَ ٣ٔ ِٓ َ َي أ ل ًَ َ ُج١ُ أ زَّ اٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ِٚ بٔط َتَؼسَّ َٓ ا  ٩ِ ُخِذَص َْقُ ٣ٔ ِٓ َ یِٔن أَص١ُِ بَِیٕت أ َت رَِحَّ ِٟ ا ٔیُس  ز



 

 

 َّ ٥َ َحً َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ٔحَک  ـَ َٓ ًٔی  َک أَص١ِٔ بَِی ُط أَص٠َِ ٤ِ ٌٔ ِ ٢َ أَك ا َٗ ابُطُ ث٥َُّ  ٧ََِی  ی بََسِت أ

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیمح  ن ارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک مہ ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےھٹیب 

ےن درایتف ایک ایک ابت ےہ؟ اس  وہےئ ےھت۔ ہک آپ ےک اپس اکی صخش آای افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم وت الہک وہ ایگ۔ آپ

ےن اتبای ہک ںیم ےن اینپ ویبی  ے رفزہ یک احتل ںیم امجع رک ایل۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہمتر  اپس وکیئ الغؾ 

اہک ںیہن آپ ےن رفامای ےہ ےسج مت آزاد رک وکس؟ اس ےن اہک ہک ںیہن۔ آپ ےن رفامای ایک مت دف ےنیہم وتمارت رفز  رھک ےتکس وہ اس ےن 

 ہک ایک مت اسھٹ ونیکسمں وک اھکان الھک ےتکس وہ؟ اس ےن اہک ںیہن۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس وھتڑی دری اخومش رےہ مہ اس احؽ ںیم ےھت ہک

ل ےہ۔ آپ ےن درایتف ایک

 

کی
م

 ہک وساؽ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اکی الیھت الای ایگ سج ںیم وجھکرںی ںیھت افر رعؼ  ے رماد 

رکےن فاال اہکں ےہ؟ اس ےن اہک ںیم وہں، آپ ےن رفامای ا ے ےل اج افر ریخات رکد ۔ اس صخش ےن وپاھچ ایک اس وک دفں، وج 

ھجم  ے زایدہ اتحمج ےہ، ای روسؽ اہلل! دمہنی ےک دفونں رھتپےلی دیماونں ےک درایمؿ وکیئ ااسی رھگ ںیہن، وج ےری  رھگ فاولں  ے 

یبن یلص اہلل ہیلع فملس سنہ ڑپ ، اہیں کت ہک آپ ےک اےلگ داتن لھک اےھٹ، رھپ آپ ےن رفامای اےنپ رھگ فاولں وک  زایدہ اتحمج وہ،

 الھک۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیمح  ن ارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک راضمؿ ںیم دصقا امجع رکےن فاال اےنپ رھگ فاولں وک یافرہ اک اھکان الھکاتکس ےہ ج

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ایک راضمؿ ںیم دصقا امجع رکےن فاال اےنپ رھگ فاولں وک یافرہ اک اھکان الھکاتکس ےہ  ب ہک فہ بس  ے زایدہ اتحمج وہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1816    حس

اٟزح٩٤، ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہزی، ح٤یس ب٩ ًبس ر، ز ہ، جزیز، ٨٣ؼو ابي طيب  ًث٤ا٪ ب٩ 

زَّحِ  اٟ ِبٔس  ًَ ٤َِیٔس ب٩ِٔ  ٩ِ حُ ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ٕر  ٨ُِؼو ٩ِ ٣َ ًَ ْز  ٔی ا َجز ث٨ََ َة َحسَّ َطِيَب ٔي  اُ٪ ب٩ُِ أَب ٤َ ا ًُِث ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ ٨ِطُ  ٩ٔ٤َ  ًَ  ُ اهَّلل َِزَة َرضَٔی  َُزی َبٔي ص أ



 

 

اَ٪  ـَ َر٣َ ٔي  ٔ ف َزأَتٔط ا٣ِ َي  ل ًَ  ٍَ َٗ ٢َ إٔ٪َّ اِْلَْٔخَ َو ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َي  ٔل َرُج١ْ إ َئ  ا ا٢َ َج َٗ ّة  َب َٗ َر ُر  ا ترَُِحِّ ٢َ أََتحُٔس ٣َ ا َ٘ َٓ  

زَ  َطِض َتُؼو٦َ  ٍُ أَِ٪  ٔلی َتِشَت َٓ  ٢َ ا َٗ ٔيی  َِل  ا٨َّٟ َٔي  ُت أ َٓ  ٢َ ا َٗ ٢َ َِل  ا َٗ ا  ي٨ّ ٜٔ یَن ٣ِٔش تِّ ٔس  ٔ ٔط ٥ُ ب ٌٔ ُِل َتحُٔس ٣َا ت َٓ َ ٢َ أ ا َٗ ا٢َ َِل  َٗ یِٔن  ٌَ ٔ اب ی٩ِٔ ٣ُتََت

َد ٣ٔ  َي أَِحَو ل ًَ ا٢َ  َٗ ٨َِک  ًَ ٥ِ َصَذا  ٌٔ ِ ٢َ أَك ا َٗ َّبٔی١ُ  ز اٟ ْز َوصَُو  ٤ِ ٔ َت ط ٕٚ ٓٔی َز ٌَ ٔ ٥َ ب ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ا ٣َاَػل ٕت  ٨َّ ا أَص١ُِ بَِی َض َیَِن َِلبَتَِی ب

َک  ٤ِطُ أَص٠َِ ٌٔ ِ أَك َٓ ا٢َ  َٗ ا  َوُد ٨٣َّٔ  أَِح

امثعؿ  ن ایب ہبیش، رجری، وصنمر، زرہی، دیمح  ن دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش یبن یلص اہلل 

 ےن اینپ ویبی  ے راضمؿ ںیم امجع رک ایل ےہ۔ آپ ےن رفامای ہیلع فملس یک ادتم ںیم احرض وہا اس ےن رعض ایک ہک اس دب بیصن

ہک ریت  اپس وکیئ الغؾ ےہ وج وت آزاد رک ؟ اس ےن اہک ںیہن۔ آپ ےن رفامای ایک مت دف ےنیہم وتمارت رفز  رھک ےتکس وہ ایک وت اسھٹ 

اپس اکی الیھت الای ایگ سج ںیم وجھکرںی ںیھت۔ آپ ےن  ونیکسمں وک اھکان الھک اتکس ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن۔ رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک

رفامای ہک اس وک ےل اج رک اینپ رطػ  ے الھک د ، اس ےن اہک ہک رھتپےلی دیماونں ےک درایمؿ ںیم مہ  ے زایدہ وکیئ رھگاان اتحمج 

 ںیہن ےہ۔ آپ ےن رفامای اےنپ رھگ فاولں وک الھکد ۔

 ، زرہی، دیمح  ن دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعامثعؿ  ن ایب ہبیش، رجری، وصنمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ٰی  ن اسمل ےن وباہطس

 

 ... رفزہ دار ےک ےنھچپ وگلاےن افر ےق رکےن اک ایبؿ افر ھجم  ے حی

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

ٰی، رمعف  ن مکح  ن وثابؿ، اوبرہریہ ریض رفزہ دار ےک ےنھچپ

 

ٰی  ن اسمل ےن وباہطس اعمفہی  ن السؾ، حی

 

اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک  وگلاےن افر ےق رکےن اک ایبؿ افر ھجم  ے حی

  ے ہی وقنمؽ ےہ ہک رفزہ وٹٹ اجات ےہ نکیل یلہپ ہک  ب ےق رک  وترفزہ ںیہن وٹاتٹ اس ےئل ہک فہ ابرہ اکناتل ےہ ادن وکیئ زیچ دالخ ںیہن رکات افر اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع رفزہ یک  رفاتی زایدہ حیحص ےہ افر ا ن سابس افر رکعہم ےن رفامای ہک رفزہ اس زیچ  ے وٹٹ اجات ےہ وج ادنر اجےئ اس زیچ ںیہن وٹاتٹ وج ابرہ آےئ

ر رات وک ےنھچپ وگلاےن ےگل افر اوبومٰٰس ےن رات وک ےنھچپ وگلاےئ افر دعس، زدی  ن ار م افر اؾ ہملس ریض اہلل اہنع  ے احتل ںیم ےنھچپ وگلاےت ےھت، رھپ اس وک رتک رکدای اف

 فہ ںیمہ اپس ےنھچپ وگلاےت، وتوقنمؽ ےہ ہک اؿ ولوگں ےن رفز  یک احتل ںیم ےنھچپ وگلاےئ افر ریکب ےن اؾ ہمقلع  ے رفاتی ایک ےہ ہک مہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک 

زہ وٹٹ اجات ےہ افر ھجم  ے ںیہن رف یت ںیھت افر ب ن  یری ےن دعتمد رطوقیں  ے رموفاع رفاتی ایک ےہ ہک ےنھچپ وگلاےن فاال افر سج ےن ےنھچپ اگلےئ ںیہ دفونں اکرف

 فملس  ے رمفی ےہ ؟اہک تاں ! رھپاہکں ہک اہلل زایدہ اجاتن ےہ ۔ایعش ےن وباہطس دبعاالٰیلع، ویسن، ب ن اس ےک لثم رفاتی یک، ب ن  ے وپاھچایگ۔ ایکیبن یلص اہلل ہیلع 



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1817    حس

ہ، اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ب، ایوب، ًَک٣  ٣ٌلي ب٩ اسس، وہی

 ٩ِ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ ْب  ا ُوصَِی ٨ََ ث ََسٕس َحسَّ َّي ب٩ُِ أ ل ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث طٔ َحسَّ ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َة  ٣َ َِٔکٔ ً

َػائ٥ْٔ  َُو  َتَح٥َ َوص ٦ْ َواِح َتَح٥َ َوصَُو ٣ُرِِحٔ اِح  ٥َ َس٠َّ  َو

ئ  ن ادس، فبیہ، اویب، رکعہم، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس

معل

 ےن احتل ارحاؾ ںیم 

 ےنھچپ وگلاےئ افر رفزہ یک احتل ںیم ےنھچپ وگلاےئ۔

ئ  ن ادس، فبیہ، اویب، رکعہم، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

معل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

ٰی، رمعف  ن مکح  ن وثابؿ، اوبرہریہ ریض اہللرفزہ دار ےک ےنھچپ

 

ٰی  ن اسمل ےن وباہطس اعمفہی  ن السؾ، حی

 

 ہنع ےن ایبؿ ایک  وگلاےن افر ےق رکےن اک ایبؿ افر ھجم  ے حی

 ے ہی وقنمؽ ےہ ہک رفزہ وٹٹ اجات ےہ نکیل یلہپ ہک  ب ےق رک  وترفزہ ںیہن وٹاتٹ اس ےئل ہک فہ ابرہ اکناتل ےہ ادن وکیئ زیچ دالخ ںیہن رکات افر اوبرہریہ ریض اہلل ہنع 

افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع رفزہ یک  رفاتی زایدہ حیحص ےہ افر ا ن سابس افر رکعہم ےن رفامای ہک رفزہ اس زیچ  ے وٹٹ اجات ےہ وج ادنر اجےئ اس زیچ ںیہن وٹاتٹ وج ابرہ آےئ

ات وک ےنھچپ وگلاےن ےگل افر اوبومٰٰس ےن رات وک ےنھچپ وگلاےئ افر دعس، زدی  ن ار م افر اؾ ہملس ریض اہلل اہنع  ے احتل ںیم ےنھچپ وگلاےت ےھت، رھپ اس وک رتک رکدای افر ر

ہ ںیمہ اپس ےنھچپ وگلاےت، وت فوقنمؽ ےہ ہک اؿ ولوگں ےن رفز  یک احتل ںیم ےنھچپ وگلاےئ افر ریکب ےن اؾ ہمقلع  ے رفاتی ایک ےہ ہک مہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک 

زہ وٹٹ اجات ےہ افر ھجم  ے ںیہن رف یت ںیھت افر ب ن  یری ےن دعتمد رطوقیں  ے رموفاع رفاتی ایک ےہ ہک ےنھچپ وگلاےن فاال افر سج ےن ےنھچپ اگلےئ ںیہ دفونں اکرف

   ے رمفی ےہ ؟اہک تاں ! رھپاہکں ہک اہلل زایدہ اجاتن ےہ ۔ایعش ےن وباہطس دبعاالٰیلع، ویسن، ب ن اس ےک لثم رفاتی یک، ب ن  ے وپاھچایگ۔ ایکیبن یلص اہلل ہیلع فملس

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1818    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہ، حرضت اب٩ ًباض  اٟوارث، ایوب، ًَک٣ ، ًبس  ابو٤ٌ٣ز

 َ ا أ ث٨ََ رٔٔث َحسَّ ا َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٕ َحسَّ ز ٤َ ٌِ ُو ٣َ ا أَب ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َتَح٥َ  ٢َ اِح ا َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ٕض َرضَٔی  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ وُب  ی 



 

 

ائ٥ْٔ  ٥َ َوصَُو َػ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

یک اوبرمعم، دبعاولارث، اویب، رکعہم، رضحت ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفزہ 

 احتل ںیم ےنھچپ وگلاےئ۔

 اوبرمعم، دبعاولارث، اویب، رکعہم، رضحت ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

ٰی، رمعف  ن مکح  ن وثابؿ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک  رفزہ دار ےک ےنھچپ وگلاےن افر ےق رکےن اک ایبؿ افر ھجم

 

ٰی  ن اسمل ےن وباہطس اعمفہی  ن السؾ، حی

 

 ے حی

 یلہپ ےہ ہک رفزہ وٹٹ اجات ےہ نکیلہک  ب ےق رک  وترفزہ ںیہن وٹاتٹ اس ےئل ہک فہ ابرہ اکناتل ےہ ادن وکیئ زیچ دالخ ںیہن رکات افر اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے ہی وقنمؽ 

افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع رفزہ یک  رفاتی زایدہ حیحص ےہ افر ا ن سابس افر رکعہم ےن رفامای ہک رفزہ اس زیچ  ے وٹٹ اجات ےہ وج ادنر اجےئ اس زیچ ںیہن وٹاتٹ وج ابرہ آےئ

ےن رات وک ےنھچپ وگلاےئ افر دعس، زدی  ن ار م افر اؾ ہملس ریض اہلل اہنع  ے احتل ںیم ےنھچپ وگلاےت ےھت، رھپ اس وک رتک رکدای افر رات وک ےنھچپ وگلاےن ےگل افر اوبومٰٰس 

اپس ےنھچپ وگلاےت، وت فہ ںیمہ وقنمؽ ےہ ہک اؿ ولوگں ےن رفز  یک احتل ںیم ےنھچپ وگلاےئ افر ریکب ےن اؾ ہمقلع  ے رفاتی ایک ےہ ہک مہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک 

ےن دعتمد رطوقیں  ے رموفاع رفاتی ایک ےہ ہک ےنھچپ وگلاےن فاال افر سج ےن ےنھچپ اگلےئ ںیہ دفونں اکرفزہ وٹٹ اجات ےہ افر ھجم  ے ںیہن رف یت ںیھت افر ب ن  یری 

 ہلل زایدہ اجاتن ےہ ۔اہکں ہک اایعش ےن وباہطس دبعاالٰیلع، ویسن، ب ن اس ےک لثم رفاتی یک، ب ن  ے وپاھچایگ۔ ایکیبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رمفی ےہ ؟اہک تاں ! رھپ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1819    حس

٣اٟک :  راوی ص ب٩  ني، ا٧ ت ب٨ا ےن ثاب ہ  ابي ایاض، طٌب  آز٦ ب٩ 

 ِ َُص ب ئ١َٔ أ٧َ ُس  ٢َ ا َٗ ٔيَّ  ان ب٨َُ ِٟ ا ا  ّٔت َاب ُت ث ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ُة  َب ٌِ ُط ا  ٨ََ ث َإض َحسَّ ٔي إٔی َز٦ُ ب٩ُِ أَب آ ا  ٨ََ ث ُت٥ِ َحسَّ ٨ِ ُٛ َ ُط أ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر أٟٕک  ٩ُ ٣َ

ِضسٔ  ًَ لَي  ًَ ُة  َب ٌِ ُط ث٨ََا  ابَُة َحسَّ َطَب ٕٔ َوَزاَز  ٌِ َـّ اٟ ا٢َ َِل إِٔلَّ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ  َٗ ائ٥ٔٔ  ا٣ََة ٠ٟٔؼَّ حَٔح ِٟ ا ُوَ٪  ص َِکَ ٠َِیطٔ َت ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  

 ٥َ َس٠َّ  َو

  ن امکل  ے وپےتھچ وہےئ انس ہک ایک آپ ولگ رفزہ دار ےک ےئل ےنھچپ وگلاےن وک رکمفہ آدؾ  ن ایب اایس، ہبعش ےن اثتب انبین، اسن

ےتھجمس ےھت؟ اوہنں ےن وجاب دای ںیہن۔ رگم زمکرفی ےک ببس  ے اس وک ربا ےتھجمس ےھت افر ابشہب ےن وباہطس ہبعش  یل دہع ایلص  یلص 



 

 

 اہلل ہیلع فملس ےک اافلظ زایدہ ایبؿ ےیک۔

 ایب اایس، ہبعش ےن اثتب انبین، اسن  ن امکل آدؾ  ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفس ںیم رفزہ رےنھک افر ااطفر رکےن اک ایبؿ ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم رفزہ رےنھک افر ااطفر رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               او٢ج٠س   :  ج٠س      1820    حس

ابي اوفي، :  راوی ني، اب٩  يبا ، سٔیا٪، ابواسحٙ ط  ًلي ب٩ ًبساهَّلل 

َر  َي  ٔي أَِوف َب اب٩َِ أ  ٍَ ٔ ٤ َس ٔيِّ  ن َبا ِي اٟظَّ  َٚ ِٔسَحا ٔي إ َب ٩ِ أ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث ٨ِ َحسَّ ًَ اهَّللُ  ُسو٢ٔ ضَٔی  َر  ٍَ ا ٣َ َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ ُط 

 ِ٤ اٟظَّ اهَّللٔ   ٢َ ُسو َا َر ٢َ ی ا َٗ ٔي  ِح ل اِجَس َٓ  ٢ِٔ ٧ِز َٔزُج١ٕ ا ا٢َ ٟ َ٘ َٓ َسََفٕ  ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  یَا اهَّللٔ َػل ا٢َ  َٗ ٔي  ل اِجَسِح  َٓ  ٢ِٔ ٧ِز ٢َ ا ا َٗ ُص 

 ٢ََ ز ٨َ َٓ ٔي  ل اِجَسِح  َٓ  ٢ِٔ ِز ٢َ ا٧ ا َٗ ُص  ٤ِ اٟظَّ  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو ٩ِ  َر َب١َ ٣ٔ ِٗ َ ِی١َ أ ا٠َّٟ ُِت٥ِ  َی َرأ ا  ٢َ إَٔذ ا َٗ ا ث٥َُّ  ٨َُ ا ص ٔ َص ظ َي بَٔیٔس َرم َب ث٥َُّ  رَشٔ َٓ ُط  َٟ َحَسَح  َٓ

ٔي أَِو  اب٩ِٔ أَب  ٩ِ ًَ انٔيِّ  َب ِي اٟظَّ  ٩ِ ًَ ٕغ  ا یَّ ًَ ٔیْز َوأَبُو بََِکٔ ب٩ُِ  ُط َجز ٌَ ائ٥ُٔ َتاَب اٟؼَّ َْطَ  ِٓ َ ِس أ َ٘ َٓ ا  ا ص٨َُ ٍَ َص ُت ٣َ ٨ِ ُٛ ا٢َ  َٗ َي  َّي اهَّللُ  ف َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ

َسََفٕ  ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

 یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، اوب ااحسؼ ابیشین، ا ن ایب افیف  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ اکی رفس ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

ؽ اہلل ایھب وسرج ابیق ےہ۔ آپ ےن اس ھ ےھت اکی صخش  ے آپ ےن اہک ارت افر ےری  ےئل وتس وھگؽ۔ اس ےن رعض ایک ای روس

 رفامای ہک ارت رک ےری  ےئل وتس وھگؽ، اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ایھب وت وسرج ابیق ےہ آپ ےن رفامای ہک ارت رک

یک رطػ ااشرہ ایک افر  ےری  ےئل وتس وھگؽ۔ فہ ارتا افر آپ ےک ےئل وتس وھگےل، آپ ےن اؿ وک یپ ایل، رھپ اےنپ داںیئ تا ھ  ے اس

 رفامای ہک  ب مت رات یک اتریکی وک دوت و ہک اہیں  ے رشفع وہیئ وت وھجمس ہک رفزہ ااطفر رکےن اک فتق آ ایگ۔ رجری افر اوبرکب  ن ایعش

 ھ اکی رفس ےن وباہطس ابیشین، ا ن ایب افیف اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ اوہنں ےن اہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس



 

 

 ںیم اھت۔

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، اوباقحس ابیشین، ا ن ایب افیف، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم رفزہ رےنھک افر ااطفر رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1821    حس

ہظا٦، رعوہ، ًائظہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ز، یحٌی،   ٣شس

َِس  ِْل زٕو ا ٤ِ ًَ زََة ب٩َِ  َة أَ٪َّ َح٤ِ ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٔي  َب َىٔی أ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ َیِحٌَی  ا  ث٨ََ ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٔ َحسَّ ٔ إ اهَّلل  ٢َ َرُسو یَا  ا٢َ  َٗ يي ٠َیٔمَّ  ن

 ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُوُس ی ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ ا  ث٨ََ ِو٦َ َحسَّ اٟؼَّ زُ  ُ َِ َ ٔد أ ا َزِو ٨َِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َة  ائَٔظ

یٔمَّ  َِس٠َ اِْل زٕو  ٤ِ ًَ زََة ب٩َِ  ٥َ أَ٪َّ َح٤ِ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٔیرَ  اٟ ث َٛ َاَ٪  ک ََفٔ َو اٟشَّ َُػو٦ُ فٔي  ٥َ أَأ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٢َ ٨٠َّٟٔ َٗ

ْٔطِ  ِٓ َ أ َٓ َِت  ٔطئ ُؼ٥ِ َوإِٔ٪  َٓ ئَِت  ٔط ا٢َ إِٔ٪  َ٘ َٓ  ٔ ا٦ َی  اٟؼِّ

ؽ اہلل ںیم وتمارت دسمد، ییحی، اشہؾ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک زمحہ  ن رمعف ایملس ےن رعض ایک ای روس

رفز  راتھک وہں، ح، دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے 

 رفاتی رکےت ںیہ ہک زمحہ  ن رمعف ایملس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رعض ایک ہک ںیم رفس ںیم رفز  راتھک وہں افر فہ تہب زایدہ

 رفز  رےتھک ےھت، آپ ےن رفامای ارگ وت اچےہ وت رفز  رےھک افر ارگ وت اچےہ وت ااطفر رکےل۔

 دسمد، ییحی، اشہؾ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...رکےن اک ایبؿ ۔راضمؿ ےک دنچ رفز  رھک رک رفس 

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ےک دنچ رفز  رھک رک رفس رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1822    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہ، اب٩ ًباض  ک، اب٩ طہاب، ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًتب ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ِبُس  ًَ ٨ََا  ث اب٩ِٔ  َحسَّ  ٩ِ ًَ َِبَة  ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُت ًَ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ٩ِ ًُبَِیسٔ  ًَ َضإب  اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُس ُو ضَٔی اهَّللُ اهَّللٔ ب٩ُِ ی َر إض  بَّ ًَ  

 َٓ اَ٪  ـَ َر٣َ َة فٔي  َّٜ ٔلَي ٣َ َد إ ٥َ َْخَ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢َ اهَّللٔ  َرُس ُض٤َا أَ٪َّ  ٨ِ ا٢َ ًَ َٗ اُض  ا٨َّٟ َْطَ  ِٓ َ أ َٓ َْطَ  ِٓ َ یَس أ ٔس َٜ اِل  َّ َّی ب٠ََ ً ا٦َ َح َؼ

یِسٕ  َس ُٗ اَ٪ َو َٔ َیَِن ًُِش ْئ ب ا یُس ٣َ ٔس َٜ اِل ٔ َو اهَّلل ِبس  ًَ ُو   أَب

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، دیبعاہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ہیلع فملس راضمؿ ںیم ہکم یک رطػ رفاہن وہےئ، آپ ےن رفزہ راھک اہیں کت ہک  ب دکدی ےچنہپ، وت آپ ےن ااطفر رک ایل ولوگں  اہلل

 ےن یھب ااطفر رک ایل اوبدبعاہلل )اامؾ اخبری( ےن اہک ہک دکدی، افسعؿ، افر دقدی ےک درایمؿ اپین یک ہگج ےہ۔

 ، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، ا ن سابس ریض اہلل ہنعدبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ےک دنچ رفز  رھک رک رفس رکےن اک ایبؿ ۔

ثحس                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1823    ی

زرزاء رضی اهَّلل ٨ًہا،  :  راوی ٟزح٩٤ ب٩ یزیس ب٩ جابز، اس٤ٌی١ ب٩ ًبیس اهَّلل ، ا٦  ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ، یحٌی ب٩ ح٤زہ، ًبسا



 

 

زاء رضی اهَّلل ٨ًہ زر  ابو

ٔی ز َی ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٤ِزََة  ٌَی ب٩ُِ َح یَِح ا  ٨ََ ث َٕ َحسَّ ُس ُو اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َُط َحسَّ ث أًی١َ ب٩َِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ َحسَّ ِٔس٤َ ٕ أَ٪َّ إ ٔز اب َس ب٩ِٔ َج

 ٔ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٍَ ا ٣َ ِج٨َ ا٢َ َْخَ َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  أئ َر َز ِر اٟسَّ َبٔي  ٩ِ أ ًَ أئ  ِرَز اٟسَّ ٩ِ أ٦ُِّ  َِو٦ٕ  ًَ ٔي ی ٔ ف ظ رٔ ا َٔ َِس ٔف أ ٌِ ٔي َب ٥َ ف َس٠َّ َو

 ٍَ ـَ َّی َي ً ٓرٕ َح ا ًَ  َح اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َاَ٪ ٩ِ٣ٔ  ا ک ائ٥ْٔ إِٔلَّ ٣َ ا َػ ٨َ ا ٓٔي رَِحِّ َو٣َ ِٟ ا  ٔ ة ٔطسَّ  ٩ِ٣ٔ ٔ ط َرأِٔس َي  ل ًَ ُظ  یََس ُج١ُ  زَّ اب٩ِٔ اٟ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی

اَحةَ   َرَو

ہلل اہنع، اوبدرداء ریض اہلل ہنع دبعاہلل  ن ویفس، ییحی  ن زمحہ، دبعارلنمح  ن سیدی  ن اجرب، اامسلیع  ن دیبعاہلل ، اؾ درداء ریض ا

 ے رفاتی رکیت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ اکی رفس ںیم رفاہن وہےئ، رگیم اک دؿ اھت۔ آدیم 

فاہح ریض اہلل ہنع ےک وسا تخس رگیم ےک ببس  ے اانپ تا ھ اےنپ ےر رپ رھک اتیل اھت افر مہ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر ا ن ر

 افر وکیئ صخش رفزہ دار ںیہن اھت۔

دبع اہلل  ن ویفس، ییحی  ن زمحہ، دبعارلنمح  ن سیدی  ن اجرب، الیعمس  ن دیبع اہلل ، اؾ درداء ریض اہلل اہنع، اوبدرداء ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اس صخش  ے سج رپ رگیم یک زایدیت ےک ببس  ے اسہی ایک ایگ

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ےہ ۔ےیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اس صخش  ے سج رپ رگیم یک زایدیت ےک ببس  ے اسہی ایک ایگ اھت ہی رفامان ہک رفس ںیم رفزہ رانھک رتہب ںیہن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1824    حس

، جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی لي ری، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حش٩ ب٩ ً ٟزح٩٤ انؼا ہ، ٣ح٤س ب٩ ًبسا  آز٦، طٌب

رٔی   َِنَؼا ِْل ٩ٔ٤َ ا زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث َبُة َحسَّ ٌِ ُط ا  ث٨ََ آَز٦ُ َحسَّ ا  ٨ََ ث لٓٔيٕ َحسَّ ًَ َحَش٩ٔ ب٩ِٔ  ِٟ ا زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ َس ب٩َِ  َّ٤ ُت ٣َُح ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ



 

 

َس  ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس َاَ٪  ک  ٢َ ا َٗ ُض٥ِ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب ٩ِ َج ًَ ١َ ِس ُه٠ِّ َٗ َرُجًّل  ا َو ا٣ّ َی زَٔح أ ََفٕ ََفَ

ا ٢َ ٣َ ا َ٘ َٓ  ٔ ط ٠َِی ََفٔ  ًَ اٟشَّ ِو٦ُ فٔي  بٔرِّ اٟؼَّ ِٟ ا َص ٩ِ٣ٔ  ِی َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ائ٥ْٔ  َػ ا  اُٟو َ٘ َٓ ا   صََذ

آدؾ، ہبعش، دمحم  ن دبعارلنمح ااصنری، دمحم  ن رمعف  ن ب ن  ن  یل، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ہک روسؽ 

ؾ داھکی افر اکی صخش وک داھکی سج رپ اسہی ایک ایگ اھت۔ آپ ےن اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اکی رفس ںیم ےھت آپ ےن ولوگں اک اکی وجہ

 وپاھچ ایک ابت ےہ؟ ولوگں ےن اہک رفزہ دار ےہ، آپ ےن رفامای ہک رفس ںیم رفزہ رانھک ایھچ ابت ںیہن ےہ۔

 آدؾ، ہبعش، دمحم  ن دبعارلنمح ااصنری، دمحم  ن رمعف  ن ب ن  ن  یل، اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ااحصب اکی دفےر  وک رفزہ رےنھک افر ااطفر رکےن رپ بیع گل

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

  بیع اگلےت ےھت ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ااحصب اکی دفےر  وک رفزہ رےنھک افر ااطفر رکےن رپ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1825    حس

ٟک رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، ا٧ص ب٩ ٣ا ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ح٤یس كوی١  ًبس اهَّلل ب٩ 

 َٗ أٟٕک  ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ ٔی١ٔ  و اٟلَّ ٤َُِیٕس  ٩ِ ح ًَ أٟٕک  ٩ِ ٣َ ًَ َة  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ٨ََا  ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ أَفُ ٣َ نَُش ا  َّ٨ ُٛ ا٢َ 

ائ٥ٔٔ  اٟؼَّ َي  ل ًَ ْٔطُ  ِٔ ٤ُ ِٟ ا ْٔطٔ َوَِل  ِٔ ٤ُ ِٟ ا لَي  ًَ ائ٥ُٔ  اٟؼَّ ِب  ٌٔ ٥ِ٠َ َي َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

یبن یلص اہلل دبعاہلل  ن ہملسم، امکل، دیمح وطلی، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولگ 

 ہیلع فملس ےک اس ھ رفس ںیم ےھت وت رفزہ دار، رفزہ ہن رےنھک فاےل وک افر ہن ریغ رفزہ دارفزہ رےنھک فاولں وک بیع اگلات۔

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، دیمح وطلی، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن رفس ںیم ااطفر ایک اتہک ولوگں وک داھکےئ ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن رفس ںیم ااطفر ایک اتہک ولوگں وک داھکےئ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1826    حس

ٰ ب :  راوی سی  ہ٣و رضی اهَّلل ٨ً ٨٣ؼور، ٣حاہس، كاؤض، اب٩ ًباض  ہ،   ٩ اس٤اًی١، ابوًوا٧

إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕض  َاُو ٩ِ ك ًَ ٩ِ ٣َُحاصٕٔس  ًَ ٕر  و ٩ِ ٨ِ٣َُؼ ًَ ََة  ٧ َوا ًَ ُو  ا أَب ٨ََ ث أًی١َ َحسَّ ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ا ٣ُ ٨ََ ث ا٢َ  َحسَّ َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر

 ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس َد  ِ  َْخَ ی َي یََس ٔل طُ إ ٌَ َٓ ََفَ ٕئ  ٤َٔا ا ب ًَ َز اَ٪ ث٥َُّ  َٔ َّ ًُِش َّی ب٠ََ ً ا٦َ َح َؼ َٓ َة  َّٜ ٔلَي ٣َ ٨َةٔ إ ٤َٔسی ِٟ ا  ٥َ ٩ِ٣ٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َُط ًَ ٔیُرٔی ٟ ٔ ط

و٢ُ  َرُس ا٦َ  ِس َػ َٗ و٢ُ  ُ٘ إض َي بَّ ًَ اب٩ُِ  کَاَ٪  َٓ اَ٪  ـَ َر٣َ َذَٟٔک فٔي  َة َو َّٜ ٔس٦َ ٣َ َٗ َّی  ً َْطَ َح ِٓ َ أ َٓ اَض  َّ٨ ٥َ  اٟ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ 

َْطَ  ِٓ َ َئ أ َطا َػا٦َ َو٩ِ٣َ  َئ  َطا  ٩ِ٤َ َٓ َْطَ  ِٓ َ  َوأ

ومیس ٰ  ن اامسلیع، اوبوعاہن، وصنمر، اجمدہ، اطؤس، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ 

رفاہن وہےئ، آپ رفزہ رےتھک رےہ اہیں کت ہک  ب افسعؿ ےچنہپ، وت اپین اماگن، رھپ آپ  اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دمہنی  ے ہکم یک رطػ

ےن اےنپ دفونں تا ھ ااھٹےئ اتہک ولوگں وک داھکںیئ رھپ آپ ااطفر رکےت رےہ اہیں کت ہک دمہنی ےچنہپ افر ہی راضمؿ اک فاہعق ےہ۔ 

 فملس ےن رفزہ راھک افر ااطفر یھب ایک سج اک رفزہ رےھک افر وج اچےہ ااطفر ا ن سابس ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 رک ۔

 ومیس ٰ  ن اامسلیع، اوبوعاہن، وصنمر، اجمدہ، اطؤس، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ... وج اطتق رےتھک ںیہ وکہی ےہ، ا ن رمع ریض اہلل ہنع افر ہملس  ن اوکع ےن اؿ ولوگں رپ

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

آرآؿ انزؽ ایک ایگ، ولوگں ےک اؿ ولوگں رپ وج اطتق رےتھک ںیہ وکہی ےہ، ا ن رمع ریض اہلل ہنع افر ہملس  ن اوکع ےن اہک ہک اس آتی وک راضمؿ اک ہنیہم فہ ےہ سج ںیم 

افر وج صخش  افر رفنش دںیلیل دہاتی یک ںیہ، افر قح ف ابلط ےک درایمؿ رفؼ رکےن فاال ےہ ۔ اس ےئل مت ںیم  ے وج صخش اس ہنیہم وک اپےئ وترفزہ رےھک ےئل دہاتی

 اچےتہ افر امشر وک وپرا رکف افر اتہک اہلل یک رمضی وہ ای رفس ںیم وہ وت دفےر  دونں ںیم امشر رکےک رھک ےل، اہلل اعتیل اہمتر  اس ھ آاسین رکان اچےتہ ںیہ مت رپ یتخس رکانںیہن

 ڑبایئ ایبؿ رکف اس زیچ رپ ہک ںیہمت دہاتی دی افر اشدی ہک مت رکشسگار وہاجف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1827    حس

٨ًہ :  راوی اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ، ٍ ، ٧آ اهَّلل  ًبیس   ، ًلٰي ِل ا ًبس  ،  ًیاغ

 َ٨َ ث َْقَ َحسَّ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َز  اب٩ِٔ ٤ًَُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ  ٔ اهَّلل ٨ََا ًُبَِیُس  ث َي َحسَّ ل ًِ َ ِْل ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ اْغ َحسَّ یَّ ًَ ٔیَن ا  اٛ ا٦ُ ٣ََش ٌَ َ یَْة ك َ ِٓٔس أ

وَخْة  ٨ُِش هَٔي ٣َ  ٢َ ا َٗ 

( ،  ایعش، دبعاالٰیلع، دیبعاہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ
َ
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 ک
َ
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َ
ع َ
ٌ ظ

 

ه

َ
ت 
ہک اوہنں ےن ہی آتی ڑپیھ، )دِفْ

 افر اہک ہک ہی وسنمخ ےہ۔

 ایعش، دبعاالٰیلع، دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...  وپر  ےیک اجںیئ، افر ا ن سابس ےن اہک ہک اگل اگل رفزہ رےنھکراضمؿ ےک اضقء رفز  بک

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

امای ہک دفےر  دونں ںیم راضمؿ ےک اضقء رفز  بک وپر  ےیک اجںیئ، افر ا ن سابس ےن اہک ہک اگل اگل رفزہ رےنھک ںیم وکیئ رحج ںیہن، اس ےئل ہک اہلل اعتیل ےن رف

ہک ر دیعس  ن بیسم ےن رفامای ہک ذی اہجحل ےک دس لفن رفز  اس ےئل رتہب ںیہن  ب کت ہک راضمؿ ےک اضق رفز  ہن رھک ےل افر اربامیہ ےن اہک یتنگ رک ےک وپرا رکف، اف

فر ا ن سابس  ے وقنمؽ ےہ  اارگ وکاتیہ یک افر دفےرا راضمؿ آایگ۔ وت دفونں ےک رفز  رےھک افر اؿ رپ وکہی وک فا ب ںیہن اھجمس افر اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رمالس



 

 

 ہک فہ اھکان الھکےئ احالہکن اہلل ےن اھکےن الھکےن اک ذترکہ ںیہن ایک ہکلب رصػ اانت اہک ہک دفےر  دونں ںیم یتنگ وپری رک ےل۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1828    حس

ہ، حرضت ًا :  راوی ، یحٌی، ابوس٤٠ ص، زہیر ہ رضی اهَّلل ٨ًہااح٤س ب٩ یو٧  ئظ

ا ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ َة  َس٤َ٠َ َبٔي  ٩ِ أ ًَ ٌَی  یَِح ا  ث٨ََ یِْر َحسَّ ا ُزَص ٨ََ ث َُص َحسَّ ُو٧ ٤َُس ب٩ُِ ی ا أَِح ٨ََ ث ُوُ٪ َحسَّ یَٜ َاَ٪  ک  ٢ُ و ُ٘ ا َت ٨َِض ًَ هَّللُ 

ٔي  ٔضَی إِٔلَّ ف ِٗ َ ٍُ أَِ٪ أ ٔلی َت َِس ا أ ٤َ َٓ اَ٪  ـَ َر٣َ ِو٦ُ ٩ِ٣ٔ  اٟؼَّ َيَّ  ل طٔ ًَ ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٔاٟ ٔيیِّ أَِو ب َّ٨ اٟ  ١ُ ٩ِ٣ٔ ِِ اٟظ  ٌَی  یَِح  ٢َ ا َٗ اَ٪  َب ٌِ َط

 ٥َ َس٠َّ  َو

ادمح  ن ویسن، زریہ، ییحی، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ فہ یتہک ںیھت ہک ھجم رپ راضمؿ یک اضق ابیق وہیت 

اہیں کت ہک ةعشؿ اک ہنیہم آاجات۔ ییحی ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم وغشمؽ  ںیم اس یک اضق ہن رھک یتکس یھت،

 رےنہ ےک ببس  ے اںیہن ومعق ہن اتلم۔

 ادمح  ن ویسن، زریہ، ییحی، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... احہضئ امنز افر رفز  وھچڑ د  افر اوب ازلاند ےن اہک ہک ںیتنس افر قح ےک رطےقی ارثک

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

وک اس یک ریپفی ےئک ریغب وکیئ اچرہ احہضئ امنز افر رفز  وھچڑ د  افر اوب ازلاند ےن اہک ہک ںیتنس افر قح ےک رطےقی ارثک راےئ افر لقع ےک الخػ ںیہ، نکیل املسمونں 

 اکر ںیہن ےہ ایہن اومر ںیم  ے ہی یھب ےہ ہک احہضئ رفز  یک اضق رک  افر امنز یک اضق ہن رک  ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1829    حس

رضی ا :  راوی ری  ، زیس، ًیاق، حرضت ابوسٌیس خس ابي ٣زی٥، ٣ح٤س ب٩ جٌَف ہاب٩   هَّلل ٨ً

َر  یٕس  ٌٔ َس ٔي  ٩ِ أَب ًَ إق  ٩ِ ًَٔی ًَ یِْس  َىٔی َز ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج َّ٤ ث٨ََا ٣َُح َِی٥َ َحسَّ ٔي ٣َز َب اب٩ُِ أ ا  ٨ََ ث ٔيی  َحسَّ َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی 



 

 

َتُؼ   ٥ِ َٟ ُتَؼ١ِّ َو  ٥ِ َٟ ِت  َؿ ا َحا َص إَٔذ ِی َٟ َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  اَػل ٔی٨َٔض ز اُ٪  َؼ ِ٘ ُ ن َٔک  َذٟ َٓ  ٥ِ 

ا ن ایب رمص ، دمحم  ن رفعج، زدی، ایعض، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص 

 یک یمک  ے ےہ۔اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وعرت  ب احہضئ وہ اجیت ےہ وت ایک فہ امنز افر رفزہ ںیہن دیتی افر )یہی( اس ےک دنی 

 ا ن ایب رمص ، دمحم  ن رفعج، زدی، ایعض، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... سیت اس صخش اک ایبؿ وج رماجےئ افر اس رپ رفز  فا ب وہں افر ب ن  یری ےن رفامای ارگ

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 یف ےہ۔اس صخش اک ایبؿ وج رماجےئ افر اس رپ رفز  فا ب وہں افر ب ن  یری ےن رفامای ارگ سیت آدیم اس یک رطػ  ے اکی یہ دؿ رفز  رھک ںیل وت اک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1830    حس

٣ح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩  :  راوی بي جٌَف،  ا اهَّلل ب٩  ًبیس  ٤ًزو ب٩ حارث  ین،  ً ا سٰی ب٩  ، ٣و ین ً ا سٰی ب٩  ٣و

رضی اهَّلل ٨ًہا ، حرضت ًائظہ  ، رعوہ  جٌَف

رٔٔث  َحا ِٟ ا زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ َبٔي  ا أ ث٨ََ یََن َحسَّ ًِ َ وَسی ب٩ِٔ أ ُس ب٩ُِ ٣ُ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث أٟٕس َحسَّ ُس ب٩ُِ َخ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اهَّللَٔحسَّ ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ  ب٩ِٔ أَبٔي  

َػ  اهَّللٔ   ٢َ َرُسو َضا أَ٪َّ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ َُط  ث ََفٕ َحسَّ ٌِ َس ب٩َِ َج َّ٤ ََفٕ أَ٪َّ ٣َُح ٌِ ٢َ ٩ِ٣َ َج ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ل

 ًَ ِٕب  اب٩ُِ َوص طُ  ٌَ اَب طُ َت ُط َؤٟی  ٨ِ ًَ ا٦َ  ا٦ْ َػ ٔػَی طٔ  ٠َِی ًَ اَت َو ٣َ ٕ ََف ٌِ ٔي َج اب٩ِٔ أَب  ٩ِ ًَ ٌَی ب٩ُِ أَی وَب  َیِح اُظ  َرَو زٕو َو ٤ِ ًَ  ٩ِ 

دمحم  ن اخدل، دمحم  ن ومٰیس  ن انیع، ومٰیس  ن انیع، رمعف  ن احرث دیبعاہلل  ن ایب رفعج، دمحم  ن رفعج، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض 

 ہیلع فملس ےن رفامای وج صخش اس احؽ ںیم رم اجےئ ےک اےکس اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

ذےم رفز  فا ب وہں، وت اس ےک فارث اس یک رطػ  ے رفز  رھک ںیل، ا ن فبہ ےن رمع  ے اس ےک اتمعب دحثی 

 رفاتی ایک افر اس وک ییحی  ن اویب ےن ا ن ایب رفعج  ے رفاتی ایک۔



 

 

، ومٰیس  ن انیع، رمعف  ن احرث دیبع اہلل  ن ایب رفعج، دمحم  ن رفعج، رعفہ، رضحت دمحم  ن اخدل، دمحم  ن ومٰیس  ن انیع :  رافی

 اعہشئ ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ں افر ب ن  یری ےن رفامای ارگ سیت آدیم اس یک رطػ  ے اکی یہ دؿ رفز  رھک ںیل وت اکیف ےہ۔اس صخش اک ایبؿ وج رماجےئ افر اس رپ رفز  فا ب وہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1831    حس

ر، اب٩ ًباض :  راوی ، سٌیس ب٩ جبی ٤ع، ٣ش٥٠ بلین ائسہ، اً ہ ب٩ ٤ًز، ز اٟزحی٥، ٣ٌاوی  ٣ح٤س ب٩ ًبس

 َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث یٔن َحسَّ ٔل َب ِٟ ا ٩ِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ًَ ٔع  ٤َ ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ  ُ ائَٔسة ا َز ث٨ََ زٕو َحسَّ ٤ِ ًَ ٔیَُة ب٩ُِ  او ٌَ ا ٣ُ ث٨ََ اٟزَّحٔی٥ٔ َحسَّ ِبسٔ  ًَ یسٔ ب٩ِٔ ُس ب٩ُِ  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ

 ٔ ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َي  ٔل َرُج١ْ إ َئ  ا ٢َ َج ا َٗ ا  ٤َ ٨ُِض ًَ َرضَٔی اهَّللُ  ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ یِر َب اَتِت  ُج يي ٣َ اهَّللٔ إٔ٪َّ أُم  ٢َ و َرُس ا  َی ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ َوَس٠َّ

 َٓ  ٪ُ ٢َ ُس٠َامِیَ ا َٗ َضی  ِ٘ ٙ  أَِ٪ يُ ٔ أََح اهَّلل ی٩ُِ  َس َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ َن ا٢َ  َٗ َضا  ٨ِ ًَ  ٔ ط ی ـٔ ِٗ َ أ َٓ َ ٕ أ ِضز َط َػِو٦ُ  ا  َض ٠َِی ًَ ٧َِح٩ُ َو ٤َُة َو ٥َُٜ َوَس٠َ َح ِٟ ا  ٢َ ا َ٘

َث ٣ُِش  ٔیَن َحسَّ ْض ح ا ُج٠ُو ٌّ ٤ٔی أٟٕس َج ٔي َخ َب ٩ِ أ ًَ َْکُ  یُِذ ٕض َو ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ُْکُ َصَذا  یَِذ ا  اصّٔس ا ٣َُح ٨َ ٌِ ٔ ٤ َس اَِل  َٗ یٔث  َحٔس ِٟ ا ا  َٔضَذ ٥ْٔ٠ ب

ٕئ َو٣ُ  َلا ًَ ٕ َو یِر َب یٔس ب٩ِٔ ُج ٌٔ َس  ٩ِ ًَ َضِی١ٕ  ُٛ َة ب٩ِٔ  ٤َ َس٠َ یٔن َو َبٔل ِٟ ا ٥َٜٔ َو٣ُِش٥ٕٔ٠  َح ِٟ ا  ٩ِ ًَ ُع  ٤َ ًِ َ ِْل ا ا ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ اصٕٔس  إض  َح بَّ ًَ اب٩ِٔ 

َة َحسَّ  َٔی او ٌَ ُو ٣ُ َیِحٌَی َوأَب  ٢َ ا َٗ ِت َو اَت ًٔی ٣َ ٥َ إٔ٪َّ أُِخ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ َزأَْة ٠ٟٔ ا٣ِ ِت  َٟ ا َٗ ٩ِ ًَ ٩ِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ًَ ُع  ٤َ ًِ َ ِْل ا ا ث٨ََ

 َّ َػل ٔيیِّ  َزأَْة ٨٠َّٟٔ ا٣ِ ِت  َٟ ا َٗ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ یِر َب یٔس ب٩ِٔ ُج ٌٔ َبٔي َس یِٔس ب٩ِٔ أ ٩ِ َز ًَ اهَّللٔ  ٢َ ًُبَِیُس  ا َٗ ِت َو اَت يي ٣َ ٥َ إٔ٪َّ أُم َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  ي 

 ٔ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔيیِّ َػل َزأَْة ٨٠َّٟٔ ا٣ِ ِت  َٟ ا َٗ إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ یِر َب یٔس ب٩ِٔ ُج ٌٔ ٩ِ َس ًَ  ٥ٔ َٜ َح ِٟ ا  ٩ِ ًَ َة  ٧َُِیَش ِت أ اَت يي ٣َ ُم ٥َ إٔ٪َّ أ َس٠َّ َضا   َو ٠َِی ًَ َو

 ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ا٣َِزأَْة ٠ٟٔ ِت  َٟ ا َٗ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ُة  ٣َ َِٔکٔ ا ً ٨ََ ث ٕ َحسَّ ز ی ا٢َ أَبُو َِحٔ َٗ ٧َِذٕر َو ِو٦ُ  ٠َِیَضا َػ ًَ يي َو اَتِت أُم ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی

َِو٣ّا رَشَ ی ًَ َة  ٤َِش ِو٦ُ َخ  َػ

، ملسم  ،نی، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک دمحم  ن دبعارلمیح، اعمفہی  ن رمع، زادئہ، اشمع

اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم احرض وہا افر رعض ایک۔ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےریی امں رم یئگ افر اس ےک 



 

 

ھک ولں؟ آپ ےن رفامای ہک تاں اہلل اک آرض ادا ےئک اجےن اک ذےم اکی ہنیہم ےک رفز  فا ب ےھت ایک ںیم ایکس رطػ  ے اضق ر

زایدہ قحتسم ےہ امیلسؿ ےن ایبؿ ایک ہک مکح افر ہملس ےن اہک ہک مہ ولگ ےھٹیب وہےئ ےھت سج فتق ملسم ہی دحثی ایبؿ یک اؿ دفونں 

مہ  ے اشمع ےن ایبؿ ایک اوہنں ےن مکح افر ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولوگں ےن اجمدہ  ے انس ہک ہی ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے وقنمؽ ےہ، 

ل  ے افر اوہنں ےن دیعس  ن ریبج افر اطع افر اجمدہ  ے، اوہنں ےن ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے، اوہنں 
 ی 
کہ

ملسم  ،نی افر ہملس  ن 

ایبؿ ایک ہک ھجم  ے اشمع ےن  ےن ایبؿ ایک ہک اکی ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رعض ایک ےریی نہب رم یئگ افر ییحی افر اوباعمفہی ےن

وباہطس ملسم، دیعس، ا ن سابس ریض اہلل ہنع رفاتی ایک ہک اکی وعرت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم رعض ایک ہک ےریی 

وعرت ےن یبن  امں رم یئگ افر دیبعاہلل ےن وباہطس زدی  ن ایب اہسین، مکح، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک اکی

یلص اہلل ہیلع فملس  ے رعض ایک ہک ےریی امں رم یئگ افر اس رپ ذنر ےک رفز  فا ب ےھت، افر اوبرحسی ےن ایبؿ ہک ھجم  ے رکعہم 

ےن افر اؿ  ے ا ن سابس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک اکی وعرت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رعض ایک ےریی امں رم یئگ۔ افر 

 رہ رفز  فا ب ےھت۔اس رپ ردن

 دمحم  ن دبعارلمیح، اعمفہی  ن رمع، زادئہ، اشمع، ملسم  ،نی، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یض اہلل ہنع ےن ااطفررفزہ دار ےک ےئل سک فتق ااطفر رکان درتس ےہ افر اوبدیعس ادری ر

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار ےک ےئل سک فتق ااطفر رکان درتس ےہ افر اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع ےن ااطفر ایک سج فتق وسرج یک ہیکٹ ڈفب یئگ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1832    حس

ی، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ رعوہ :  راوی ہح٤یس رضی اهَّلل ٨ً  ، رعوہ، ًاػ٥ ب٩ خلاب حرضت ٤ًز 

ٔػ٥َ  ا ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢ُ َس و ُ٘ ٔي َي ُت أَب ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ َوَة  ا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ا صَٔظ ث٨ََ اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ٨ََا ُس ث ٤َِیٔسی  َحسَّ ُح ِٟ ا ا  ٨ََ ث ٩ِ  َحسَّ ًَ أب  لَّ َد ِٟ ا ٤ََز ب٩ِٔ  ب٩َِ ًُ

 ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو  ٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر  ٔ ط ا ص٨َُا أَبٔی ُر ٩ِ٣ٔ َص َضا ا٨َّٟ ََز  َِزب ٨َُا َوأ ا ص ِی١ُ ٩ِ٣ٔ َص ا٠َّٟ َب١َ  ِٗ َ ا أ َٔذ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  



 

 

ائ٥ُٔ  اٟؼَّ َْطَ  ِٓ َ ِس أ َ٘ َٓ ٤ُِص  اٟظَّ َِت  ب  َوَُغَ

ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ  دیمحی،  نایؿ، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، اعمص  ن اطخب رضحت رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک  ب رات اس رطػ  ے آاجےئ افر دؿ اس رطػ الچ اجےئ افر آاتفب ڈفب اجےئ وت رفزہ دار 

 ےک ااطفر اک فتق آایگ۔

 دیمحی،  نایؿ، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، اعمص  ن اطخب رضحت رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار ےک ےئل سک فتق ااطفر رکان درتس ےہ افر اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع ےن ااطفر ایک سج فتق وسرج یک ہیکٹ ڈفب یئگ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1833    حس

، ًبساهَّلل ب٩ ابي اوفي :  راوی ی، خاٟس، طيباني  اسحٙ واسل

 ُ اهَّلل ضَٔی  َي َر َبٔي أَِوف ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ًَ  ٩ِ ًَ نٔيِّ  َبا ِي اٟظَّ  ٩ِ ًَ أْٟس  ا َخ ٨ََ ث ٔلی  َحسَّ أس َو ِٟ ا  ُٚ ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ  ٢ٔ ُسو َر  ٍَ ا ٣َ َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ  

 ٔ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َ٘  َػل َٓ ٨َا  َٟ ِح  اِجَس َٓ  ٥ِ ُٗ ًَلُ٪  ُٓ َا  ٔ ی ِو٦ َ٘ ِٟ ا ٔف  ٌِ َٔب ٟ ٢َ ا َٗ ُص  ٤ِ اٟظَّ َِت  ب ا َُغَ َّ٤ ٠َ َٓ ائ٥ْٔ  َُو َػ ٔي َسََفٕ َوص ٥َ ف َس٠َّ ُسو٢َ َو َر ا  َی ا٢َ 

 َٓ ِز٢ِٔ  ٧ ا٢َ ا َٗ َت  ٠َِو أ٣ََِشِی َٓ ٢َ اهَّللٔ  ُسو یَا َر ا٢َ  َٗ ا  ٨َ َٟ اِجَسِح  َٓ ِز٢ِٔ  ا٧  ٢َ ا َٗ ِو أ٣ََِشِیَت  َٟ ٢َ اهَّللٔ  ا َٗ ّرا  ا ٧ََض ٠َِیَک  ًَ ٢َ إٔ٪َّ  ا َٗ ٨َا  َٟ ِح  اِجَس

 َ َرأ ا  ٢َ إَٔذ ا َٗ ٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َب  رَشٔ َٓ ُض٥ِ  َٟ َح  َحَس َٓ  ٢ََ ٨َز َٓ ا  ٨َ َٟ ِح  اِجَس َٓ  ٢ِٔ ٧ِز ِس ا َ٘ َٓ ٨َُا  ا ص َب١َ ٩ِ٣ٔ َص ِٗ َ ِس أ َٗ ِی١َ  ا٠َّٟ ُِت٥ِ  ی

ائ٥ُٔ  اٟؼَّ َْطَ  ِٓ َ  أ

ایطس، اخدل، ابیشین، دبعاہلل  ن ایب افیف  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ رفس ںیم ےھت۔ ااحسؼ ف

افر آپ رفز   ے ےھت  ب آاتفب ڈفب ایگ، وت اینپ امجتع ںیم یسک  ے اہک ہک ا  الفں اھٹ افر ےری  ےئل وتس وھگؽ، اس ےن 

، آپ ےن رفامای ہک ارت افر ےری  ےئل وتس وھگؽ۔ اس ےن رعض ایک اشؾ وت وہےن د۔ےئیج۔ آپ رعض ایک ای روسؽ اہلل اشؾ وہےن دںی

ےن رفامای ہک ارت افر ےری  ےئل وتس وھگؽ افر دؿ وک الزؾ ڑکپ۔انچہچن فہ صخش ارتا افر ولوگں ےک ےیل اس ےن وتس وھگال۔ یبن یلص اہلل 



 

 

  ہک رات اس رطػ آیئگ وت رفزہ دار ےک ااطفر اک فتق آایگ۔ہیلع فملس ےن اس وک یپ ایل افر رفامای ہک  ب مت دوت و

 اقحس فایطس، اخدل، ابیشین، دبعاہلل  ن ایب افیف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اپین فریغہ وج آاسین  ے  ل اجےئ اس  ے ااطفر رک  ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 اپین فریغہ وج آاسین  ے  ل اجےئ اس  ے ااطفر رک  ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1834    حس

ابي اوفي :  راوی اٟواحس، طيباني، ًبساهَّلل ب٩  ز، ًبس  ٣شس

ٔي   ان َب ِي اٟظَّ ا  ث٨ََ َواحٔٔس َحسَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث َا  َحسَّ ٧ ِ َٔ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ٔي أَِوفَي  َب اهَّللٔ ب٩َِ أ ِبَس  ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ  ٪ُ ُس٠َامِیَ

 َ٨ َٟ اِجَسِح  َٓ  ٢ِٔ ٧ِز ا٢َ ا َٗ ُص  ٤ِ اٟظَّ َِت  ب ا َُغَ َّ٤٠َ َٓ َػائ٥ْٔ  َُو  ٥َ َوص َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ٔ  َرُس  ٍَ وِ ٣َ َٟ  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس َا  ا٢َ ی َٗ  ا 

 َ٨ َٓ ٨َا  َٟ ِح  اِجَس َٓ  ٢ِٔ ِز ا٧ ا٢َ  َٗ ا  اّر ٧ََض َک  ٠َِی ًَ اهَّللٔ إٔ٪َّ   ٢َ و َرُس َا  ٢َ ی ا َٗ ا  ٨َ َٟ اِجَسِح  َٓ  ٢ِٔ ٧ِز ا  ٢َ ا َٗ َت  ُِت٥ِ أ٣ََِشِی َرأَی ا  َٔذ ٢َ إ ا َٗ َح ث٥َُّ  َحَس َٓ  ٢ََ ز

 ٔ ٗ ٔ ط ٌٔ َب َر بٔإِٔػ ا ائ٥ُٔ َوأََط اٟؼَّ َْطَ  ِٓ َ ِس أ َ٘ َٓ ا  َب١َ ٩ِ٣ٔ َصا ص٨َُ ِٗ َ ِی١َ أ ٚٔ ا٠َّٟ رِشٔ ٤َ ِٟ ا  َب١َ 

دسمد، دبعاولادح، ابیشین، دبعاہلل  ن ایب افیف  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ اکی رفس ںیم  ےل 

افر آپ رفز   ے ےھت  ب آاتفب ڈفب ایگ وت رفامای ہک ارت رک امہر  ےئل وتس وھگؽ۔ اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل اشؾ وت وہےن 

۔ آپ ےن رفامای ارت رک امہر  ےئل وتس وھگؽ اس ےن رعض ایک ایھب وت دؿ ابیق ےہ۔ آپ ےن رفامای ارت رک امہر  ےئل وتس دےئجی

وھگؽ۔انچہچن فہ ارتا افر اس ےن وتس وھگال، رھپ آپ ےن رفامای ہک  ب مت دوت و ہک رات اس رطػ آیئگ وت رفزہ دار ےک ااطفر اک فتق 

 وپرب یک رطػ ااشرہ ایک۔ آایگ افر اینپ اویلگنں  ے

 دسمد، دبعاولادح، ابیشین، دبعاہلل  ن ایب افیف :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااطفر ںیم دلجی رکےن اک ایبؿ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ااطفر ںیم دلجی رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1835    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، سہ١ ب٩ سٌس  ابي حاز٦ ک،  ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

َػ  اهَّللٔ   ٢َ و ٕس أَ٪َّ َرُس ٌِ َس ِض١ٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ  ٕ از٦ٔ ٔي َح ٩ِ أَب ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللَُحسَّ َّي  ٢َ َِل ل ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  

ِْطَ  ٔٔ ِٟ ا ٠ُوا  حَّ ًَ ٕ ٣َا  یِر ُض بَٔد ا َّ٨ اٟ َا٢ُ  ز  َی

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ایب احزؾ، لہس  ن دعس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ولگ 

 ںی ےگ۔ہشیمہ الھبیئ ےک اس ھ رںیہ ےگ  ب کت ااطفر ںیم دلجی رک

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ایب احزؾ، لہس  ن دعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ااطفر ںیم دلجی رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1836    حس

ص، ابوبَک، س٠امی٪، اب٩ ابي اوفي :  راوی  اح٤س ب٩ یو٧



 

 

 ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٔي أَِوفَي َر اب٩ِٔ أَب  ٩ِ ًَ  ٪َ ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ  ٕ ُو بََِک ا أَب ٨ََ ث ٧َُص َحسَّ یُو ٤َُس ب٩ُِ  ا أَِح ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٍَ ُت ٣َ ٨ِ ُٛ  

 ٔ ٥َ ف َس٠َّ اَو َٓ ِز٢ِٔ  ٧ ا٢َ ا َٗ ٔسَی  ٤ُِ َّی ت ً زَِت َح َو َِت ِو ا٧ َٟ  ٢َ ا َٗ ٔي  ِح ل اِجَس َٓ  ٢ِٔ ٧ِز ا َٔزُج١ٕ  ٟ ٢َ ا َٗ َسی  َّی أ٣َِ ً ا٦َ َح َؼ َٓ َسََفٕ  َیَِت ي  َرأ ا  َٔذ لٔي إ ِجَسِح 

ائ٥ُٔ  اٟؼَّ َْطَ  ِٓ َ ِس أ َ٘ َٓ ٨َُا  َب١َ ٩ِ٣ٔ َصا ص ِٗ َ ِس أ َٗ ِی١َ   ا٠َّٟ

فیف  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ اکی رفس ںیم اھت۔ آپ ےن ادمح  ن ویسن، اوبرکب، امیلسؿ، ا ن ایب ا

رفزہ راھک۔ اہیں کت ہک  ب اشؾ وہیئ وت اکی صخش  ے اہک ہک ارت ےری  ےئل وتس وھگؽ۔ اس ےن اہک اکش آپ اشؾ وہےن اک ااظتنر 

 ہک رات اس رطػ  ے آیئگ وت رفزہ دار ےک ااطفر رکےن اک فتق رکےت۔ آپ ےن رفامای ہک ارت افر ےری  ےئل وتس وھگؽ،  ب وت دےھکی

 آایگ۔

 ادمح  ن ویسن، اوبرکب، امیلسؿ، ا ن ایب افیف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےئ۔ارگ وکیئ صخش راضمؿ ںیم ااطفر رک ےل رھپ وسرج ولطع وہاج

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ صخش راضمؿ ںیم ااطفر رک ےل رھپ وسرج ولطع وہاجےئ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1837    حس

ابي بَک رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ر، اس٤اء ب٨ت  ہ ب٨ت ٨٣ذ ، ٓاك٤ ہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ يبہ، ابواسا٣ ابي ط  ًبس اهَّلل ب٩ 

 َ ث ٔ َحسَّ َئ ب ا َِس٤َ ٩ِ أ ًَ َة  اك٤َٔ َٓ  ٩ِ ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ َة  ا٣َ َُس ُو أ ا أَب ث٨ََ َة َحسَّ َب ٔي َطِي ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ أَب ًَ ٙٔ ىٔی  ی سِّ اٟؼِّ  ٕ ٔي بََِک َب ٔت أ ٨ِ

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ِضسٔ  ًَ لَي  ًَ ٧َا  َْطِ ِٓ َ ِت أ َٟ ا َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  زُوا َر أ٣ُٔ َٓ  ٕ ا٦ ٤ُِص ٗٔی١َ ٟٔضَٔظ اٟظَّ ِت  ٌَ یَِو٦َ َُِی٥ٕ ث٥َُّ ك٠ََ  ٥َ

ِوا أ٦َِ َِل  ـَ َٗ َ ٔی أ َِزر ا َِل أ ا٣ّ ُت صَٔظ ٌِ ٔ ٤ ْز َس ٤َ ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ ٕئ َو ا ـَ َٗ ا٢َ َِل بُسَّ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٔئ  ا ـَ َ٘ ِٟ ٔا  ب

ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکیت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ دبعاہلل  ن ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ  ن رعفہ، افہمط تنب ذنمر، اامسء تنب ایب رکب 



 

 

ہک ایک ہک ہک مہ ولوگں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم اکی ارب آولد دؿ ںیم ااطفر ایک رھپ آاتفب لکن آای، اشہؾ  ے وپاھچ ایگ 

رمعم ےن ایبؿ ایک ںیم ےن اشہؾ  ے انس ہک ےھجم  اؿ ولوگں وک اضق اک مکح دای ایگ وہاگ۔ اوہنں ےن اہک ہک اس ےک وسا ایک اچرہ اکر ےہ افر

 ولعمؾ ںیہن ہک اؿ ولوگں ےن اس ےن رفز  یک اضق یک ای ںیہن۔

 دبع اہلل  ن ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ  ن رعفہ، افہمط تنب ذنمر، اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وچبں ےک رفز  رےنھک اک ایبؿ افر رمع ریض اہلل ہنع ےن اکی ہشن ابز  ے راضمؿ رفامای ک

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

ںیہ )افر وت رشاب اتیپ ےہ( افر اس رپ دح وچبں ےک رفز  رےنھک اک ایبؿ افر رمع ریض اہلل ہنع ےن اکی ہشن ابز  ے راضمؿ رفامای ہک وتالہک وہاج امہر  ےچب رفز  رےتھک 

 اجری یک ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1838    حس

، برش ب٩ ٣ٔـ١، خاٟس ب٩ ذٛوا٪، ربیٍ ب٨ت ٣ٌوذ :  راوی  ٣شسز

ا َو ِٛ َذ أُٟس ب٩ُِ  ا َخ ث٨ََ ١ٔ َحسَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ا ٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ  ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َس١َ  َِر ِت أ َٟ ا َٗ  ٕ ِّذ و ٌَ ٍٔ ب٨ِٔٔت ٣ُ بَیِّ ز  اٟ  ٩ِ ًَ  ٪َ

ٔ َو٩ِ٣َ  ط َِو٣ٔ َة ی ٘ٔیَّ ُت٥َّٔ َب ٠ِي َٓ ا  ْٔطّ ِٔ َح ٣ُ َب َِػ رٔ ٩ِ٣َ أ ا َِنَؼ اِْل ی  ُْقَ َي  ٔل َئ إ َرا و اُط ًَ اَة  ٥َ ََُس َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ِت  ًَ َٟ ا َٗ ٠َیُؼ٥ِ  َٓ ا  ائ٤ّٔ َح َػ َب أَِػ

َنُؼ  ا  َّ٨ُ ٜ َٓ ٔ ا٦ ٌَ اٟلَّ َي  ل ًَ َي أََحُسص٥ُِ  ا بَک إَٔذ َٓ ِض٩ٔ  ٌٔ ِٟ ا َة ٩ِ٣ٔ  َب ٌِ ا٠ٟ  ُض٥ِ  َٟ  ١ُ ٌَ ٧َِح ا َو ٨ََ٧ ٔػبَِیا و٦ُِّ  نَُؼ ُس َو ٌِ ُط َب َّی و٣ُ ً ََ َح ا َذ ُظ  ا َلِي٨َ ًِ َ أ

 ٔ ار َل ِٓ ٔ ِْل ا ٨َِٔس  ُوَ٪ ً ٜ  َی

ہیلع فملس ےن اعوشرہ یک حبص ااصنر ےک اگؤں دسمد، رشب  ن لضفم، اخدل  ن ذوکاؿ، رعیب تنب وعمذ  ے رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل 

ںیم الہک اجیھب۔ سج ےن حبص اس احؽ ںیم یک وہ ہک رفز   ے ہن وہ وت فہ اانپ ابیق دؿ وپرا رک  افر وج صخش رفزہ دار وہ وت فہ رفزہ 

اؿ ےک ےئل رفیئ یک زگای دےتی رےھک۔ رعیب اک ایبؿ ےہ ہک اےکس دعب مہ ولگ وخد رفزہ رےتھک افر اےنپ وچبں وک رفزہ روھکاےت افر مہ 



 

 

 اہیں کت ہک ااطفر اک فتق آاجات۔

 دسمد، رشب  ن لضفم، اخدل  ن ذوکاؿ، رعیب تنب وعمذ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لئ ںیہ ہک رات وک رفزہ ںیہن اوتمارت رفز  رےنھک اک ایبؿ افر اؿ اک ایبؿ وج اس ےک اق

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

  رکف افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس وتمارت رفز  رےنھک اک ایبؿ افر اؿ اک ایبؿ وج اس ےک اقلئ ںیہ ہک رات وک رفزہ ںیہن اس ےئل ہک اہلل اعتیل ےن رفامای رفز  رات کت وپر

 اس  ے عنم رفامای افر سابدت ںیم دشت اایتخر رکےن یک رکاتہ اک ایبؿ ۔ےن ولوگں وک رہمابین افر اؿ رپ تقفش رکےت وہےئ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1839    حس

، ا٧ص :  راوی ہ، ٗتازہ ز، یحٌی، طٌب  ٣شس

 ٩ِ ًَ  ُ َزة َتا َٗ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ َبَة  ٌِ ُط  ٩ِ ًَ ٌَی  یَِح ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ٨ََا ٣َُشسَّ ث ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ  ُ َرضَٔی اهَّلل ٧ََٕص  أ

ي  ٔن َقي أَِو إ ٥ُ َوأُِس ٌَ ِ يي أُك ٔن ٥ُِٜ إ ٨ِ أََحٕس ٣ٔ َٛ ِشُت  َٟ  ٢َ ا َٗ ٔػ١ُ  ا َُو ََّک ت ٧ٔ ا إ اُٟو َٗ ا  ٔػ٠ُو َُوا ٢َ َِل ت ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ُِسَقيَو ٥ُ َوأ ٌَ ِ  ي أَبٔیُت أُك

 یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک ےہ آپ ےن رفامای ہک ےپ درےپ رفز  ہن روھک۔ ولوگں ےن دسمد، ییحی، ہبعش، اتقدہ، اسن یبن

رعض ایک آپ وت ےپ درےپ رفز  رےتھک ںیہ۔ آپ ےن رفامای ںیم اہمتری رطح ںیہن، ںیم وت الھکای الپای اجات وہں ای ہی رفامای ہک ںیم وت 

 ات ےہ۔رات اس احؽ ںیم سگارات وہں ہک ےھجم الھکای الپای اج

 دسمد، ییحی، ہبعش، اتقدہ، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رفامای رفز  رات کت وپر  رکف افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس وتمارت رفز  رےنھک اک ایبؿ افر اؿ اک ایبؿ وج اس ےک اقلئ ںیہ ہک رات وک رفزہ ںیہن اس ےئل ہک اہلل اعتیل ےن

 ےن ولوگں وک رہمابین افر اؿ رپ تقفش رکےت وہےئ اس  ے عنم رفامای افر سابدت ںیم دشت اایتخر رکےن یک رکاتہ اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1840    حس

ٕ، :  راوی ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ ًبس اهَّلل ب٩ یوس ک، ٧آ  ٣اٟ

ضُ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٤ََُز َر ٔ ب٩ِٔ ً اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  ي َر ََ َ ا٢َ ٧ َٗ ٤َا 

ا  و اُٟ َٗ ا٢ٔ  ؤَػ ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َقيًَ ٥ُ َوأُِس ٌَ ِ يي أُك ٔن ٥ُِٜ إ ُت ٣ِٔث٠َ ِش َٟ يي  ٔن ا٢َ إ َٗ ٔػ١ُ  َُوا ََّک ت ٧ٔ  إ

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وصؾ فاصؽ )وتمارت 

ز  رےتھک ںیہ۔ آپ ےن رفامای ہک ںیم اہمتری رطح ںیہن وہں رفزہ رےنھک(  ے عنم رفامای۔ ولوگں ےن رعض ایک آپ وت ےپ درےپ رف

 ےھجم وت الھکای اجات ےہ افر الپای اجات ےہ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

  رکف افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس وتمارت رفز  رےنھک اک ایبؿ افر اؿ اک ایبؿ وج اس ےک اقلئ ںیہ ہک رات وک رفزہ ںیہن اس ےئل ہک اہلل اعتیل ےن رفامای رفز  رات کت وپر

 ر رکےن یک رکاتہ اک ایبؿ ۔ےن ولوگں وک رہمابین افر اؿ رپ تقفش رکےت وہےئ اس  ے عنم رفامای افر سابدت ںیم دشت اایتخ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1841    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی یث، اب٩ ہاز، ًبساهَّلل ب٩ خباب، ابوسٌیس   ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ، ٟ

 ٔ ز َضا ِٟ ا اب٩ُِ  َىٔی  ث ُث َحسَّ ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث َٕ َحسَّ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َُّط َحسَّ ٧َ ُط أ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر یٕس  ٌٔ ٔي َس َب ٩ِ أ ًَ إب  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َخبَّ ًَ  ٩ِ ًَ

٠ِیُوَ  َٓ ٔػ١َ  ا یَُو اَز أَِ٪  ََر ا أ ٥ُِٜ إَٔذ أَی  َٓ ا  أػ٠ُو ٢ُ َِل تَُو و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٠َِیطٔ َو ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ  ٍَ ٔ ٤ ٔػ َس َُوا ََّک ت إ٧ٔ َٓ ا  اُٟو َٗ رَِحٔ  اٟشَّ َّی  ً ٔػ١ِ َح ١ُ ا



 

 

ٔیٔن  ٕٚ َيِش٘ ا َس ىٔی َو ٤ُ ٌٔ ُِل ی  ٥ْ ٌٔ ٔي ٣ُِل يي أَبٔیُت ل ٔن ٥ُِٜٔ إ َئت َضِی َٛ ِشُت  َٟ يي  ٔن ا٢َ إ َٗ اهَّللٔ   ٢َ ُسو ا َر  َی

دبعاہلل  ن ویفس، ثیل، ا ن تاد، دبعاہلل  ن ابخب، اوبدیعس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

ہک مت ےپ درےپ رفز  ہن روھک افر مت ںیم  ے وج صخش ےپ درےپ رفز  رانھک اچےہ، وت حبص کت فلص رک ۔  وک رفامےت وہےئ انس

ولوگں ےن رعض ایک آپ وت وصؾ فاصؽ رےتھک ںیہ۔ آپ ےن رفامای ںیم اہمتری رطح ںیہن وہں، ںیم رات سگارات وہں اس احؽ ںیم 

 ات ےہ۔ہک الھکےن فاال ےھجم الھکات ےہ افر الپےن فاال ےھجم الپ

 دبع اہلل  ن ویفس، ثیل، ا ن تاد، دبعاہلل  ن ابخب، اوبدیعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 رات وک رفزہ ںیہن اس ےئل ہک اہلل اعتیل ےن رفامای رفز  رات کت وپر  رکف افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس وتمارت رفز  رےنھک اک ایبؿ افر اؿ اک ایبؿ وج اس ےک اقلئ ںیہ ہک

 ےن ولوگں وک رہمابین افر اؿ رپ تقفش رکےت وہےئ اس  ے عنم رفامای افر سابدت ںیم دشت اایتخر رکےن یک رکاتہ اک ایبؿ ۔

یثح                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1842    س

ا :  راوی ہ رضی اهَّلل ٨ًہ ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، ًائظ ، ًبسہ،  ہ، و٣ح٤س ابي طيب  ًث٤ا٪ ب٩ 

 ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ِبَسةُ  ًَ ٧َا  بََر اَِل أَِخ َٗ ْس  َّ٤ َة َو٣َُح َطِيَب ٔي  اُ٪ ب٩ُِ أَب ٤َ ا ًُِث ٨ََ ث َٗ  َحسَّ َضا  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َة َر ائَٔظ ِت ًَ َٟ ا

ي  ٔن ٢َ إ ا َٗ ٔػ١ُ  ا ََّک تَُو ٧ٔ ا إ ُو اٟ َ٘ َٓ ُض٥ِ  َٟ ّة  ٤َ َرِح  ٢ٔ ا ؤَػ ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢ُ و َرُس ي  ََ َ يي ٧ َرب ىٔی  ٤ُ ٌٔ يي یُِل ٔن ٥ُِٜٔ إ ت َضِیَئ َٛ ِشُت  َٟ ي 

 َٟ ٤َّة  َرِح اُ٪  ٤َ ُْکِ ًُِث یَِذ  ٥ِ َٟ اهَّللٔ  ِبس  ًَ ا٢َ أَبُو  َٗ ٔیٔن  ٘  ُض٥ِ َوَيِش

امثعؿ  ن ایب ہبیش، فدمحم، دبعہ، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وصؾ 

فاصؽ  ے ولوگں رپ رہمابین ےک ببس  ے عنم رفامای۔ ولوگں ےن رعض ایک ہک آپ وت وصؾ فاصؽ رےتھک ںیہ۔ آپ ےن رفامای ہک ںیم 

ْم )ینعی رہمابین یک انبء رپ( اافلظ ایبؿ ںیہن ےئک۔اہمتری رطح ںیہن
ُ
ھ
لَ

 ً

 

ه
ْمَ
ح

َ
  وہں، ےریا رب ےھجم الھکات افر الپات ےہ امثعؿ ےن، ر



 

 

 امثعؿ  ن ایب ہبیش، فدمحم، دبعہ، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارثک وصؾ فاصؽ رےنھک فاےل وک زسا دےنی اک ایبؿ اس وک اسن ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص ا

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ارثک وصؾ فاصؽ رےنھک فاےل وک زسا دےنی اک ایبؿ اس وک اسن ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک ےہ ۔

یث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س      1843    حس

ہ :  راوی ، حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ً اٟزح٩٤ ہ ب٩ ًبس ی، ابوس٤٠ اٟامی٪، طٌیب، زہز  ابو

 َ ِح٩ٔ٤َ أ زَّ اٟ ِبٔس  ًَ َة ب٩ُِ  ٤َ َس٠َ ُو  ثَىٔی أَب ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔیِّ  ز ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ُط َا  ٧ بََر ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ي  ٪َّ َحسَّ ََ َ ٧  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َِزَة  ی َُز َا ص أَب

 َّ ٧ٔ ٔیَن إ ٤ٔ ٤ُِش٠ ِٟ ا َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  طُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ِو٦ اٟؼَّ َٔػا٢ٔ فٔي  و ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  ا٢َ َر َٗ  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو یَا َر ٔػ١ُ  َُوا َک ت

یُِل  يي أَبٔیُت  ٔن ٥ُِٜ ٣ِٔثلٔي إ َی  َرأَِو َوأ َِو٣ّا ث٥َُّ  ا ث٥َُّ ی ِو٣ّ َی ٔض٥ِٔ  ا٢ٔ َواَػ١َ ب ؤَػ ِٟ ا  ٩ِ ًَ وا  َتُض ی٨َِ َِوا أَِ٪  ا أَب َّ٤ ٠َ َٓ ٔیٔن  ٘ يي َوَيِش ب ىٔی َر ٤ُ ًَٔل٢َ ٌٔ ض ِٟ ا ا 

وا َتُض َِوا أَِ٪ ی٨َِ ٔیَن أَب ُض٥ِ ح َٟ ی١ٔ  ٜٔ ٨َِّ َاٟت ک  ٥ُُِٜ ِٔزت ز َٟ  َ
ِو َتأَْخَّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ 

  ن دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبہملس

ےن وصؾ فاصؽ  ے عنم رفامای۔ ضعب ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل آپ وت وصؾ فاصؽ رےتھک ںیہ۔ آپ ےن رفامای مت ںیم  ے وکیئ 

۔  ب ولگ وصؾ فاصؽ  ے ابز ہن آےئ۔ وت آپ ےن اکی دؿ اؿ صخش ےریی لثم ےہ۔ ےھجم وت ےریا رب الھکات ےہ افر الپات ےہ

ولوگں ےک اس ھ وصؾ فاصؽ راھک رھپ ولوگں ےک اس ھ وصؾ فاصؽ راھک۔ رھپ ولوگں ےن اچدن داھکی۔ آپ ےن رفامای ارگ آج اچدن رظن 

 رپ زسا دےنی ےک ےئل ہی رفامای۔ ہن آات وت ںیم یئک دؿ کت اہمتر  ےئل اس رطح رفزہ راتھک اجات وگای اؿ ولوگں ےک ااکنر یک انبء

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبہملس  ن دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

  اک ایبؿ اس وک اسن ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک ےہ ۔ارثک وصؾ فاصؽ رےنھک فاےل وک زسا دےنی

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1844    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ہزیزہ رضی  ابو رضت  ہ٤ا٦ ح  ، اٚ، ٤ٌ٣ز ٟزز ا ًبس  ،  یهي

ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث وَسی َحسَّ ٌَی ب٩ُِ ٣ُ َیِح ٨ََا  ث اهَّللُ  َحسَّ َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َِزَة َر ی ٍَ أَبَا صَُز ٔ ٤ َّطُ َس ٧َ ٕ أ ا٦ َّ٤ ٩ِ َص ًَ  ٕ ز ٤َ ٌِ ٩ِ ٣َ ًَ  ٔٚ ا زَّ زَّ اٟ

يي  ب َر ىٔی  ٤ُ ٌٔ ُِل ُت ی يي أَبٔی ٔن ٢َ إ ا َٗ ٔػ١ُ  َُوا ََّک ت ٧ٔ یِٔن ٗٔی١َ إ َت زَّ ٢َ ٣َ َٔػا و ِٟ ا ٥ِ َو ُٛ ا ٔیَّ ٢َ إ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ١ٔ٤َ ٣َا َويَ ًَ ٌَ ِٟ ا ٩ِ٣ٔ ا و ُٔ ک٠َِ ا َٓ ٔیٔن  ٘ ِش

وَ٪  ُ٘ ُٔلی  ت

ییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ یلص 

 رفامای ںیم اس احؽ ںیم رات سگارات وہں اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف ابر رفامای ہک مت وصؾ فاصؽ رےنھک  ے وچب۔ رعض ایک ایگ ہک آپ ےن

 ہک ےریا رب ےھجم الھکات افر الپات ےہ مت لمع ںیم اینت یہ تقشم ااھٹؤ سج دقر اطتق وہ۔

 یحی، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حبص کت وصؾ فاصؽ رےنھک اک ایبؿ ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 حبص کت وصؾ فاصؽ رےنھک اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1845    حس



 

 

ری رضی اهَّلل :  راوی خس ، ًبساهَّلل ب٩ خباب، ابوسٌیس بي حاز٦، یزیس اہی٥ ب٩ ح٤زہ، اب٩ ا  ٨ًہ ابز

 ٔ ٩ِ أَب ًَ إب  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َخبَّ ًَ  ٩ِ ًَ َزٔیَس  ٩ِ ی ًَ  ٕ از٦ٔ َبٔي َح اب٩ُِ أ َىٔی  ث زََة َحسَّ ٤ِ اصٔی٥ُ ب٩ُِ َح َِز ٨ََا إٔب ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  رٔیِّ َر ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس ي 

ُوَ  و٢ُ َِل ت ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ٍَ َر ٔ ٤ َس َُّط  ٧َ ََّک أ ٧ٔ إ َٓ وا  اُٟ َٗ رَِحٔ  اٟشَّ َّی  ً ٔػ١ِ َح ا َو ٠ُِی َٓ أػ١َ  یَُو اَز أَِ٪  ٥ُِٜ أََر َی  أ َٓ ا  ٔػ٠ُو ا

ٕٚ َيِش٘ٔیٔن  ا َس ىٔی َو ٤ُ ٌٔ ُِل ٥ْ ی ٌٔ ِل لٔي ٣ُ يي أَبٔیُت  ٔن ٥ُِٜٔ إ ت َضِیَئ َٛ ُت  ِش َٟ  ٢َ ا َٗ  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس یَا  ٔػ١ُ  ا َُو  ت

ابخب، اوبدیعسادری ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع اربامیہ  ن زمحہ، ا ن ایب احزؾ، سیدی، دبعاہلل  ن 

فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک مت ںیم  ے وج صخش فاصؽ ےک رفز  رانھک اچےہ وت حبص کت رےھک، ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل 

 رات سگارات وہں اس احؽ ںیم ہک ےھجم آپ وت فاصؽ ےک رفز  رےتھک ںیہ۔ آپ ےن رفامای ںیم اہمتری رطح ںیہن وہں۔ ںیم

 الھکےن فاال الھکات ےہ افر الپےن فاال الپات ےہ۔

 اربامیہ  ن زمحہ، ا ن ایب احزؾ، سیدی، دبعاہلل  ن ابخب، اوبدیعسادری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وکیئ صخش اےنپ اھبیئ وک لفن رفزہ وتڑےن ےک ےئل  مس د  افر اس رپ اضق فا ب ںیہن  ب ک

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ صخش اےنپ اھبیئ وک لفن رفزہ وتڑےن ےک ےئل  مس د  افر اس رپ اضق فا ب ںیہن  ب ہک رفزہ ہن رانھک اس ےک ےئل رتہب وہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1846    حس

ابي جحیٔہ :  راوی یص، ًو٪ ب٩  ا٤ٌٟ ر، جٌَف ب٩ ًو٪، ابو  ٣ح٤س ب٩ بظا

ٔي ُجَحیِ  ِؤ٪ ب٩ِٔ أَب ًَ  ٩ِ ًَ ٤َِیٔص  ٌُ ِٟ ا ُو  ا أَب ث٨ََ ِوٕ٪ َحسَّ ًَ ََفُ ب٩ُِ  ٌِ ا َج ٨ََ ث إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٔيی  َحسَّ َّ٨ اٟ ي  ا٢َ آَخ َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َة  َٔ 

اٟ َی أ٦َُّ  أ ََفَ ٔئ  َزا ِر اٟسَّ اُ٪ أَبَا  َس٤َ٠ِ َر  زَا َٓ ٔئ  َزا ِر اٟسَّ ٔي  اَ٪ َوأَب ٤َ َس٠ِ َیَِن  ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ا ٣َا َػل َض َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ّة  َٟ ََبذِّ ٔئ ٣ُت ا ِرَز سَّ

َئ  َحا َٓ ا  ٧َِی اٟس  ٔي  ْة ف اَج ُط َح َٟ َص  ِی َٟ ٔئ  َزا ِر اٟسَّ ُو  ََ أَب ِت أَُخو َٟ ا َٗ ُٔک  ٧ِ يي  َطأ إٔن َٓ  ٢َ ا َٗ ک١ُِ   ٢َ ا َ٘ َٓ ا  ا٣ّ ٌَ َ ُط ك َٟ  ٍَ ٨َ َؼ َٓ أئ  َز ِر اٟسَّ ُو  أَب



 

 

ا َٗ و٦ُ  ُ٘ ٔئ َي َزا ِر اٟسَّ َذَصَب أَبُو  ِی١ُ  ا٠َّٟ کَاَ٪  ا  َّ٤٠َ َٓ َک١ََ  أ َٓ  ٢َ ا َٗ ِک١َُ  َّی َتأ ک١ٕٔ َحً َا بٔآ ٢َ ٣َا أ٧َ ا َٗ ائ٥ْٔ  و٦ُ َػ ُ٘ َب َي ا٦َ ث٥َُّ َذَص ٨َ َٓ  ٥َِ٧  ٢َ

ا  َّ٤٠َ َٓ  ٥َِ٧  ٢َ ا َ٘ َٓ ٔ ا َوٟ ًّ٘ َک َح ٠َِی ًَ َک  َٔزبِّ اُ٪ إٔ٪َّ ٟ ُط َس٤َ٠ِ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا  َی َؼ٠َّ َٓ اِْلَ٪   ٥ِ ُٗ اُ٪  ٤َ َس٠ِ ا٢َ  َٗ ِی١ٔ  ا٠َّٟ آْٔخٔ  َاَ٪ ٩ِ٣ٔ  َک ک ٠َِی ًَ َک  ٔش ِٔ ٨َ

ٔ َو  ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َتَي  أ َٓ ُط  َّ٘ ٕ َح ٓٙ ذٔی َح ک١َُّ  ٔم  ًِ َ أ َٓ ا  ًّ٘ ٠َِیَک َح ًَ َٔک  ْٔلَص٠ِ ا َو ًّ٘ اهَّللُ َح َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ُط  َٟ َذَٟٔک  َْکَ  َذ َٓ  ٥َ َس٠َّ

اُ٪  ٤َ َس٠ِ  َٚ َػَس  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

س، وعؿ  ن ایب ہفیحج، اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

می 
لع

دمحم  ن اشبر، رفعج  ن وعؿ، اوبا

ایمؿ اھبیئ اچرہ رکا دای اھت۔ املسؿ اوبدرداء  ے الماقت وک ےئگ وت اؾ درداء وک تہب رپاشیؿ احؽ اپای فملس ےن املسؿ افر اوبدراداء ےک در

اؿ  ے وپاھچ ایک ابت ےہ؟ اوہنں ےن وجاب دای اہمتر  اھبیئ اوبدرداء وک داین  ے وکیئ فاہطس ںیہن۔ رھپ اوبدرداء آےئ وت امیلسؿ ےک 

ں ےن اہک ہک ںیم وت رفز   ے وہں۔ اوہنں ےن اہک ںیم وت ںیہن اھکؤں اگ  ب کت مت ہن اھکؤ ےئل اھکان ایتر ایک افر اہک ہک اھکؤ اوہن

ےگ۔انچہچن اوہنں ےن اھک ایل  ب رات آیئ وت اوبدرداء اےھٹ اتہک سابدت رکںی۔ امیلسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک وس روہانچہچن فہ 

 وس روہ  ب رات اک آرخی ہصح آای۔ وت املسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک وس ےئگ رھپ سابدات ےک ےیل ڑھک  وہےئ وت اوھنں ےن اہک

ہک اب اوھٹ رھپ دفونں ےن امنز ڑپیھ۔ امیلسؿ ےن اؿ  ے اہک ریت  رب اک ھجت رپ قح ےہ افر ریتی اجؿ اک ھجت رپ قح ےہ افر ریت  

ہیلع فملس ےک اپس آےئ افر آپ  ے ہی ایبؿ ایک وت یبن یلص اہلل وچبں اک ھجت رپ قح ےہ اس ےیل رہ قحتسم اک قح ادا رک۔ رھپ یبن یلص اہلل 

 ہیلع فملس ےن رفامای املسؿ ےن کیبل اہک۔

س، وعؿ  ن ایب ہفیحج :  رافی

می 
لع

 دمحم  ن اشبر، رفعج  ن وعؿ، اوبا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےک رفز  اک ایبؿ ۔ةعشؿ 

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ةعشؿ ےک رفز  اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1847    حس



 

 

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ  ہ، حرضت ًائظ رض، ابوس٤٠  ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ، ٣اَ، ابوا٨ٟ

٧َا ٣َ  بََر َٕ أَِخ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث اهَّللٔ َحسَّ ُسو٢ُ  َاَ٪ َر ک ِت  َٟ ا َٗ ٨َِضا  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٤ََة  َس٠َ َبٔي  ٩ِ أ ًَ رِضٔ  ا٨َّٟ ٔي  ٩ِ أَب ًَ أْٟک 

ُِت َر  َی َرأ ا  ٤َ َٓ و٦ُ  و٢َ َِل َيُؼ ُ٘ َن َّی  ً ْٔطُ َح ِٔ ْٔطُ َوُي ِٔ ٢َ َِل ُي و ُ٘ َن َّی  ً ٥َ َيُؼو٦ُ َح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٢َ اهَّللٔ َػ َػل ٥َ ُسو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ل

اَ٪  َب ٌِ ٨ِطُ فٔي َط ا ٣ٔ ٔػَیا٣ّ ثََر  ِٛ َ ُِتطُ أ َرأَی اَ٪ َو٣َا  ـَ َر٣َ ٕ إِٔلَّ  ِضز ٔػَیا٦َ َط  ١َ٤َ ِٜ ِسَت  ا

دبعاہلل  ن ویفس، امک، اوبارضنل، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس رفزہ رےتھک 

ےت اہیں کت ہک مہ ےتہک ہک اب ااطفر ہن رکںی ےگ افر ااطفر رکےت اجےت اہیں کت ہک مہ ےتہک ہک اب رفزہ ہن رںیھک ےگ افر ںیم اج

ےن ںیہن داھکی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن راضمؿ ےک وسا یسک ہنیہم وپر  رفز  رےھک وہں افر ہن ةعشؿ ےک ہنیہم  ے زایدہ 

 رےتھک وہےئ داھکی۔یسک ہنیہم ںیم آپ وک رفزہ 

 دبع اہلل  ن ویفس، امک، اوبارضنل، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ةعشؿ ےک رفز  اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1848    حس

ہ، ہظا٦، یحٌی ابوس٤٠ہ :  راوی  ٣ٌاذ ب٩ ٓـاٟ

ا  ٨َِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َة َر ائَٔظ ًَ ٤ََة أَ٪َّ  َس٠َ ٔي  َب ٩ِ أ ًَ َیِحٌَی   ٩ِ ًَ ا٦ْ  ا صَٔظ ٨ََ ث َة َحسَّ َٟ ا ـَ َٓ ُ ب٩ُِ  اذ ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث ٔيی  َحسَّ ا٨َّٟ  ٩َُِٜ ٥ِ ی َٟ ِت  َٟ ا َٗ ُط  ثَِت َحسَّ

 ُ اهَّلل َّي  و٢ُ ُخُذوَػل ُ٘ َاَ٪ َي ُط َوک ک٠َُّ اَ٪  َب ٌِ و٦ُ َط َاَ٪ َيُؼ ک َُّط  ٧ٔ إ َٓ اَ٪  َب ٌِ َط ثََر ٩ِ٣ٔ  ِٛ َ ِضّزا أ َط ٥َ َيُؼو٦ُ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ا   ١ٔ٤َ ٣َ ٌَ ِٟ ا ٩ِ٣ٔ ا

 ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔلَي  ٔ إ ًَلة اٟؼَّ ا َوأََحب   و  ٠٤َ َّی َت ١٤َ  َحً َی إٔ٪َّ اهَّلَل َِل  َٓ وَ٪  ُ٘ ُٔلی َّي ت َػل َٔذا  َاَ٪ إ ِت َوک َّ٠ َٗ ٔ َوإِٔ٪  ٠َِیط ًَ زُوو٦َٔ  ا  ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی

َضا ٠َِی ًَ اَو٦َ  ًَلّة َز  َػ



 

 

اعمذ  ن اضفہل، اشہؾ، ییحی اوبہملس ایبؿ رکےت ںیہ اؿ  ے رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ةعشؿ 

رےتھک ےھت۔ آپ ةعشؿ ےک وپر  ہنیہم ںیم رفز  رےتھک ےھت افر رفامےت ےھت ہک اانت یہ   ے زایدہ یسک ہنیہم ںیم رفز  ںیہن

لمع اایتخر رکف۔ ےنتج یک مت اطتق رےتھک وہ اہلل اعتیل ںیہن ااتک اجےت  ب کت ہک مت ہن ااتک اجؤ افر بس  ے وبحمب امنز یبن رکص  یلص 

 ارگہچ مک یہ وہ افر  ب وکیئ امنز ڑپےتھ وت اس رپ دمافتم رکےت۔ اہلل ہیلع فملس ےک زندکی فہ یھت سج رپ دمافتم یک اجےئ

 اعمذ  ن اضفہل، اشہؾ، ییحی اوبہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ر ںیہ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفز  افر ااطفر ےک قلعتم وج رفاںیتی ذموک

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفز  افر ااطفر ےک قلعتم وج رفاںیتی ذموکر ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1849    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، سٌیس، اب٩ ًباض  ہ، ابوبرش سی ب٩ اس٤ٌی١، ابوًوا٧  ٣و

وَسی ا ٣ُ ٨ََ ث ُ  َحسَّ اهَّلل ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ یِر َب یٔس ب٩ِٔ ُج ٌٔ ٩ِ َس ًَ رِٔشٕ  ٔي ب ٩ِ أَب ًَ ََة  ا٧ َو ًَ ٨ََا أَبُو  ث أًی١َ َحسَّ ٤َ ا٢َ ٣َا ب٩ُِ إِٔس َٗ ٤َا  ُض ٨ِ ًَ

َّی يَ  ً و٦ُ َح اَ٪ َوَيُؼ ـَ َر٣َ یَِر  َُ م   َٗ َا٣ًّٔل  ک ِضّزا  َط  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٦َ  َّی َػ ْٔطُ َحً ِٔ ْٔطُ َوُي ِٔ ٔ َِل ُي اهَّلل ائ١ُٔ َِل َو َ٘ ِٟ ا  ٢َ و ُ٘

ائ١ُٔ َِل َواهَّللٔ َِل َيُؼو٦ُ  َ٘ ِٟ ا  ٢َ و ُ٘  َي

اامسلیع، اوبوعاہن، اوبرشب، دیعس، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھبک وپرا  ومیس  ن

 رےھک۔ آپ رفزہ رےتھک اجےت ےھت۔ اہیں کت ہک ک ےن فاال اتہک دخبا آپ ااطفر ںیہن رکںی ہنیہم وساےئ راضمؿ ےک رفز  ںیہن

 ےگ افر آپ ااطفر رکےت اجےت اہیں کت ہک ک ےن فاال اتہک دخبا آپ رفزہ ںیہن رںیھک ےگ۔

 ومیس  ن الیعمس، اوبوعاہن، اوبرشب، دیعس، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفز  افر ااطفر ےک قلعتم وج رفاںیتی ذموکر ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1850    حس

اٌٟزیز ب٩ ًبساهَّلل ، ٣ح٤ :  راوی  س ب٩ جٌَف، ح٤یس، ا٧ص رضی اهَّلل ٨ًہًبس

ََنّش  ٍَ أ ٔ ٤ َس َّطُ  ٧َ ٤َِیٕس أ ٩ِ حُ ًَ ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج َّ٤ َىٔی ٣َُح ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ُِ  ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ َىٔی  ث َاَ٪ َحسَّ ک  ٢ُ و ُ٘ ٨ِطُ َي ًَ ضَٔی اهَّللُ  ا َر

ْٔطُ  ِٔ ٥َ ُي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َطِیّئا َر ُط  ٨ِ ْٔطَ ٣ٔ ِٔ َُو٩َّ أَِ٪ َِل ُي َّی ٧ و٦ُ َحً ُط َوَيُؼ ٨ِ و٦َ ٣ٔ َُو٩َّ أَِ٪ َِل َيُؼ ٧ َّی  ٔ َحً ز ِض اٟظَّ  ٩ِ٣ٔ

 ٪ُ ُس٠َامِیَ ا٢َ  َٗ ُط َو َِت َرأَی ا إِٔلَّ  ٤ّٔ َائ َِتطُ َوَِل ٧ َرأَی ا إِٔلَّ  ّی ِی١ٔ ٣َُؼ٠ِّ ا٠َّٟ ُظ ٩ِ٣ٔ  َزا اُئ َت َاَ٪ َِل َتَظ ک َّ َو ٧َ ٤َِیٕس أ ٩ِ حُ ًَ ٔ ِو٦ ٔي اٟؼَّ ََنّشا ف ٢ََ أ َسأ  طُ 

دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، دمحم  ن رفعج، دیمح، اسن ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یسک ہنیہم ںیم 

ےگ افر رفزہ رےتھک  ااطفر رکےت اجےت اہیں کت ہک مہ ایخؽ رکےت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اس ےنیہم ںیم رفزہ ںیہن رںیھک

ر اجےت افر مہ امگؿ رکےت ہک آپ اس ہنیہم ںیم ااطفر ںیہن رکںی ےگ، افر رات ںیم ارگ وکیئ امنز ڑپاتھ وہا دانھکی اچاتہ وت دھکی اتیل اف

  ےک قلعتم وسےن یک احتل ںیم دانھکی اچاتہ وت دھکی اتیل افر امیلسؿ ےن دیمح  ے رفاتی ایک ہک اوہنں ےن اسن ریض اہلل ہنع  ے رفز

 درایتف ایک۔

 دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، دمحم  ن رفعج، دیمح، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 اںیتی ذموکر ںیہ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفز  افر ااطفر ےک قلعتم وج رف



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1851    حس

اح٤ز، ح٤یس :  راوی  ٣ح٤س، ابوخاٟس

٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ََنّشا  ُت أ ِٟ َ َسأ ا٢َ  َٗ ٤َُِیْس  ٧َا ح بََر ُ أَِخ ٤َز ِْلَِح ا أٟٕس  َا أَبُو َخ بََر٧ ْس أَِخ َّ٤ َىٔی ٣َُح ث ٨َّ َحسَّ اٟ  ٔ ا٦ ٔػَی  ٩ِ طٔ ًَ ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ 

طُ  َرأَیُِت ا إِٔلَّ  ْٔطّ ِٔ ُط َوَِل ٣ُ َیُِت َرأ ا إِٔلَّ  ائ٤ّٔ ٔ َػ ِضز اٟظَّ ُظ ٩ِ٣ٔ  ََرا ٔب  أَِ٪ أ ُت أُح ٨ِ ُٛ ا  ٢َ ٣َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ُِتطُ َوَِل  َو َی ا إِٔلَّ َرأ ائ٤ّٔ َٗ ِی١ٔ  ا٠َّٟ َوَِل ٩ِ٣ٔ 

 َّ ز ُت َخ ُِتطُ َوَِل ٣َٔشِش َی َرأ ا إِٔلَّ  ٤ّٔ َائ ٔیرَ ٧ ب ًَ ّة َوَِل  َٜ ُت ٣ِٔش ٤ِٔ َط٤ ٥َ َوَِل  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ و َرُس  ِّٕ َٛ یََن ٩ِ٣ٔ  ِٟ َ َزّة أ ی ّة ّة َوَِل َِحٔ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ٔ  ُس ائَٔحةٔ َر َر ّة ٩ِ٣ٔ  ائَٔح َر َب   أَكَِی

ںیم ےن اسن ریض اہلل ہنع  ے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفزفں ےک ابر  ںیم قلعتم دمحم، اوباخدل ارمح، دیمح ایبؿ رکےت ںیہ ہک 

اچاتہ وت ہی  درایتف ایک وت اوہنں ےن اہک ہک ںیم یسک ہنیہم ںیم آپ وک رفزہ یک احتل ںیم دانھکی اچاتہ وت دھکی اتیل افر ااطفر یک احتل ںیم دانھکی

  ڑپک  یھب دھکی اتیل افر رات وک دیباری یک احتل ںیم
 
می

 

ن س

 افر وسےئ وہےئ سج احؽ ںیم دانھکی اچاتہ دھکی اتیل، افر وکیئ زخ ایرحری ر

 یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک یلیھتہ  ے زایدہ رنؾ ف انزک ںیہن داھکی افر ہن کشم افر ربنع یک وخوبش وسیھگن وج روسؽ اہلل یک

ذہ افر رتہب وہ۔

 

 وخوبش  ے اپک 

 دلارمح، دیمحدمحم، اوباخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفز  ںیم امہمؿ اک قح ادا رکےن اک ایبؿ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 رفز  ںیم امہمؿ اک قح ادا رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1852    حس

، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ :  راوی ہ ، یحٌی، ابوس٤٠  اسحٙ، ہارو٪ ب٩ اس٤ٌی١، ًلي



 

 

َس٠َ  ُو  ثَىٔی أَب ا٢َ َحسَّ َٗ ٌَی  یَِح ا  ث٨ََ ٔيٌّ َحسَّ ل ًَ ٨ََا  ث أًی١َ َحسَّ ٤َ ِٔس اُروُ٪ ب٩ُِ إ َا َص بََر٧ ُٚ أَِخ ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث اهَّللٔ ب٩ُِ َحسَّ ِبُس  ًَ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َة  ٤َ

 ِ٤ ًَ ِٟ ا َذَْکَ  َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  لَيَّ َرُس ًَ َزَخ١َ   ٢َ ا َٗ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  أؾ َر ٌَ ِٟ ا ََ زٔو ب٩ِٔ  رٔ ٔزَِو ىٔی إٔ٪َّ ٟ ٌِ یَث َي َحٔس

اٟ  ُٕ نِٔؼ  ٢َ ا َٗ َز  اُو َز َػِو٦ُ  ا  ٠ُِت َو٣َ ُ٘ َٓ ا  ًّ٘ َک َح ٠َِی ًَ َک  ٔزَِؤج ا َوإٔ٪َّ ٟ ًّ٘ َک َح ٠َِی ًَ ٔ صِز  سَّ

ااحسؼ ، تارفؿ  ن اامسلیع،  یل، ییحی، اوبہملس، دبعاہلل  ن رمعف  ن اعص  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ےری  اپس 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ افر وپری دحثی ایبؿ یک ینعی ریت  امہمؿ اک ھجت رپ قح ےہ افر ریتی ویبی اک ھجت رپ قح 

 وپاھچ ہک داؤد ہیلع االسلؾ اک رفزہ شیک اھت؟ آپ ےن رفامای اکی دؿ رفزہ رےتھک افر دفےر  دؿ ااطفر رکےت۔ےہ ںیم ےن 

 اقحس، تارفؿ  ن الیعمس،  یل، ییحی، اوبہملس، دبعاہلل  ن رمعف  ن اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفز  ںیم مسج ےک قح اک ایبؿ ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 رفز  ںیم مسج ےک قح اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1853    حس

ٟزح٩٤، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ :  راوی ہ ب٩ ًبسا ٛثیر، ابوس٤٠ ابي  ، یحٌی ب٩  ، ًبساهَّلل ، اوزاعي  اب٩ ٣٘ات١

اَحسَّ  َٗ  ٕ ٔیر ث َٛ َبٔي  ٌَی ب٩ُِ أ َیِح َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ عٔي   ِْلَِوَزا ا ٧َا  بََر ٔ أَِخ اهَّلل ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ات١ٕٔ أَِخ َ٘ ٨ََا ا ب٩ُِ ٣ُ ِبسٔ ث ًَ َة ب٩ُِ  َس٤َ٠َ َىٔی أَبُو  ث ٢َ َحسَّ

 ِ٨ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  أؾ  ٌَ ِٟ ا زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ ِبَس اهَّللٔ اٟ ًَ ٥َ یَا  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  ُسو٢ُ  َر لٔي  ا٢َ  َٗ ٤َا  ُض

ُػ٥ِ َو   ١ِ ٌَ ِٔ َت ًَل  َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  َر یَا  ٠ُِت بَلَي  ُ٘ َٓ ِی١َ  ا٠َّٟ و٦ُ  ُ٘ َر َوَت َضا ا٨َّٟ َتُؼو٦ُ  ََّک  ٧َ ِ أ بَر ٥ِ أُِخ َٟ َ ََ أ إٔ٪َّ َٟٔحَشٔس َٓ  ٥َِ٧ ٥ِ َو ُٗ ْٔطِ َو ِٓ َ أ

ا َوإٔ٪َّ ًَ  ًّ٘ َک َح ٠َِی ًَ  ََ رٔ ٔزَِو ا َوإٔ٪َّ ٟ ًّ٘ َک َح ٠َِی ًَ َک  ٔزَِؤج ا َوإٔ٪َّ ٟ ًّ٘ َک َح ٠َِی ًَ ٨َٔک  ِي ٌَ ٔ ا َوإٔ٪َّ ٟ ًّ٘ َک َح ًََلثََة ٠َِی ٕ ث ز ِض َط ک١َُّ  و٦َ  َتُؼ َٔک أَِ٪  ب  بَٔحِش

ا٦ُ  َٔک ٔػَی َذٟ إٔ٪َّ  َٓ َٔضا  اٟ رِشَ أ٣ََِث ًَ ٨َٕة  ٔک١ُِّ َحَش َک ب َٟ إٔ٪َّ  َٓ  ٕ ا٦ َیَّ يي أَٔجُس أ ٔن و٢َ اهَّللٔ إ َرُس َا  ُت ی ٠ِ ُٗ َيَّ  ل ًَ َز  ُظسِّ َٓ ِزُت  َظسَّ َٓ  ٔ ط ٔ ک٠ُِّ ز صِ اٟسَّ



 

 

َئ  ٧ ا٦ُ  َاَ٪ ٔػَی ٠ُِت َو٣َا ک ُٗ  ٔ ٠َِیط ًَ ِٔز  ز ًَل٦ َوَِل َت اٟشَّ  ٔ ٠َِیط ًَ اُوَز  َز َٔيیِّ اهَّللٔ  ٧ ا٦َ  ٔػَی ُؼ٥ِ  َٓ ا٢َ  َٗ ّة  وَّ اُٗ َٗ ًَل٦  اٟشَّ  ٔ ٠َِیط ًَ اُوَز  ٔ َز اهَّلل ٢َ یِّ 

 ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َة  ُرِخَؼ ُت  ب٠ِٔ َٗ ىٔی  ِيَت َٟ یَا  بَٔر  َٛ ا  َس ٣َ ٌِ و٢ُ َب ُ٘ ِبُس اهَّللٔ َي ًَ َاَ٪  ک َٓ  ٔ ز صِ اٟسَّ  َٕ ٥َ نِٔؼ َس٠َّ ٔ َو  ٠َِیط

اوہنں ےن ا ن اقم ل، دبعاہلل ، افزایع، ییحی  ن ایب ریثک، اوبہملس  ن دبعارلنمح، دبعاہلل  ن رمعف  ن اعص  ے رفاتی رکےت ںیہ 

 ایبؿ ایک ہک ھجم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ا  دبعاہلل ےھجم ولعمؾ وہا ےہ ہک مت دؿ وک رفزہ رےتھک وہ افر رات وک

 ڑھک  وہ اجےت وہ۔ ںیم ےن اہک تاں ای روسؽ اہلل! آپ ےن رفامای ہک ااسی ہن رکف، رفز  یھب روھک، افر ااطفر یھب رکف۔ امنز ےک ےئل

ڑھک  وہےت وہ وت رات وک وسای یھب رکف، اس ےئل ہک اہمتر  دبؿ اک مت رپ قح ےہ افر اہمتر  امہمؿ اک مت رپ قح ےہ افر اہمتر  

ےئل رہ ہنیہم ںیم نیت دؿ رفزہ رانھک اکیف ےہ۔ رہ یکین ےک دبےل اس اک دس انگ ارج اتلم ےہ وت وگای اسری رمع رفز   ے رتا، ںیم ےن 

ین اچیہ وت یتخس یک یئگ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم اےنپ ادنر اس یک وقت اپات وہں۔ آپ ےن رفامای ہک اہلل ےک اےنپ افرپ یتخس رک

 یبن داؤد ہیلع االسلؾ ےک رفز  یک رطح رفز  روھک اس رپ زایدیت ہن رکف ںیم ےن وپاھچ اہلل ےک یبن داؤد ہیلع االسلؾ اک رفزہ شیک وہات

 دؿ رفزہ رےتھک وت دفےر  دؿ ااطفر رکےت۔ دبعاہلل  ب وبڑےھ وہ ےئگ وت ےتہک ہک اکش ںیم یبن یلص اہلل ہیلع اھت؟ آپ ےن رفامای اکی

 فملس یک رتصخ وک وبقؽ رک اتیل۔

 ا ن اقم ل، دبعاہلل ، افزایع، ییحی  ن ایب ریثک، اوبہملس  ن دبعارلنمح، دبعاہلل  ن رمعف  ن اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہشیمہ رفزہ رےنھک اک ایبؿ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ہشیمہ رفزہ رےنھک اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1854    حس

ہ ب٩  :  راوی ، سٌیس ٣شیب، ابوس٤٠ ہزی اٟامی٪، طٌیب، ز ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہابو ٟزح٩٤  ًبسا

َس٤٠ََ  ُو  ٔب َوأَب ٤َُشیَّ ِٟ ا یُس ب٩ُِ  ٌٔ َس نٔي  ا٢َ أَِخبََر َٗ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ َا ُط بََر٧ ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث ِبَس اهَّللٔ َحسَّ ًَ ٩ٔ٤َ أَ٪َّ  ِح زَّ اٟ ِبسٔ  ًَ َة ب٩ُِ 



 

 

و٢ُ اهَّللٔ  َرُس بَٔر  ا٢َ أُِخ َٗ زٕو  ٤ِ ًَ ٠ِ ب٩َِ  ُ٘ َٓ ُت  ِی١َ ٣َا ًِٔظ ا٠َّٟ و٩٣ََّ  ُٗ َ َْل َر َو ا َض َّ٨ اٟ و٩٣ََّ  َُػ ٔ َْل اهَّلل و٢ُ َو ُٗ َ يي أ ٥َ أَن َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ُت َػل

٥َِ٧ َوُػ٥ِ ٩ِ٣ٔ  ٥ِ َو ُٗ ْٔطِ َو ِٓ َ ُؼ٥ِ َوأ َٓ َٔک  ذَٟ  ٍُ ٔلی َتِشَت ََّک َِل  ٧ٔ إ َٓ ا٢َ  َٗ يي  ُم َبٔي أ٧ََِت َوأ ُط بٔأ ٠ُِت ُٗ ِس  َٗ ُط  ٨ََة اٟ َٟ َحَش ِٟ ا إٔ٪َّ  َٓ  ٕ َّا٦ ًََلثََة أَی ٔ ث ِضز ظَّ

 ِٓ َ ِو٣ّا َوأ َی ُؼ٥ِ  َٓ ا٢َ  َٗ َذَٟٔک   ١َ ٩ِ٣ٔ ـَ ِٓ َ ُٙ أ يي أُكٔی ٔن ٠ُِت إ ُٗ  ٔ صِز اٟسَّ  ٔ ٔػَیا٦ َذَٟٔک ٣ِٔث١ُ  أَٟضا َو رِشٔ أ٣ََِث ٌَ ٔ ُٙ ب يي أُكٔی ٔن ُت إ ٠ِ ُٗ یِٔن  َِو٣َ ْٔطِ ی

 َ ا َوأ ِو٣ّ َی ُؼ٥ِ  َٓ ا٢َ  َٗ َٔک  َذٟ  ١َ ٩ِ٣ٔ ـَ ِٓ َ ١َ أ ـَ ِٓ َ ُٙ أ يي أُكٔی ٔن ُت إ ٠ِ ُ٘ َٓ  ٔ ا٦ َی اٟؼِّ  ١ُ ـَ ِٓ َ َُو أ ًَل٦ َوص اٟشَّ  ٔ ط ٠َِی ًَ َز  اُو ا٦ُ َز ٔػَی َٔک  َذٟ َٓ ا  َِو٣ّ ْٔطِ ی ِٓ

َذَٟٔک   ١َ ٩ِ٣ٔ ـَ ِٓ َ ٥َ َِل أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ َٔک  َذٟ  ٩ِ٣ٔ 

ارلنمح، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعس بیسم، اوبہملس  ن دبع

ہک ےری  قلعتم روسؽ اہلل وک ولعمؾ وہا ہک ںیم اتہک وہں ہک دخبا  ب کت زدنہ روہں اگ، دؿ وک رفزہ روھکں اگ افر رات وک ڑھکا وہں 

 ےہ آپ ےن رفامای ہک وت اؿ یک اطتق ںیہن راتھک اس اگ۔ ںیم ےن آپ  ے رعض ایک ےری  امں ابپ آپ رپ وکا وہں، ںیم ےن ااسی ایک

 ےئل وت رفزہ رھک افر ااطفر یھب رک افر رات وک سابدت ےک ےئل ڑھکا یھب وہ افر وس یھب اج افر رہ ےنیہم ںیم نیت دؿ رفز  رھک ایل رک اس

ےن رعض ایک ںیم اس  ے زایدہ یک اطتق راتھک ےئل ہک رہ یکین اک دس انگ ارج اتلم ےہ افر ہی رمع رھب رفز  رےنھک ےک ربارب ےہ، ںیم 

وہں۔ آپ ےن رفامای ہک اکی دؿ رفزہ رھک افر دف دؿ ااطفر رک۔ ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم اس  ے زایدہ یک اطتق راتھک وہں۔ آپ 

 ےہ ںیم ےن رعض ایک ےن رفامای اکی دؿ رفزہ رھک افر اکی دؿ ااطفر رک۔ ہی داؤد ہیلع االسلؾ اک رفزہ ےہ افر ہی امتؾ رفزفں  ے الضف

 ہک ںیم اس  ے زایدہ یک اطتق راتھک وہں یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اس  ے الضف وکیئ رفزہ ںیہن

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعس بیسم، اوبہملس  ن دبعارلنمح، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ی فۃ ےن اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی یک
ح
ح

 ...رفز  ںیم ویبی وچبں اک قح ےہ اوب

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ی فۃ ےن اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک ےہ ۔
ح
ح

 رفز  ںیم ویبی وچبں اک قح ےہ اوب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1855    حس



 

 

رع :  راوی ، ًلاء، ابواٌٟباض طا  ٤ًزو ب٩ ًلي، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ

ا اٟظَّ أض  بَّ ٌَ ِٟ ا ّئ أَ٪َّ أَبَا  َلا ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ یِٕخ َس َز اب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ُو  بََر٧َا أَب ٓٔيٕ أَِخ ل ًَ زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث َُّط َس َحسَّ بََرُظ أ٧َ اهَّللٔ ب٩َِ رٔعَ أَِخ ِبَس  ًَ  ٍَ ٔ ٤

ا٠َّٟ  يي  َُػل ِو٦َ َوأ اٟؼَّ  ُ ز ُ َِ َ يي أ َن ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ َّ اٟ ُض٤َا ب٠ََ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  زٕو َر ٤ِ ا٢َ ًَ َ٘ َٓ ُط  ُت ٘ٔي َٟ ا  َيَّ َوإ٣َّٔ ٔل َس١َ إ ا أَِر إ٣َّٔ َٓ ِی١َ 

ْٔطُ  ِٔ ُت َتُؼو٦ُ َوَِل  ََّک  ٧َ بَرِ أ ٥ِ أُِخ َٟ َ َٗ  أ ا  وًّ َک َح ٠َِی ًَ َٔک  َک َوأَص٠ِ ٔش ِٔ ٨َٔ ا َوإٔ٪َّ ٟ َک َحوًّ ٠َِی ًَ َٔک  ٨ ِي ٌَ ٔ إٔ٪َّ ٟ َٓ  ٥َِ٧ ٥ِ َو ُٗ ْٔطِ َو ِٓ َ ُؼ٥ِ َوأ َٓ يي  ُتَؼل ا٢َ َو

ْٔطُ  ِٔ َِو٣ّا َوُي و٦ُ ی َاَ٪ َيُؼ ا٢َ ک َٗ  َٕ ِی َٛ ا٢َ َو َٗ ًَل٦  اٟشَّ  ٔ ٠َِیط ًَ اُوَز  ا٦َ َز ٔػَی ُؼ٥ِ  َٓ ا٢َ  َٗ َٔک  َوی َٟٔذٟ ِٗ َ َْل يي  ٔن ٢َ إ ا َٗ قَي  َِو٣ّا َوَِل َئَف  إٔذَا َِل  ی

لٔي ٠َیِ  ٩ِ٣َ  ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٢َ ا َٗ ِْلَبَٔس  ا٦َ ا ٔػَی َْکَ  َٕ َذ ِی َٛ ٔی  َِزر اْئ َِل أ َل ًَ  ٢َ ا َٗ َٔيیَّ اهَّللٔ  ٧ َا  ٔ ی ظ َٔضٔذ ا٦َ ب َػ َػا٦َ ٩ِ٣َ  ٥َ َِل  َس٠َّ ٔ َو ط

یِٔن  َت زَّ ِْلَبََس ٣َ  ا

ا ن رججی، اطعء، اوباابعلس اشرع ےن دبعاہلل  ن رمعف وک ےتہک وہےئ انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ربخ یلم ہک ںیم  رمعف  ن  یل، اوباعمص،

 ربارب رفز  راتھک وہں افر رات وک امنز ڑپاتھ وہں، آپ ےن ےھجم الب اجیھب، ای ںیم وخد آپ  ے الم۔ آپ ےن رفامای ےھجم ولعمؾ وہا ےہ ہک

فر ااطفر ںیہن رکےت افر امنز ڑپےتھ وہ، رفزہ روھک افر ااطفر یھب رکف۔ رات وک سابدت ےک ےئل ڑھکا وہ افر وسای یھب مت رفز  رےتھک وہ ا

رک اس ےیل ہک اہمتری آوھکنں اک یھب مت رپ قح ےہ افر اہمتری اجؿ افر اہمتری ویبی اک یھب مت رپ قح ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم 

ات وہں آپ ےن رفامای داؤد ہیلع االسلؾ ےک رفز  رھک، ںیم ےن وپاھچ ہک فہ سک رطح رفز  رےتھک اےنپ آپ وک اس  ے زایدہ وقی اپ

ےھت؟ آپ ےن رفامای ہک اکی دؿ رفزہ رےتھک افر اکی دؿ ااطفر رکےت افر  ب دنمش  ے اقمہلب وہات وت ےھچیپ ہن ےتٹہ۔ دبعاہلل ےن اہک 

اتیل ےہ؟ اطعء ےن اہک ںیم ںیہن اجاتن ہک ہشیمہ رفزہ رےنھک اک ذترکہ سک  ںیم ےن رعض ایک ہک ےریی رطػ  ے اس یک ذہم داری وکؿ

 رطح ایک؟ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دفابرہ رفامای سج ےن ہشیمہ رفز  رےھک اس ےن وگای رفز  ںیہن رےھک۔

 رمعف  ن  یل، اوباعمص، ا ن رججی، اطعء، اوباابعلس اشرع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکی دؿ رفزہ رےنھک افر اکی دؿ ااطفر رکےن اک ایبؿ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اکی دؿ رفزہ رےنھک افر اکی دؿ ااطفر رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1856    حس

ہ٣ح :  راوی ٣ِیرہ، ٣حاہس، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ً ہ،  ر، طٌب ر، ٨ُس  ٤س ب٩ بظا

بِ  ًَ  ٩ِ ًَ اصّٔسا  ُت ٣َُح ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ ٔیَرَة  ِ٩ِ ٣ُ ًَ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث ْر َحسَّ ٨َُِس ا ُ ٨ََ ث ٕر َحسَّ ا ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر زٕو  ٤ِ ًَ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل سٔ 

ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ُض٤َا  ٨ِ ًَ ٢َ ٤َا َزا َٓ َذَٟٔک  ثََر ٩ِ٣ٔ  ِٛ َ ُٙ أ ٢َ أُكٔی ا َٗ  ٕ َّا٦ ًََلثََة أَی ٔ ث ِضز اٟظَّ ُػ٥ِ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ُػ٥ِ  َػل ا٢َ  َٗ َّی  َحً

 ٢َ ٤َا َزا َٓ ثََر  ِٛ َ ُٙ أ يي أُكٔی ٔن ا٢َ إ َٗ  ٕ ز ِض ک١ُِّ َط ٔي  آَ٪ ف ُْقِ ِٟ ٔ ا إ ِْقَ ا٢َ ا َ٘ َٓ ا  ِو٣ّ َی ْٔطِ  ِٓ َ ِو٣ّا َوأ ًََلٕث  َی ٢َ فٔي ث ا َٗ َّی  ً  َح

ےنیہم دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش، ریغمہ، اجمدہ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک 

ریہ اہیں کت ہک  ںیم نیت دؿ رفزہ راھک رکف۔ اوہنں ےن رعض ایک ہک ںیم اس  ے زایدہ یک اطتق راتھک وہں۔ ایس رطح وگتفگ وہیت

آپ ےن رفامای ہک اکی دؿ رفزہ روھک افر اکی دؿ ااطفر رکف آپ ےن رفامای ہک آرآؿ رہ ےنیہم ںیم اکی ابر متخ ایک رکف۔ دبعاہلل ےن 

 رعض ایک ہک ںیم اس  ے زایدہ اطتق راتھک وہں۔ اہیں کت ہک آپ ےن رفامای نیت دؿ ںیم اکی ابر متخ ایک رکف۔

 دنغر، ہبعش، ریغمہ، اجمدہ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع دمحم  ن اشبر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...داف

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 داف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1857    حس

ہ :  راوی ت، ابواٌٟباضآز٦، طٌب بي ثاب یب ب٩ ا  ، حب

َا ک ييَّ َو ٤َک ِٟ ا ٔض  ا بَّ ٌَ ِٟ ا َا  ُت أَب ٌِ ٔ ٤ َس  ٢َ ا َٗ ٕٔت  َاب َبٔي ث ُب ب٩ُِ أ ا َحبٔی ٨ََ ث ُة َحسَّ َب ٌِ ُط ا  ث٨ََ آَز٦ُ َحسَّ ا  ٨ََ ث َض٥ُ فٔي َحسَّ یُتَّ کَاَ٪ َِل  ا َو ارٔعّ َ٪ َط



 

 

 ٌَ ِٟ ا زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ  ٔ ٔط یث َتُؼو٦ُ َحٔس َٟ ََّک  ٧ٔ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  أؾ َر

 َّ٨ اٟ ُط  َٟ ِت  َض ٔٔ َن یُِن َو ٌَ ِٟ ا طُ  َٟ ِت  َٔک َصَح٤َ ذَٟ ٠َِت  ٌَ َٓ َٔذا  ََّک إ ٧ٔ ا٢َ إ َٗ  ٥ِ ٌَ َن ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ ِی١َ  ا٠َّٟ و٦ُ  ُ٘ َز َوَت صِ ا٦َ اٟسَّ َػ ا٦َ ٩ِ٣َ  َػ ُص َِل  صِزَ  ِٔ اٟسَّ

 ًَ اُوَز  َز َػِو٦َ  ُؼ٥ِ  َٓ  ٢َ ا َٗ َٔک  َذٟ ثََر ٩ِ٣ٔ  ِٛ َ ُٙ أ يي أُكٔی ٔن إ َٓ ُت  ٠ِ ُٗ  ٔ ط ک٠ُِّ  ٔ ز صِ اٟسَّ ِو٦ُ  َػ  ٕ َّا٦ َٔة أَی ًََلث ِو٦ُ ث ا َػ َِو٣ّ و٦ُ ی َاَ٪ َيُؼ ًَل٦ ک اٟشَّ  ٔ ط ٠َِی

قَي َٔذا َِل ا َوَِل َئَف  إ ِو٣ّ َی ْٔطُ  ِٔ  َوُي

س یکم وج اشرع ےھت افر دحثی ںیم ھب م یھب ہن ےھت، دبعاہلل  ن رمعف  ن اعص  ے رفاتی آدؾ، ہبعش، بیبح  ن ایب اثتب، اوباابعل

رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای وت ربارب رفز  راتھک ےہ، افر رات وک سابدت ےک ےئل 

 ب وت ااسی رک  اگ وت ریتی آوھکنں ںیم زگےھ ڑپ اجںیئ ےگ افر دبؿ زمکفر  ڑھکا وہات ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک تاں! آپ ےن رفامای ہک

وہ اجےئ اگ، سج ےن ہشیمہ رفزہ راھک اس ےن رفزہ ںیہن راھک، رہ ےنیہم نیت دؿ رفزہ رانھک ہشیمہ رفز  رےنھک ےک ربارب ےہ۔ ںیم ےن 

السلؾ ےک رفز  روھک فہ اکی دؿ رفزہ رےتھک افر اکی دؿ رعض ایک ںیم اس  ے زایدہ یک اطتق راتھک وہں۔ آپ ےن رفامای داؤد ہیلع ا

 ااطفر رکےت افر  ب دنمش  ے اقمہلب وہات وت ھٹیپ ہن داھکےت ےھت۔

 آدؾ، ہبعش، بیبح  ن ایب اثتب، اوباابعلس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 داف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1858    حس

٠٤ٟیح :  راوی ہ، ابوا ، خاٟس، )حذاء( ابوًٗلب  اسحٙ واسلی، خاٟس ب٩ ًبساهَّلل 

 َ ٩ِ أ ًَ ٔئ  ا َحذَّ ِٟ ا أٟٕس  ٩ِ َخ ًَ  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ أُٟس ب٩ُِ  ا َخ ٨ََ ث ٔلی  َحسَّ أس َو ِٟ ا  ُٚ ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔح  ٠٤َٔی ِٟ ا ُو  ٔي أَب ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ََة  ًَٔلب ٔي ٗ ب

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  ث٨ََا أَ٪َّ َر َحسَّ َٓ زٕو  ٤ِ ًَ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبٔس  ًَ لَي  ًَ ٍَ أَبٔیَک  لَيَّ َزَخ٠ُِت ٣َ ًَ َسَخ١َ  َٓ ِومٔي  طُ َػ َٟ ذُْٔکَ 

 ٕ اَزّة ٩ِ٣ٔ أََز٦ ُط ؤَس َٟ ُت  ِی َ٘ ِٟ َ أ َٓ  ِّ١ُ ک َک ٩ِ٣ٔ  ی ٔٔ َِٜ ا ی ٢َ أ٣ََ ا َ٘ َٓ ُط  ٨َ ىٔی َوبَِي َزةُ بَِی َٔسا و ِٟ ا َرِت  َػا َِرٔق َو ِْل َي ا ل ًَ َص  َح٠َ َٓ  ْٕ ا ٟٔی ُوَص َحِظ



 

 

یَا  ُت  ٠ِ ُٗ ا  ٌّ ِب ا٢َ َس َٗ اهَّللٔ  و٢َ  َرُس یَا  ُت  ٠ِ ُٗ ا  ٢َ َخ٤ِّش ا َٗ  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس َا  ُت ی ٠ِ ُٗ  ٢َ ا َٗ  ٕ َّا٦ َُة أَی ًََلث ٕ ث ز ِض ٔ َط اهَّلل و٢َ  ٠ُِت َرُس ُٗ ا  ٌّ ا٢َ تِٔش َٗ  

 ٔ ِو٦ َٚ َػ ِو َٓ ِو٦َ  ٥َ َِل َػ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٢َ ا َٗ َة ث٥َُّ  رِشَ ًَ ی  ٢َ إِٔحَس ا َٗ ٢َ اهَّللٔ  ُسو ا َر ٔ َی َصز اٟسَّ َطِْطَ  ًَل٦  اٟشَّ  ٔ ط ٠َِی ًَ اُوَز  َز

ِو٣ّا َی ْٔطِ  ِٓ َ َِو٣ّا َوأ  ُػ٥ِ ی

ح ےن اوبالقہب  ے ایبؿ ایک ہک ںیم ریت  فادل ےک اس ھ دبعاہلل  ن ااحسؼ فایطس، اخدل  ن دبعاہلل 

ملی 
ل

، اخدل، )ذحاء( اوبالقہب، اوبا

رمعف ےک اپس ایگ وت اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے ےری  رفز  اک ذترکہ وہا۔ آپ ےری  اپس رشتفی 

ر یک اھچؽ رھبی وہیئ یھت اھچب دای۔ آپ زنیم رپ ھٹیب ےئگ افر فہ ہیکت ےری  الےئ۔ ںیم ےن آپ ےک ےئل ڑمچ  اک ہیکت سج ںیم وجھک

افر آپ ےک درایمؿ احلئ اھت۔ آپ ےن رفامای ایک ےھجت رہ ےنیہم ںیم نیت رفز  اکیف ںیہن ںیہ؟ ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل ھچک افر۔ آپ 

ےن رفامای است رفز ۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ےن رفامای اپچن رفز  ںیہ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ھچک افر آپ 

امای ہیلع فملس ھچک افر۔ آپ ےن رفامای ون، ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ھچک افر، آپ ےن رفامای ایگرہ، رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رف

 فر اکی دؿ ااطفر رکف۔داؤد ہیلع االسلؾ ےک رفزفں  ے ڑبھ رک وکیئ رفزہ ںیہن اکی دؿ رفزہ روھک ا

ح :  رافی

ملی 
ل

 اقحس فایطس، اخدل  ن دبعاہلل ، اخدل، )ذحاء( اوبالقہب، اوبا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اایؾ ضیب ینعی رہ ہنیہم یک ریتہ وچدہ افر ردنرہ وک رفز  رےنھک اک ایبؿ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 اایؾ ضیب ینعی رہ ہنیہم یک ریتہ وچدہ افر ردنرہ وک رفز  رےنھک اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1859    حس

ًث٤ا٪، ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی اٟوارث، ابواٟتیاح، ابو ، ًبس  ابو٤ٌ٣ز

 َ٨َ ث ٕ َحسَّ ز ٤َ ٌِ ٨ََا أَبُو ٣َ ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  َِزَة  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ اَ٪  َىٔی أَبُو ًُِث٤َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٔح  ا َّیَّ اٟت ُو  ا أَب ث٨ََ رٔٔث َحسَّ ا َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ٔي  ا  ان ا٢َ أَِوَػ َٗ



 

 

ا٦ٕ ٩ِ٣ٔ  َیَّ َٔة أ ًََلث ٔ ث ا٦ ٔػَی ًَلٕث  ٥َ بَٔث َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔي  اٟ َخ٠ٔیل ًَِی  ٌَ ِٛ َر ٕ َو ِضز َط َا٦َ ک١ُِّ  ٧َ ِب١َ أَِ٪ أ َٗ َٔز  ي َوأَِ٪ أُوت َه  ـ 

اوبرمعم، دبعاولارث، اوباایتلح، اوبامثعؿ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ےھجم ےری  لیلخ 

ڑپانھ افر وسےن  ے ےلہپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن نیت ابوتں یک فتیص رفامیئ رہ ےنیہم ںیم نیت دؿ رفز  رانھک، اچتش یک دف رںیتعک 

 فرت یک فتیص رفامیئ۔

 اوبرمعم، دبعاولارث، اوباایتلح، اوبامثعؿ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہ یلفن ہن وتڑ ۔اس اک ایبؿ وج یسک یک الماقت وک اجےئ افر فتاں اانپ رفز

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 اس اک ایبؿ وج یسک یک الماقت وک اجےئ افر فتاں اانپ رفزہ یلفن ہن وتڑ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1860    حس

٨ًہ :  راوی اهَّلل  ص رضی  ا٧  ، ، ح٤یس رث ٟس ب٩ حا ، خا ثىٰی ٣  ٣ح٤س ب٩ 

ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ا٨َّٟ  َحسَّ َزَخ١َ  ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َٕص َر ٩ِ أ٧َ ًَ ٤َُِیْس  ا ح ث٨ََ رٔٔث َحسَّ ا َح ِٟ ا اب٩ُِ  َُو  أْٟس ص َىٔی َخ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َّی  ى ٤َُث ِٟ َّي ا َػل ٔيی  

 ٔ ٔط ائ َ٘ ٔس ٔي  ٥ُِٜ ف ٨َ٤ِ َس ا  ٢َ أًَٔیُسو ا َٗ  ٩ٕ٤ِ ٕ َوَس ز ٤ِ َٔت ُط ب ِت أََت َٓ ُس٠َِی٥ٕ  َي أ٦ُِّ  ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َي  اهَّللُ  ٔل ا٦َ إ َٗ ائ٥ْٔ ث٥َُّ  يي َػ إٔن َٓ  ٔ ٔط ائ ًَ ٔ ٔي و ٥ِ ف ُٛ َز ٤ِ َوَت

ُس٠َِی٥ٕ  ِت أ٦ُ   َٟ ا َ٘ َٓ ا  تَٔض ا ْٔل٦ُِّ ُس٠َِی٥ٕ َوأَص١ِٔ بَِي ًَ َس َٓ َٔة  وب ُِٜت ٤َ ِٟ ا َّي َُیَِر  َؼل َٓ ٔت  بَِی ِٟ ا َاحَٔیٕة ٩ِ٣ٔ  ا٢َ ٧ َٗ ّة  َوِيؼَّ لٔي ُخ اهَّللٔ إٔ٪َّ   ٢َ ُسو یَا َر

ِت َخ  َٟ ا َٗ َٔي  ا ه ّسا َو ٣َ َٟ اِّل َوَو طُ ٣َ ِٗ ِرُز ا ُض٥َّ  ا٠َّٟ ا٢َ  َٗ  ٔ ٔط لٔي ب ا  ًَ َز ٧َِیا إِٔلَّ  زُ ٕ َوَِل  ة آْٔخَ یَِر  ََ َخ َز ا َت ٤َ َٓ َْص  َک أ٧َ ز٣ُٔ يي ا إٔن َٓ  ٔ ط طُ ٓٔی َٟ  َِ ٔ َار ب

َس٦َ  ِ٘ ٔيی ٣َ ز٩َُٔٓ ُٟٔؼ٠ِ َُّط  ٨َُة أ٧َ ًٔی أ٣َُِي ٨َِ اب ىٔی  َِت ث اِّل َوَحسَّ ٣َ ٔ ار َِنَؼ اِْل  ٔ ثَر ِٛ َ ٩ِٔ٤ أ وَ٪ َو٣ٔائَْة  َٟ رِٔشُ ٍْ َوً ـِ ٔ َة ب َِّصَ َب ِٟ ا إد   َححَّ

دمحم  ن ٰینثم، اخدل  ن احرث، دیمح، اسن ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اؾ میلس ےک اپس رشتفی الےئ، 

ں ںیم روھک۔ اس ےئل ہک ںیم وت رفزہ دار فہ آپ ےک اپس وجھکر افر یھگ ےل رک آںیئ۔ آپ ےن رفامای ہک یھگ افر وجھکرںی اس ےک ربونت



 

 

وہں۔ رھپ رھگ ےک اکی وگےش ںیم ڑھک  وہےئ افر رفض ےک وسا ینعی لفن امنز ڑپیھ۔ اؾ میلس افر اؿ ےک رھگ فاولں ےک ےئل داع 

رعض ایک آپ ےک رفامیئ، اؾ میلس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل رصػ ےری  ےئل یہ داع رفامیئ؟ آپ ےن رفامای ہک افر ایک۔ اؾ میلس ےن 

اخدؾ اسن ےک ےئل یھب داع رکںی۔ آپ ےن داین افر آرخت یک وکیئ الھبیئ ہن وھچڑی سج یک داع ہن رفامیئ وہ، آپ ےن رفامای ا  

ےری  اہلل اس وک امؽ افر افالد اطع رک افر اس وک ربتک اطع رک، اسن اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ااصنر  ے زایدہ امؽ دار وہں افر ھجم  ے ےریی 

 اہنیم ےن ایبؿ ایک اوہنں ےن اہک ہک اجحج ےک  یرہ آےن ےک فتق کت ےریی  لس  ے اکی وس سیب  ے ھچک زایدہ ےچب دنف وہےکچ یٹیب

 ےھت۔

 دمحم  ن ٰینثم، اخدل  ن احرث، دیمح، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 اس اک ایبؿ وج یسک یک الماقت وک اجےئ افر فتاں اانپ رفزہ یلفن ہن وتڑ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1861    حس

ابي ٣زی٥، یحٌی ، ح٤یس ا٧ص :  راوی  اب٩ 

 ِ ٌَی ب َیِح َا  بََر٧ َی٥َ أَِخ زِ ٔي ٣َ اب٩ُِ أَب ا  ٨ََ ث طٔ َحسَّ ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ا َر ََنّش ٍَ أ ٔ ٤ َس ٤َِیْس  َىٔی حُ ث ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  َی  ٩ُ أ

 ٥َ َس٠َّ  َو

 ا ن ایب رمص ، ییحی ، دیمح اسن  ے فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے یہی دحثی لقن رکےت ںیہ

 ا ن ایب رمص ، ییحی ، دیمح اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...آرخ ہنیہم ںیم رفز  رےنھک اک ایبؿ ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 آرخ ہنیہم ںیم رفز  رےنھک اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1862    حس

حؼین ػ٠ت ب٩ ٣ح٤س :  راوی ٣ْطٖ، ٤ًزا٪ ب٩  ا٤ٌ٨ٟا٪، ٣ہسی ب٩ ٣ی٤و٪، ُیًل٪ ب٩ جزیز،  ی، ُیًل٪، ح، ابو ، ٣ہس

 رضی اهَّلل ٨ًہ

ی   ِضٔس ا ٣َ ٨ََ ث أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ ا٨ٟ  ُو  ٨ََا أَب ث ح و َحسَّ ًَلَ٪  ٩ِ َُِی ًَ یٌّ  ِضٔس ا ٣َ ٨ََ ث ٕس َحسَّ َّ٤ ُت ب٩ُِ ٣َُح ٠ِ اٟؼَّ ا  ٨ََ ث ًَلُ٪ َحسَّ ا َُِی ٨ََ ث وٕ٪ َحسَّ  ب٩ُِ ٣َِی٤ُ

َس  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  یِٕن َر اَ٪ ب٩ِٔ حَُؼ َز ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ  ٕٖ ٩ِ ٣َُْطِّ ًَ  ٕ ز ٔی ز ًّل ب٩ُِ َج َرُج  ٢ََ ُط أَِو َسأ َٟ َ َسأ َُّط  ٥َ أ٧َ َّ٠

ا٢َ  َٗ  ٔ ز ِض َر َصَذا اٟظَّ َ ََ َت  ُػ٤ِ ًَلٕ٪ أ٣ََا  ُٓ یَا أَبَا   ٢َ ا َ٘ َٓ  ٍُ اُ٪ َيِش٤َ َز ٤ِٔ اهَّللٔ  َوً و٢َ  ُس ُج١ُ َِل یَا َر زَّ اٟ  ٢َ ا َٗ اَ٪  ـَ َر٣َ ىٔی  ٌِ ا٢َ َي َٗ طُ   ٨ أَُه

 ٢َ ا َٗ ِبس اهَّللٔ َو ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ اَ٪  ـَ َر٣َ ىٔی  ٌِ ُط َي ُت أَُه٨  ٠ِ اٟؼَّ  ١ِ ُ٘ ٥ِ َي َٟ یِٔن  یَِو٣َ ُؼ٥ِ  َٓ َت  َْطِ ِٓ َ َٔذا أ إ َٓ  ٢َ ا َٗ ٩ِ ًَ  ٕٖ ٩ِ ٣َُْطِّ ًَ ْٔت  َاب  ث

ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ اَ٪  َز ٤ِٔ َباَ٪  ً ٌِ َط رٔ  َ ََ  ٥َ ٩ِ٣ٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي   َػل

تلص  ن دمحم، دہمی، الیغؿ، ح، اوباامعنلؿ، دہمی  ن ومیمؿ، الیغؿ  ن رجری، رطمػ، رمعاؿ  ن نیصح ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل 

 ےھت۔ آپ ےن رفامای ا  ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ آپ ےن رمعاؿ  ے وپاھچ ای یسک افر  ے، سج وک رمعاؿ نس رےہ

اوبالفں ایک وت ےن اس ہنیہم ےک آرخ ںیم رفز  ںیہن رےھک؟ اوباامعنلؿ اک ایبؿ ےہ ہک ےری  ایخؽ ںیم آپ اک دصقم راضمؿ اھت۔ 

اہک اس صخش ےن رعض ایک ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس آپ ےن رفامای  ب وت ااطفر رک  وت دف دؿ رفزہ رھک، تلص ےن ہی ںیہن 

ہک اس  ے آپ اک دصقم راضمؿ اھت افر اوبدبعاہلل )اخبری( ےن اہک ہک اثتب ےن رطمػ  ے اوہنں ےن رمعاؿ  ے اوہنں ےن یبن 

 یلص اہلل ہیلع فملس  ے نم ےرر ةعشؿ اک  ظف رفاتی ایک۔

 ؿ  ن نیصح ریض اہلل ہنعتلص  ن دمحم، دہمی، الیغؿ، ح، اوباامعنلؿ، دہمی  ن ومیمؿ، الیغؿ  ن رجری، رطمػ، رمعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

ے

 

 ...ہعمج ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ارگ وکیئ ہعمج اک رفزہ رےھک وت اس رپ فا ب ےہ ہک اف

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج اک رفزہ رےھک وت اس رپ فا ب ےہ ہک ااطفر رک  ۔ہعمج ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ارگ وکیئ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1863    حس

ز :  راوی یر، ٣ح٤س ب٩ ًبا اٟح٤یس ب٩ جب ، ًبس  ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ

 ِ ٔ ب یِر َب ٤ٔیسٔ ب٩ِٔ ُج َح ِٟ ا ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ یِٕخ  َز اب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ٨ََا أَبُو  ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر ّٔزا  اب ُت َج ِٟ َ َسأ ا٢َ  َٗ  ٕ از بَّ ًَ سٔ ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ َبَة  َطِي  ٩ٔ

ٔػ  ا ًَ ٔي  ُ أَب یِر َُ اَز  ٥ِ َز ٌَ َن  ٢َ ا َٗ ةٔ  ٌَ ٤ُ حُ ِٟ ا  ٔ یَِو٦  ٔ ِو٦ ٩ِ َػ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ي  ََ َ ٧ ُط  ٨ِ ًَ ٕ ِو٦ َز بَٔؼ ٨َََِفٔ ىٔی أَِ٪ ی ٌِ  ٥ٕ َي

جی، دبعادیمحل  ن ریبج، دمحم  ن سابد  ے فراتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اجرب ریض اہلل ہنع  ے وپاھچ ایک یبن یلص اہلل ہیلع اوباعمص، ا ن رج

فملس ےن ہعمج ےک رفزہ رےنھک عنم رفامای، اوہنں ےن اہک تاں! اوباعمص ےک وسا دفےر  رافویں ےن اینت زایدیت ےک اس ھ ایبؿ ایک ےہ 

 رےھک۔ہک رصػ اکی دؿ اک رفزہ 

 اوباعمص، ا ن رججی، دبعادیمحل  ن ریبج، دمحم  ن سابد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ر رک  ۔ہعمج ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ارگ وکیئ ہعمج اک رفزہ رےھک وت اس رپ فا ب ےہ ہک ااطف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1864    حس

ح، حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ا٤ًع، ابوػاٟ  ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، حٔؽ ب٩ ُیاث، 

َػ  ُو  ا أَب ٨ََ ث ُع َحسَّ ٤َ ًِ َ ِْل ا ا ث٨ََ ٔي َحسَّ ٨ََا أَب ث إث َحسَّ ٔؽ ب٩ِٔ َُٔی ِٔ ُ ب٩ُِ َح ز ٤َُ ا ً ٨ََ ث ُت َحسَّ ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َِزَة  ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ أٟٕح 



 

 

ِب٠َطُ أَِو  َٗ ا  َِو٣ّ ةٔ إِٔلَّ ی ٌَ ٤ُ حُ ِٟ ا ٥ِ یَِو٦َ  ُٛ و٩٣ََّ أََحُس و٢ُ َِل َيُؼ ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ َسظُ اٟ ٌِ   َب

رہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ںیم ےن یبن یلص رمع  ن صفح  ن ایغث، صفح  ن ایغث، اشمع، اوباصحل، رضحت اوب

 اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک مت ںیم  ے وکیئ صخش ہعمج ےک دؿ رفزہ ہن رےھک، رگم ہی ہک اس ےک اکی دؿ ےلہپ ای اس ےک دعب الم

 رک رفزہ رےھک۔

 رہریہ ریض اہلل ہنعرمع  ن صفح  ن ایغث، صفح  ن ایغث، اشمع، اوباصحل، رضحت اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ارگ وکیئ ہعمج اک رفزہ رےھک وت اس رپ فا ب ےہ ہک ااطفر رک  ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1865    حس

ہ ب٨ت حارث :  راوی ہ، ٗتازہ، ابوایوب، جویزی يب ہ، ح، ٣ح٤س، ٨ُسر، ط ز، یحٌی، طٌب  ٣شس

 َٗ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ث٨ََ ْر َحسَّ ٨َُِس ا ُ ث٨ََ ْس َحسَّ َّ٤ َىٔی ٣َُح ث َبَة ح و َحسَّ ٌِ ٩ِ ُط ًَ َیِحٌَی  ا  ٨ََ ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث وَحسَّ َی  ٔي أ ٩ِ أَب ًَ َزَة  ٩ِ َتا ًَ َب 

یَوِ  ا  ٠َِیَض ًَ َزَخ١َ   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ا أَ٪َّ  َض ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  رٔٔث َر ا َح ِٟ ا ٔت  ٨ِٔ ٔیََة ب ِز ی َو ٤ِٔت ُج ٢َ أَُػ ا َ٘ َٓ ْة  ٤َٔ ائ َٔي َػ ٔة َوه ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا  ٦َ

ا٢َ  َٗ ِت َِل  َٟ ا َٗ ومٔي َُّسا  َتُؼ ٔیٔسی٩َ أَِ٪  ٢َ تُز ا َٗ ِت َِل  َٟ ا َٗ ٔص  وَب  أ٣َِ ُو أَی  َىٔی أَب ث َزَة َحسَّ ا َت َٗ  ٍَ ٔ ٤ سٔ َس ٌِ َح ِٟ ا ُ ب٩ُِ  از ٢َ َح٤َّ ا َٗ ی َو ْٔطٔ ِٓ َ أ َٓ

ِت  َْطَ ِٓ َ أ َٓ َزَصا  أ٣ََ َٓ َِتطُ  ث ٔیََة َحسَّ ِز َوی  أَ٪َّ ُج

 وجریہی دسمد، ییحی، ہبعش، ح، دمحم، دنغر، ہبیش، اتقدہ، اوباویب، وجریہی تنب احرث  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس

ریض اہلل ہنع ےک اپس ہعمج ےک دؿ رشتفی الےئ افر فہ رفزہ  ے ںیھت۔ آپ ےن رفامای ہک لک مت ےن رفزہ راھک اھت، اوہنں ےن اہک 

ںیہن۔ آپ ےن وپاھچ ایک لک رفزہ رےنھک اک ارادہ ےہ؟ اوہنں ےن وجاب ںیہن آپ ےن رفامای رھپ ااطفر رک ول، افر امحد  ن دعج ےن ایبؿ 

وہنں ےن اتقدہ  ے انس ہک اؿ  ے اوباویب ےن ایبؿ ایک۔ وجریہی ےن ایبؿ ایک ہک آپ ےن اؿ وک رفزہ وھکےنل اک مکح دای وت اوہنں ایک ہک ا



 

 

 ےن ااطفر رک ایل۔

 دسمد، ییحی، ہبعش، ح، دمحم، دنغر، ہبیش، اتقدہ، اوباویب، وجریہی تنب احرث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایکرفز  ےک ےئل وکیئ دؿ وصخمص رکاتکس ےہ ؟

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ایکرفز  ےک ےئل وکیئ دؿ وصخمص رکاتکس ےہ ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1866    حس

ؼور، ابزاہی٥ :  راوی ز، یحٌی، سٔیا٪، ٨٣  ، ٤٘٠ًہ٣شس

َر  ائَٔظَة  ٌَ ٔ ُت ٟ ٠ِ ُٗ َة  ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ ٨ُِؼوٕر  ٩ِ ٣َ ًَ اَ٪  َی ِٔ ُس  ٩ِ ًَ َیِحٌَی  ٨ََا  ث ْز َحسَّ ٨ََا ٣َُشسَّ ث َاَ٪ َحسَّ ٨َِضا َص١ِ ک ًَ اهَّللُ  ضَٔی 

ِت  َٟ ا َٗ ا  ّئ ٔ َطِی َّا٦ ِْلَی َتؽ  ٩ِ٣ٔ ا یَِد  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َّي  َر َػل اهَّللٔ   ٢ُ َرُسو َاَ٪  ک ُٙ ٣َا  ُٔلی ٥ُِٜ ی َی  ّة َوأ ٔی٤َ ز ُُط  ٠٤َ ًَ َاَ٪  ک َِل 

 ُٙ ُٔلی ی  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

دسمد، ییحی،  نایؿ، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص 

دؿ وک رفزہ ےک ےئل وصخمص رکےت ےھت۔ اوہنں ےن وجاب دای آپ ےک لمع ںیم دمافتم وہیت یھت افر مت ںیم اہلل ہیلع فملس یسک 

  ے وکیئ صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ربارب اطتق راتھک ےہ۔

 دسمد، ییحی،  نایؿ، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رعہف ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ۔



 

 

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 رعہف ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1867    حس

، ح،  :  راوی ٦ ٓـ١ ا٦ ٓـ١ ٛے ًُل٦( ا ٤ًیر ) ، سا٥ٟ،  ک ، یحٌی، ٣اٟ یس ٣شسز رض )٤ًز ب٩ ًب ا٨ٟ ٕ، ٣اٟک، ابو ًبساهَّلل ب٩ یوس

رضی اهَّلل ٨ًہ  اهَّلل ٛے ًُل٦( ٤ًیر ًبساهَّلل ب٩ ًباض 

ـِ  َٔ ِٟ ا َي أ٦ُِّ  ِول یِْر ٣َ َىٔی ٤ًَُ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ا٥ْٟٔ  َس َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ یَِحٌَی  ٨ََا  ث ْز َحسَّ ٨ََا ٣َُشسَّ ث ُط حَحسَّ َِت ث ١ٔ َحسَّ ـِ َٔ ِٟ ا و  ١ٔ أَ٪َّ أ٦َُّ 

 َ٤ ًُ ٩ِ ًَ َز ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  ٤َ لَي ًُ ِو رِضٔ ٣َ ا٨َّٟ ٔي  َب ٩ِ أ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ ٔض  ا بَّ ٌَ ِٟ ا ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبٔس  ًَ َي  ل ٕ ٣َِو یِر

یَِو٦َ رَعَ  ٨َِٔسَصا  َرِوا ً ا ّسا َت٤َ َا رٔٔث أَ٪َّ ٧ ا َح ِٟ ا ٨ِٔٔت  ١ٔ ب ـِ َٔ ِٟ ا َػائ٥ْٔ أ٦ُِّ  َُو  ُض٥ِ ص ـُ ٌِ ٢َ َب ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٔ ِو٦ َة فٔي َػ َٓ

َطُ  ب رَشٔ َٓ  ٔ ٔظ یر ٌٔ لَي َب ًَ  ْٕ ٔ اٗ َُو َو بَٕن َوص َٟ َسحٔ  َ٘ ٔ ٔ ب ِیط َٟ ٔ ِت إ َس٠َ َِر أ َٓ ائ٥ٕٔ  َص بَٔؼ ِی َٟ ُض٥ِ  ـُ ٌِ ٢َ َب ا َٗ  َو

اؾ لضف، ح، دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اوبارضنل )رمع  ن دیبعاہلل ےک الغؾ( ریمع  دسمد، ییحی، امکل، اسمل، ریمع )اؾ لضف ےک الغؾ(

دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل ہنع ےک الغؾ اؾ الضف  ن احرث  ے رفاتی ایک ےہ ھچک ولگ اؿ ےک اپس رعہف ےک دؿ روسؽ اہلل ےک 

 ہک رفزہ ںیہن راھک۔ اؾ لضف ےن دفدھ اک رفز  ےک قلعتم االتخػ رکےن ےگل۔ ضعب ےن اہک ہک آپ ےن رفزہ راھک ضعب ےن اہک

 اکی ایپہل آپ یک ادتم ںیم اجیھب اس احؽ ںیم ہک آپ اےنپ افٹن رپ وسار ےھت آپ ےن اس وک یپ ایل۔

دسمد، ییحی، امکل، اسمل، ریمع )اؾ لضف ےک الغؾ( اؾ لضف، ح، دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اوبارضنل )رمع  ن دیبع اہلل ےک  :  رافی

  دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل ہنعالغؾ( ریمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 رعہف ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1868    حس

ہ رضی اهَّلل ٨ًہیحٌی ب٩ س٠امی :  راوی ٣ی٤و٧ ، ٤ًزو، بٜیر ْکیب،  ہب  ٪، اب٩ و

 ٩ِ ًَ  ٕ یِر َٜ ُ ٩ِ ب ًَ ْزو  ٤ِ ًَ ٔي  بََرن ا٢َ أَِخ َٗ  ٔ ط ٠َِی ًَ َئ  ٕب أَِو ُْقٔ اب٩ُِ َوصِ ا  ٨ََ ث َ٪ َحسَّ ُس٠َامِیَ ٌَی ب٩ُِ  یَِح ا  ٨ََ ث اهَّللُ  َحسَّ ضَٔی  َر ٧ََة  ٤ُو ٩ِ ٣َِی ًَ یِٕب  ُْکَ

ٔي ٔػیَ  ا ف و  ٜ اَض َط َّ٨ اٟ َضا أَ٪َّ  ٨ِ ًَ ٔ ِوٗ ٤َ ِٟ ا ْٕ فٔي  ٔ اٗ َُو َو ًَلٕب َوص ٔ بٔحٔ ط ِی َٟ ٔ َس٠َِت إ َِر أ َٓ َة  َٓ َِو٦َ رَعَ ٥َ ی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٔ ٕٔ ا٦

زُوَ٪  ُو ٨َِ اُض ی ا٨َّٟ ُط َو ٨ِ َب ٣ٔ رَشٔ َٓ 

ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ییحی  ن امیلسؿ، ا ن فبہ، رمعف، ریکب رکبی، ومیمہن ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ولوگں 

رفز  ےک قلعتم رعہف ےک دؿ کش ایک۔ رضحت ومیمہن ریض اہلل ہنع ےن آپ یک ادتم ںیم دفدھ اک ایپہل اجیھب۔ اس احؽ ںیم ہک 

 آپ رعافت ںیم رہھٹ  وہےئ ےھت آپ ےن اس ںیم  ے یپ ایل افر ولگ دھکی رےہ ےھت۔

 رکبی، ومیمہن ریض اہلل ہنع ییحی  ن امیلسؿ، ا ن فبہ، رمعف، ریکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیعارطفل ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 دیعارطفل ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1869    حس

ہز ٛے ًُل٦ :  راوی ک، اب٩ طہاب، ابوًبیس )اب٩ از ٣اٟ  ،ٕ  (ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ا٢َ  َٗ َز  اب٩ِٔ أَِزَص َي  ِول ٔي ًُبَِیٕس ٣َ َب ٩ِ أ ًَ َضإب  اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُس ُو اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َز ب٩ِٔ َحسَّ ٤َ ًُ ٍَ یَس ٣َ ٌٔ ِٟ ا ضِٔسُت  َط  

لَّ  َد ِٟ اا ض٤َٔ ا٣ٔ ٔػَی  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس ي  ََ َ ٧ أ٪  َِو٣َ أ٪ ی ا٢َ َصَذ َ٘ َٓ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٩ِ  أب  ٥ِ ٣ٔ ُٛ ِو٦ُ ِْٓٔطٔ َی



 

 

 ٥ُِٜ ٜٔ نُُش  ٩ِ٣ٔ ٔ ط ُوَ٪ ٓٔی ِک٠ُ اِْلَْخُ َتأ َیِو٦ُ  ِٟ ا ٥ُِٜ َو ا٣ٔ  ٔػَی

 )ا ن ازرہ ےک الغؾ(  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم دیع ےک دؿ رمع دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، اوبدیبع

 ن اطخب ریض اہلل ہنع ےک اس ھ احرض اھت اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اؿ دفونں دونں ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفز  

 ا فہ دؿ ےہ سج ںیم اینپ آرابین اک وگتش اھکےت وہ۔رےنھک  ے عنم رفامای اھت اکی وت رفزہ ااطفر رکےن اک دؿ ےہ افر دفےر

 (دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، اوبدیبع )ا ن ازرہ ےک الغؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ۔ دیعارطفل ےک دؿ رفزہ رےنھک اک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1870    حس

ری رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی اٟس سے وہ ابوسٌیسخس ، ٤ًزو ب٩ یحٌی اپ٨ے و سی ب٩ اس٤اًی١، وہیب  ٣و

 ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٌَی  َیِح زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ٨ََا  ث ْب َحسَّ ا ُوَصِی ٨ََ ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ ا ٣ُوَسی ب٩ُِ إ ٨ََ ث ٔيی   َحسَّ َّ٨ اٟ ي  ََ َ ٧  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر یٕس  ٌٔ ٔي َس ٩ِ أَب ًَ

ٔي اٟزَُّج١ُ ف َتٔيَی  َیِح ٔئ َوأَِ٪  ا َّ٤ اٟؼَّ  ٩ِ ًَ رِِحٔ َو َّ٨ اٟ ِْطٔ َو ٔٔ ِٟ ا  ٔ ِو٦ َی  ٔ ِو٦ َػ  ٩ِ ًَ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َس  َػل ٌِ ٕ َب ًَلة ٩ِ َػ ًَ احٕٔس َو َِوٕب َو ث

َِّصٔ  ٌَ ِٟ ا ٔح َو ِب  اٟؼ 

 اامسلیع، فبیہ، رمعف  ن ییحی اےنپ فادل  ے فہ اوبدیعسادری ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ومیس  ن

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دیعارطفل افر دیعاالٰیحض ےک دؿ رفزہ رےنھک  ے عنم رفامای افر امصء افر اکی ڑپک  ںیم اابتحء رکےن  ے افر

  امنز ڑپےنھ  ے عنم رفامای۔رجف افر رصع ےک دعب

 ومیس  ن اامسلیع، فبیہ، رمعف  ن ییحی اےنپ فادل  ے فہ اوبدیعسادری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...آرابین ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ۔

 ؿرفز  اک ایب :   ابب

 آرابین ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1871    حس

٨ًہ :  راوی اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ، وہ حرضت  ي٨ا اب٩ ٣  ، ًلا  ، ر زی٨ا ٤ًزو ب٩  خ،  اب٩ جزی  ، ظا٦ ، ہ سٰی ٣و ہی٥ ب٩  ا  ابز

ا ٧َا صَٔظ بََر وَسی أَِخ اصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُ َِز ٨ََا إٔب ث ُتطُ َحسَّ ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ٨َا  أئ ب٩ِٔ ٣ٔي َل ًَ  ٩ِ ًَ إر  ٨َ زٔی زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ نٔي  بََر ا٢َ أَِخ َٗ ِٕخ  َزی اب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ  ٦ْ

ا رِِحٔ َو ا٨َّٟ ِْطٔ َو ٔٔ ِٟ ا یِٔن  َت ٌَ یِٔن َوبَِی ٔػَیا٣َ  ٩ِ ًَ ي  ََ ٨ُِ ی  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َِزَة  ی ٔي صَُز ٩ِ أَب ًَ ُث  َ یَُحسِّ اب ٨َ ٤ُ ِٟ ا ًَل٣ََشةٔ َو ٤ُ ِٟ ٔ  َذة

اربامیہ  ن ومیس، اشہؾ، ا ن رججی، رمعف  ن دانیر، اطع، ا ن انیم، فہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں 

ےن ایبؿ ایک ہک دف  مس ےک رفز  افر دف  مس یک رخدی ف رففتخ عنم ےہ دیعارطفل افر دیعاالٰیحض ےک دؿ رفزہ رانھک افر عیب المہسم، افر 

 ذبہ عنم ےہ۔عیب انم

 اربامیہ  ن ومٰیس، اشہؾ، ا ن رججی، رمعف  ن دانیر، اطع، ا ن انیم، فہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ۔ آرابین ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1872    حس

یر :  راوی ز ب٩ جب ، زیا ًو٪ اب٩   ، ذ ، ٣ٌا ثىٰی ٣  ٣ح٤س ب٩ 



 

 

َرجُ  َئ  ا ا٢َ َج َٗ  ٕ یِر َب ٔ ب٩ِٔ ُج از َٔی ٩ِ ز ًَ ِوٕ٪  ًَ اب٩ُِ  َا  بََر٧ ْذ أَِخ ا ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث َّی َحسَّ ٤َُثى ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اب٩ِٔ َحسَّ َي  ٔل ا  ١ْ إ ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َ ًُ

 َ٤ُ اب٩ُِ ً  ٢َ ا َ٘ َٓ َِو٦َ ًٔیٕس  َٔک ی ذَٟ  َٙ َٓ ا َو َٓ یِٔن  أِلث٨َِ  ٢َ ا َٗ ُط  ٢َ أَُه٨  ا َٗ ِو٣ّا  َی و٦َ  َر أَِ٪ َيُؼ ٧ََذ َرُج١ْ   ٢َ ا َ٘ رٔ َٓ ِذ َّ٨ اٟ ٔئ  ا َٓ َٔو اهَّللُ ب َز  َز أ٣ََ

َػ   ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ طٔ َو ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ي  ََ َ ٧ ٔ َو ِو٦ َی ِٟ ا ٔ َصَذا   ِو٦

دمحم  ن ٰینثم، اعمذ، ا ن وعؿ، زاید  ن ریبج  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش ےن ذنر امین ہک اکی دؿ رفزہ 

 ےن رفامای رےھک اگ افر اس ےن ایبؿ ایک ہک ےریا امگؿ ےہ ہک فہ ریپ اک دؿ ےہ۔ افر اافتؼ  ے فہ دیع ےک دؿ ڑپ ایگ ا ن رمع ریض اہلل ہنع

 ہک اہلل ےن ذنر وپرا رکےن اک مکح دای ےہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس دؿ رفزہ رےنھک  ے عنم رفامای ےہ۔

 دمحم  ن ٰینثم، اعمذ، ا ن وعؿ، زاید  ن ریبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 آرابین ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1873    حس

ک ب٩ ٤ًیر، ٗزًہ :  راوی ا٤ٟاٟ ، ًبس ہ  ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، طٌب

 ِ ٔٔک ب ٠٤َ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ َبُة َحسَّ ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٢ٕ َحسَّ ا ٨َِض اُد ب٩ُِ ٣ٔ ا َححَّ ٨ََ ث رٔیَّ َحسَّ ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ َا َس ُت أَب ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ َة  ًَ َ ز َٗ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ  ٕ یِر ٤َ ًُ ٩ُ

 ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ زَِوّة  َُ َة  رِشَ ًَ ٨ًَِِٔی  ٥َ ث َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ زَا ٣َ َُ َاَ٪  ُط َوک ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٔ َر ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ا ٩ِ٣ٔ  ٌّ َِرَب  ُت أ

ٕ َو  ٦ ذُو ٣َرِِحَ ا أَِو  ا َزِوُجَض َض ٌَ یِٔن إِٔلَّ َو٣َ َِو٣َ یَرَة ی زِأَةُ ٣َٔش ٤َ ِٟ ا َٔفِ  ا ٢َ َِل ُتَش ا َٗ ىٔی  ٨َِ َحب ًِ َ أ َٓ  ٥َ َس٠َّ ي َو َه ِْلَِؿ ا ِْطٔ َو ٔٔ ِٟ ا یِٔن  ِو٣َ َی ٔي  ِو٦َ ف َػ َِل 

َِّصٔ  ٌَ ِٟ ا َس  ٌِ ُص َوَِل َب ٤ِ اٟظَّ  ٍَ ِل٠ُ َّی َت ً ٔح َح ِب اٟؼ  َس  ٌِ ًَلَة َب َػ ٔٔس َوَِل  أجَس ٣َِشح َٔة ٣ََش ًََلث َي ث ٔل ٢ُ إِٔلَّ إ ا َح زِّ اٟ ُتَظس   زَُب َوَِل  ِِ َت َّی  ً َح

ی َصَذا َصی َو٣َِشحٔٔس ِٗ َ ِْل ٔ َو٣َِشحٔٔس ا ا٦ رَِحَ ِٟ  ا

اجحج  ن اہنمؽ، ہبعش، دبعااملکل  ن ریمع، زقہع ایبؿ رکےت ںیہ ںیم ےن اوبدیعس ادری  ے انس ےہ افر اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع 



 

 

 ےک اس ھ ابرہ زغفہ ےئک ےھت۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اچر ابںیت یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ںینس وج ےھجم تہب زایدہ دنسپ فملس

آںیئ، آپ ےن رفامای ہک وعرت دف دؿ اک رفس ہن رک ۔ رگم اس احؽ ںیم ہک اس اک وکیئ رہتش دار ااسی اس ھ وہ، سج  ے اکنح رحاؾ ےہ 

س ےک اس ھ وہ افر دیعارطفل افر دیعاالٰیحض ےک دونں ںیم رفزہ ہن رےھک۔ افر ہن رجف ےک دعب امنز ڑپےھ،  ب کت ہک ای اس اک وشرہ ا

آاتفب رغفب ہن وہ اجےئ افر نیت دجسمفں ےک وسا یسک افر دجسم ےک ےئل اسامؿ رفس ہن ابدنےھ )فہ نیت دجسمںی ہی ںیہ( دجسم رحاؾ، 

 دجسم اٰیصق، دجسم وبنی۔

 ج  ن اہنمؽ، ہبعش، دبعااملکل  ن ریمع، زقہعاجح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ٰی اشہؾ، رعفہ

 

 ... اایؾ رشتقی ےک رفزفں اک ایبؿ افر ھجم  ے دمحم  ن ٰینثم ےن وباہطس حی

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

ٰی اشہؾ، رعفہ ےن ایبؿ ایک ےہ ہک اعہشئ ریض اہلل ہنع ٰینم ےک دونں ںیم رفزہ ریتھک  اایؾ رشتقی ےک رفزفں

 

ںیھت افر رعفہ اک ایبؿ افر ھجم  ے دمحم  ن ٰینثم ےن وباہطس حی

 یھب اؿ دونں ںیم رفزہ رےتھک ےھت ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1874    حس

٨ًہا٣ح٤س ب٩ بظار :  راوی اهَّلل  رضی  ظہ  ئ ًا ، رعوہ  ی ہز ، ز ًیسٰی اهَّلل ب٩  ًبس  ، ہ ، طٌب ر ٨ُس  ، 

یِ  َٟ َبٔي  سی ب٩ِٔ أ ٔ ب٩َِ ًٔی اهَّلل ِبَس  ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ َس َبُة  ٌِ ُط ث٨ََا  ٨َُِسْر َحسَّ ا ُ ٨ََ ث ٕر َحسَّ ا ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٩ِ َحسَّ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ لَي 

 ًَ ا٥ٕٟٔ  َس  ٩ِ ًَ َة َو ائَٔظ ًَ ٔ َیح  ٥ِ َٟ  ٩ِ٤َٔ ٩َ٤ِ إِٔلَّ ٟ ٙٔ أَِ٪ ُيَؼ ی رِشٔ تَّ اٟ  ٔ ا٦ َیَّ ٔي أ ِؽ ف َُزخَّ ٥ِ ی َٟ اَِل  َٗ ُض٥ِ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َ اب٩ِٔ ًُ َی ٩ِ  َضِس ِٟ ا  ِس 

اتی دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش، دبعاہلل  ن ٰیسیع، زرہی، رعفہ اعہشئ ریض اہلل اہنع فاسمل دفونں رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رف

 رکےت ںیہ ہک اایؾ رشتقی ںیم رفزہ رےنھک یک ااجزت ںیہن دی یئگ رگم اس ےک ےئل سج ےک اپس آرابین اک اجونر ہن وہ۔

 دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش، دبعاہلل  ن ٰیسیع، زرہی، رعفہ اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

ٰی اشہؾ، رعفہ ےن ایبؿ ایک ےہ ہک اعہشئ ریض اہلل ہنع ٰینم ےک 

 

دونں ںیم رفزہ ریتھک ںیھت افر رعفہ اایؾ رشتقی ےک رفزفں اک ایبؿ افر ھجم  ے دمحم  ن ٰینثم ےن وباہطس حی

 یھب اؿ دونں ںیم رفزہ رےتھک ےھت ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1875    حس

ک، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز، اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

٤ََز  ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ ًَ ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ إب  اب٩ِٔ ٔطَض  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُس ُو ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ًَ ٨ََا  ث ُض٤َا َحسَّ ٨ِ ًَ َرضَٔی اهَّللُ  ٤ََُز  اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ

ا٦ُ  َی اٟؼِّ  ٢َ ا َّا٦َ ٣ٔ  َٗ ا٦َ أَی َػ ٥ِ َيُؼ٥ِ  َٟ ّیا َو َیحِٔس َصِس  ٥ِ َٟ إِٔ٪  َٓ َة  َٓ ٔ رَعَ ِو٦ َی ٔلَي  خِّ إ َح ِٟ ا َي  ٔل ٔ إ َزة ٤ِ ٌُ ِٟ ٔا ٍَ ب تَّ ٩ِ٤َٔ َت٤َ ٟ ٩ِ ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ىّی َو

 ٌَ اَب ُط َت َة ٣ِٔث٠َ ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  إب رُعِ ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕس  ٌِ َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس  ُط إٔب

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل  ن رمع، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک 

اپس دہی ہن وہ افر ہن  اس صخش ےک ےئل وج جح افر رمعہ ےک اس ھ الم رک عتمت رک ، رعہف ےک دؿ کت رفز  رانھک ےہ، ارگ اس ےک

اس ےن رفزہ راھک وت ٰینم ےک دونں ںیم رفزہ رےھک افر اہشب  ے وباہطس رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع ایس رطح وقنمؽ ےہ افر اربامیہ 

  ن دعس ےن ا ن اہشب  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔

 ، ا ن رمع ریض اہلل ہنعدبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل  ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1876    حس

 ابوًاػ٥، ٤ًز ب٩ ٣ح٤س، سا٥ٟ :  راوی

َػ  ٔيی   ا٨َّٟ  ٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی   ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ا٥ٕٟٔ  َس  ٩ِ ًَ ٕس  َّ٤ ٤ََز ب٩ِٔ ٣َُح ًُ ٩ِ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ٨ََا أَبُو  ث ِو٦َ َحسَّ َی  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ل

ا٦َ  اَئ َػ َط اَئ إِٔ٪  َر ُطو ا ًَ 

دمحم، اسمل اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اعوشرہ ےک  اوباعمص، رمع  ن

 دؿ ارگ اچےہ وت رفزہ رےھک

 اوباعمص، رمع  ن دمحم، اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1877    حس

ہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ، رعوہ ب٩ زبیر حرضت ًائظ ہزی اٟامی٪، طٌیب، ز  ابو

ٔیِّ  ز اٟز صِ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ٧َا ُط بََر ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث اهَّللٔ  َحسَّ و٢ُ  ُس َاَ٪ َر ِت ک َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ائَٔظَة  ًَ ٔ أَ٪َّ  َیِر ز ب اٟ َوةُ ب٩ُِ  بََرنٔي رُعِ ا٢َ أَِخ َٗ

ا٦َ َو٩ِ٣َ  َئ َػ َاَ٪ ٩ِ٣َ َطا ک اُ٪  ـَ َر٣َ َق  َُفٔ ا  َّ٤ ٠َ َٓ َئ  َرا و اُط ًَ  ٔ َِو٦ ٔ ی ا٦ ٥َ أ٣َََز بٔٔؼَی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َْطَ  َػل ِٓ َ َئ أ  َطا

وباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ  ن زریب رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص ا

اہلل ہیلع فملس اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک اک مکح دےتی ےھت  ب راضمؿ ےک رفز  رفض وہےئ وت سج یک وخاشہ وہیت رفزہ راتھک افر 



 

 

 ہ رفزہ ہن راتھک۔سج یک وخاشہ ہن وہیت وت ف

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ  ن زریب رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1878    حس

ک، ہظا٦ ب٩ رعوہ :  راوی ٣ش٤٠ہ، ٣اٟ  ًبس اهَّلل ب٩ 

 ُ اهَّلل ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ ٔ أَ٪َّ  ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٤َ ٔ ب٩ُِ ٣َِش٠َ اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َِو٦ُ  َحسَّ َاَ٪ ی ک ِت  َٟ ا َٗ ا  َض ٨ِ ًَ

و٣ُ  َتُؼ اَئ  َر ُطو ا ی٨َ ًَ ٤َٔس ِٟ ا ٔس٦َ  َٗ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ُط  و٣ُ ٥َ َيُؼ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  َرُسو َاَ٪  ٔة َوک اص٠ٔٔیَّ َح ِٟ ا ٔي  ِْع ف ی ُْقَ ُط َوأ٣ََزَ طُ  ا٣َ َػ َة 

طُ  َٛ َئ َتَز َطا ُط َو٩ِ٣َ  ا٣َ اَئ َػ َط  ٩ِ٤َ َٓ اَئ  وَر ُط ا ًَ َِو٦َ  ََ ی َز اُ٪ َت ـَ َر٣َ َق  ا َُفٔ َّ٤ ٠َ َٓ  ٔ ط ا٣ٔ  بٔٔؼَی

اہلل  ن ہملسم، امکل، اشہؾ  ن رعفہ اےنپ فادل  ے فہ اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ آرشی زامہن اجتیلہ ںیم اعوشرہ دبع

ےک دؿ رفزہ رےتھک ےھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یھب رفزہ رےتھک ےھت  ب دمہنی آےئ وت فتاں وخد اس اک رفزہ راھک۔ افر 

رےنھک اک مکح دای۔  ب راضمؿ ےک رفز  رفض وہےئ، وت اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رانھک وھچڑ دای۔ سج یک وخاشہ دفےرفں وک یھب رفزہ 

 وہیت اس دؿ رفزہ راتھک افر سج یک وخاشہ ہن وہیت اس دؿ رفزہ ہن راتھک۔

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، اشہؾ  ن رعفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1879    حس

ٟزح٩٤ :  راوی ک، اب٩ طہاب، ح٤یس ب٩ ًبسا ٣ش٤٠ہ، ٣اٟ  ًبس اهَّلل ب٩ 

ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٠َ  ًَ ٨ََا  ث اَ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ٔي  ٔیََة ب٩َِ أَب او ٌَ ٣ُ ٍَ ٔ ٤ َّطُ َس ٧َ ٩ٔ٤َ أ زَِّح اٟ ِبسٔ  ًَ ٤َُِیسٔ ب٩ِٔ  ٩ِ ح ًَ َضإب  اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ أٟٕک  ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٤َ

 ٥ِ ُٛ ُؤ ٤َا َی٩َِ ٠ًَُ ٔة أ ٨َ ٤َٔسی ِٟ ا ا أَص١َِ  َی  ٢ُ و ُ٘ ٔ َي بَر ٨ِٔ ٤ ِٟ ا َي  ل ًَ خَّ  ا٦َ َح ًَ َئ  ا َر اُطو ًَ َِو٦َ  ا ی ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٌِ َر ٔ َس٤ اهَّللُ   َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو ُت َر

َئ  َطا  ٩ِ٤َ َٓ ائ٥ْٔ  ٧ََا َػ ُط َوأ ا٣َ ٔػَی  ٥ُِٜ ٠َِی ًَ اهَّللُ  ِب  ُِت ٥ِ یَٜ َٟ اَئ َو َر ُطو ا ًَ َِو٦ُ  و٢ُ َصَذا ی ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ْٔطِ  ًَ ِٔ ٠ُِی َٓ اَئ  ٠َِیُؼ٥ِ َو٩ِ٣َ َط َٓ 

ےت ںیہ ہک اوہنں ےن اعمفہی  ن ایب  نایؿ وک سج اسؽ اوہنں دبعاہلل  ن ہملسم، امکل، ا ن اہشب، دیمح  ن دبعارلنمح، ایبؿ رک

 ےن جح ایک اھت۔ ربنم رپ ےتہک وہےئ انس ہک ا  الہ دمہنی اہمتر  املعء اہکں ںیہ؟ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ

ں افر اس ےئل وج صخش اچےہ رفزہ رےھک افر وج انس ہک ہی اعوشرہ اک دؿ ےہ اس ےک رفز  مت رپ رفض ںیہن ںیہ افر ںیم رفز   ے وہ

 اچےہ ہن رےھک۔

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، ا ن اہشب، دیمح  ن دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ۔اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1880    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ر، اب٩ ًباض  ، سٌیس ب٩ جبی اٟوارث، ایوب، ًبساهَّلل ب٩ سٌیس ب٩ جبیر ، ًبس  ابو٤ٌ٣ز

ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث وُب َحسَّ ا أَی  ٨ََ ث رٔٔث َحسَّ َوا ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ ز ٤َ ٌِ ُو ٣َ ا أَب ٨ََ ث ضَٔی  َحسَّ َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٕ یِر َب یٔس ب٩ِٔ ُج ٌٔ َس اهَّللٔ ب٩ُِ 



 

 

 ًَ و٦ُ یَِو٦َ  َتُؼ َز  و َیُض ِٟ ا َی  أ ََفَ َة  ٨َ ی ٤َسٔ ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٔس٦َ  َٗ  ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ ا َصَذا اهَّللُ  و اُٟ َٗ ا  ٢َ ٣َا َصَذ ا َ٘ َٓ َئ  َرا و اُط

أْٟح  ِو٦ْ َػ َؼ  َی َٓ  ٥ُِٜ ٨ِ وَسی ٣ٔ ٙ  ب٤ُٔ ٧ََا أََح أ َٓ ا٢َ  َٗ وَسی  ا٣َطُ ٣ُ َؼ َٓ ص٥ِٔ  ُسوِّ ًَ ائٔی١َ ٩ِ٣ٔ  َ َِ ٔ َىٔی إ ي اهَّللُ ب َطَّ َِو٦ْ ٧ ُط َوأ٣ََزَ َصَذا ی ا٣َ

 ٔ ط ا٣ٔ  بٔٔؼَی

 ہک اوہنں ےن اوبرمعم، دبعاولارث، اویب، دبعاہلل  ن دیعس  ن ریبج، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ

ہ ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دمہنی رشتفی الےئ وت وہید وک داھکی ہک اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےتھک ںیہ۔ آپ ےن وپاھچ ہی رفز

شیک ےہ؟ وت اؿ ولوگں ےن اہک ہک رتہب دؿ ےہ ایس دؿ اہلل ےن ینب اےرالیئ وک اؿ ےک دونمشں  ے اجنت دی یھت، اس ےئل رضحت 

ٰیس ےن اس دؿ رفزہ راھک اھت۔ آپ ےن رفامای ہک مہ اہمتر  ا نابر  ے زایدہ ومٰیس ےک دقحار ںیہ۔انچہچن آپ ےن اس دؿ رفزہ وم

 راھک افر ولوگں وک یھب اس دؿ رفزہ رےنھک اک مکح دای۔

 ہنعاوبرمعم، دبعاولارث، اویب، دبعاہلل  ن دیعس  ن ریبج، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1881    حس

ہ، ابو٤ًیص، ٗ :  راوی اسا٣ سٰی ًلي ب٩ ًبساهَّلل ، ابو ٣و ابو رضت  ، ح رٚ ب٩ طہاب كا  ، ش٥٠ ٣ ص ب٩   ی

 ٔٚ رٔ َا ٩ِ ك ًَ ِیٔص ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  َٗ  ٩ِ ًَ ٕص  ٩ِ أَبٔي ٤ًَُِی ًَ َة  ا٣َ ا أَبُو أَُس ٨ََ ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث وَسی َحسَّ َبٔي ٣ُ ٩ِ أ ًَ إب  ٔطَض ب٩ِٔ 

س   ٌُ اَئ َت َر ُطو ا ًَ َِو٦ُ  َاَ٪ ی ا٢َ ک َٗ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ُظ أْمُتَْنَر و٣ُو ُؼ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ ا  ُ ًٔیّس وز َیُض ِٟ ا  ُظ 

 یل  ن دبعاہلل ، اوبااسہم، اوبسیمع، سیق  ن ملسم، اطرؼ  ن اہشب، رضحت اوب ومٰیس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ احصہب  ے رفامای ہک مت یھب ایس دؿ رفزہ روھک۔ ہک وہیدی اعوشرہ ےک دؿ وک دیع ےتھجمس ےھت، وت یبن



 

 

  یل  ن دبعاہلل ، اوبااسہم، اوبسیمع، سیق  ن ملسم، اطرؼ  ن اہشب، رضحت اوبومٰیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز  اک ایبؿرف :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1882    حس

٨ًہ :  راوی اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  رضت  ، ح ہ ي٨ ًي بي  ا اهَّلل ب٩  ًبیس   ، اب٩ یزیس سٰی،  ٣و اهَّلل ب٩   ًبیس 

 َ٨ اب٩ِٔ ًَُيِي  ٩ِ ًَ وَسی  اهَّللٔ ب٩ُِ ٣ُ ا ًُبَِیُس  ٨ََ ث َیُِت َحسَّ َرأ ا  ٢َ ٣َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٔیَس  ز َی ٔي  اهَّللٔ ب٩ِٔ أَب ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ َة 

َِو٦َ  ِو٦َ ی َی ِٟ ا ا  ٔ إِٔلَّ صََذ ٔظ َیِر َي ُ ل ًَ ُط  ٠َ َـّ َٓ  ٕ َِو٦ ا٦َ ی ٔػَی ی  َترَِحَّ َی  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ اٟ ا  اَئ َوَصَذ َر ُطو ا ِضزَ ًَ ىٔی َط ٌِ َز َي ِض ظَّ

اَ٪  ـَ  َر٣َ

دیبعاہلل  ن ومیس، ا ن سیدی، دیبعاہلل  ن ایب ہنییع، رضحت ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم 

اضمؿ ےک یسک دؿ وک ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ںیہن داھکی ہک یسک دؿ وک وساےئ اس دؿ ےک ینعی اعوشر  ےک وسا اس ےنیہم ینعی ر

 الضف ھجمس رک اس ںیم رفزہ راھک وہ۔

 دیبع اہلل  ن ومٰیس، ا ن سیدی، دیبع اہلل  ن ایب ہنییع، رضحت ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ہ ےک دؿ رفزہ رےنھک اک ایبؿ ۔اعوشر

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1883    حس



 

 

ہ ب٩ اٛوَ :  راوی ، س٤٠ ، یزیس ابزاہی٥  ٣کي ب٩ 

ضَٔی اهَّللُ َر  َٔ َو ِٛ َ ِْل ا َة ب٩ِٔ  َس٤َ٠َ  ٩ِ ًَ َبٔي ًُبَِیٕس  ٔیُس ب٩ُِ أ َز ا ی ٨ََ ث َِزاصٔی٥َ َحسَّ يي  ب٩ُِ إٔب ٤َک ِٟ ا ا  ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٢َ أ٣َََز  ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  

 َ ٥ِ ی َٟ ٔ َو٩ِ٣َ  ط ِو٣ٔ َی َة  ٘ٔیَّ ٠َِیُؼ٥ِ َب َٓ َک١ََ  َاَ٪ أ أض أَ٪َّ ٩ِ٣َ ک ا٨َّٟ ٔي  ِ٪ ف َذِّ َِس٥َ٠َ أَِ٪ أ َرُجًّل ٩ِ٣ٔ أ  ٥َ َس٠َّ یَِو٦ُ َو ِو٦َ  َی ِٟ ا إٔ٪َّ  َٓ ٠َِیُؼ٥ِ  َٓ َک١ََ  ٩ُِٜ أ

اَئ  َر ُطو ا ًَ 

امیہ، سیدی، ہملس  ن اوکع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ینب املس ےک اکی صخش وک یکم  ن ارب

مکح دای ہک ولوگں ںیم االعؿ رکد  سج صخش ےن ھچک اھک ایل ےہ فہ ابیق دؿ کت ھچک ہن اھکےئ، افر سج ےن ںیہن اھکای ےہ فہ رفز  

 اک دؿ ےہ۔رےھک، اس ےئل ہک آج اعوشرہ 

 یکم  ن اربامیہ، سیدی، ہملس  ن اوکع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش یک تلیضف ایبؿ وج راضمؿ )راوتں( ںیم ڑھکا وہ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

  ڑھکا وہ۔اس صخش یک تلیضف ایبؿ وج راضمؿ )راوتں( ںیم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1884    حس

، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی یر، ٟیث ی، ب٩ بٜ  یحٌ

 َ نٔي أ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َِزَة  ی َا صَُز ٤ََة أَ٪َّ أَب َس٠َ ُو  ب

 َٟ ا َُُٔفَ  ابّ تَٔش اِح ٧ّا َو ٤َا ُط إٔی ا٣َ َٗ اَ٪ ٩ِ٣َ  ـَ َٔز٣َ ٟ ٢ُ و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ُت َر ٌِ ٔ ٤ ٔ َس ِبٔط ٧ ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ سَّ َ٘ ا َت  ُط ٣َ

اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ  ییحی،  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب،

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک فہ صخش وج راضمؿ یک راوتں ںیم اامیؿ ےک اس ھ وثاب یک تین  ے ڑھکا وہ وت اس ےک 



 

 

 اےلگ انگہ شخب دےیئ اجےت ںیہ۔

 ثیل، لیقع، ا ن اہشب، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعییحی،  ن ریکب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش یک تلیضف ایبؿ وج راضمؿ )راوتں( ںیم ڑھکا وہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1885    حس

اٟزح٩٤، ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ک، اب٩ طہاب، ح٤یس ب٩ ًبس ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 ٔ ٩ِ أَب ًَ  ٩ٔ٤َ اٟزَِّح ِبٔس  ًَ ٤َِیٔس ب٩ِٔ  ٩ِ حُ ًَ إب  اب٩ِٔ ٔطَض  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ضَٔی اهَّللُ َحسَّ َر یَِزَة  َُز ُط أَ٪َّ ي ص ٨ِ ًَ

 ٦َ سَّ َ٘ َت ا  ُط ٣َ َٟ ابّا َُُٔفَ  تَٔش اِح ٧ّا َو ٔی٤َا اَ٪ إ ـَ َر٣َ ا٦َ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  إب َر َض اب٩ُِ ٔط ا٢َ  َٗ  ٔ ٔط ٧ِب  ٩ِ٣ٔ َذ

ذَ  َي  ل ًَ  ُ ز ِْل٣َِ ا ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو يَي َر ُوف ُت ٔة َٓ َٓ ًَٔل ا ٩ِ٣ٔ خ َػِسّر ٕ َو ََِک ٔي ب َب ٔة أ َٓ ًَٔل ٔي خ َٔک ف َذٟ َي  ل ًَ  ُ ز ِْل٣َِ َاَ٪ ا ک َٔک ث٥َُّ  ٟ

 َ٘ ِٟ ا ِبٕس  ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ َوَة ب٩ِٔ  ٩ِ رُعِ ًَ إب  َض ٔط ٩ِ اب٩ِٔ  ًَ ا َو ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َز  ٤َ ًُ َ٤ ًُ ٍَ ُت ٣َ ِج ٢َ َْخَ ا َٗ َُّط  ٔیِّ أ٧َ زَ ار

وَ٪ ُيَؼ  ُٗ َْ ٣َُتََفِّ ا ُض أَِوَز ا َّ٨ اٟ ا  َٔذ إ َٓ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا َي  ٔل اَ٪ إ ـَ َر٣َ ٔي  ّة ف ِی٠َ َٟ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  أب َر لَّ َد ِٟ ا يي ب٩ِٔ  ٔ َوُيَؼل ط ٔش ِٔ ٨َٔ ُج١ُ ٟ زَّ اٟ يي  ل

ُت َصُؤَِل  ٌِ ِو َج٤َ َٟ ََری  يي أ ٔن ُ إ ٤َُز ً ٢َ ا َ٘ َٓ اٟزَّصُِم   ٔ ًَلتٔط يي بَٔؼ ُیَؼل َٓ ُج١ُ  زَّ لَي اٟ ًَ ُض٥ِ  ٌَ َح٤َ َٓ ز٦ََ  ًَ َاَ٪ أ٣ََِث١َ ث٥َُّ  ک َٟ احٕٔس  رٕٔئ َو ا َٗ لَي  ًَ ٔئ 

 ِٟ ا  ٥َ ٌِ ٔ ُ ن ز ٤َ ا٢َ ًُ َٗ ٔض٥ِٔ  رٔئ ا َٗ  ٔ ًَلة وَ٪ بَٔؼ ُض يَُؼ٠  ا َّ٨ اٟ ی َو ّة أُِْخَ ِی٠َ َٟ ُط  ٌَ ُت ٣َ ِج ٕب ث٥َُّ َْخَ ٌِ َٛ َيِّ ب٩ِٔ  ُب وَ٪ أ ا٣ُ ٨َ َی ًٔی  َّٟ ا ٔ َو ظ ُة صَٔذ ًَ بِٔس

 ١ُ ـَ ِٓ َ َضا أ ٨ِ طُ ًَ َٟ وَ٪ أَوَّ و٣ُ ُ٘ ُض َي ا َّ٨ اٟ َاَ٪  ک ِی١ٔ َو ا٠َّٟ ٔیُس آْٔخَ  یُز وَ٪  و٣ُ ُ٘ ًٔی َي َّٟ ا  ٩ِ٣ٔ 

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، دیمح  ن دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 اامیؿ ےک اس ھ )سابدت ےک ےئل( ڑھکا وہ، وت اس ےک اےلگ انگہ شخب فملس ےن رفامای وج صخش راضمؿ یک راوتں ںیم وثاب ےک ےئل

دےیئ اجےت ںیہ۔ ا ن اہشب اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت وہیئگ افر احتل یہی ریہ، رھپ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع 

افر دنسب ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب، دبعارلنمح  ؽ رتایک الختف افر رضحت رمع ریض اہلل ہنع یک ادتبایئ الختف ےک زامہن ںیم یہی اح



 

 

 ن دبعااقلری وقنمؽ ےہ دبعارلنمح ےن ایبؿ ایک ہک ںیم رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اس ھ راضمؿ یک اکی رات دجسم یک رطػ 

 ھ ھچک ولگ امنز ڑپےتھ ںیہ، الکن، فتاں ولوگں وک داھکی ہک وکیئ اگل امنز ڑپھ رتا ےہ افر ںیہک اکی صخش امنز ڑپھ رتا ےہ وت اس ےک اس

 رمع ےن رفامای ہک ےریا ایخؽ ےہ ہک اؿ بس وک اکی اقری رپ قفتم رکفں وت زایدہ رتہب وہاگ رھپ اس اک زعؾ رک ےک اؿ وک ایب  ن بعک رپ عمج

ےن رفامای ہک ہی ایھچ رک دای۔ رھپ ںیم اؿ شیک ھ دفےری رات ںیم الکن ولگ اےنپ اقری شیک ھ امنز ڑپھ رےہ ےھت، رمع ریض اہلل ہنع 

دبتع ےہ، افر رات اک فہ ہصح ینعی آرخی رات سج ںیم ولگ وس اجےت ںیہ اس  ے رتہب ےہ سج ںیم ڑھک  وہ اجےت ںیہ افر 

 ادتبایئ ہصح ںیم ڑھک  وہےت ےھت۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، دیمح  ن دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش یک تلیضف ایبؿ وج راضمؿ )راوتں( ںیم ڑھکا وہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1886    حس

ر،  :  راوی ، رعوہ ب٩ زبی ک، اب٩ طہاب ٣اٟ رضی اهَّلل ٨ًہااس٤اًی١،  ہ   حرضت ًائظ

َرضَٔی اهَّللُ َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ َوَة ب٩ِٔ  ٩ِ رُعِ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ أْٟک  َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َضا َزِؤد  ٨ِ ًَ  

٠َیِ  ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  ٥َ أَ٪َّ َر َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ ٩ِ اهَّلل ًَ ُث  ِی ٨ََا ا٠َّٟ ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ٨ََا  ث اَ٪ َحسَّ ـَ َر٣َ َذَٟٔک فٔي  َّي َو َػل  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط

َػ  اهَّللٔ   ٢َ ُسو بََرِتطُ أَ٪َّ َر ا أَِخ ٨َِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َة َر ائَٔظ ًَ ُ أَ٪َّ  َوة ٔي رُعِ ن إب أَِخبََر ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ َس٠َّ ًُ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ِی٠َّة ل َٟ َد  ٥َ َْخَ

 ِٛ َ ٍَ أ ٤َ اِجَت َٓ ا  ُو ث َتَحسَّ َٓ ُض  ا َّ٨ اٟ َبَح  أَِػ َٓ  ٔ ٔط ًَلت ٢ْ بَٔؼ رَٔجا َّي  َػل ٤َِشحٔٔس َو ِٟ ٔي ا َّي ف َؼل َٓ ِی١ٔ  ا٠َّٟ  ٖٔ ا ٩ِ٣ٔ َجِو ِو َؼ٠َّ َٓ َّي  َؼل َٓ ُض٥ِ  ٨ِ٣ٔ ُ ثَر

اٟ ٤َِشحٔٔس ٩ِ٣ٔ  ِٟ ا ثَُر أَص١ُِ  َٜ َٓ ا  ُو ث َتَحسَّ َٓ ُض  ا َّ٨ اٟ َح  َِػَب أ َٓ ُط  ٌَ َّي ٣َ َؼل َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢ُ و َرُس َد  َْخَ َٓ ٔة  أَٟث اٟثَّ ٔة  ِی٠َ َّ٠

اٟؼ    ٔ َد َٟٔؼًَلة َّی َْخَ ً ٔ َح ٩ِ أَص٠ِٔط ًَ ٤َِشحُٔس  ِٟ ا  َ َحز ًَ ُة  ٌَ ٔ اب زَّ اٟ ُة  ِی٠َ ٧َِت ا٠َّٟ کَا ا  َّ٤٠َ َٓ  ٔ ًَلتٔط ا بَٔؼ ِو َؼ٠َّ َب١َ َٓ ِٗ َ ِحَز أ َٔ ِٟ ا َضی  َٗ ا  َّ٤ ٠َ َٓ لَي  ِبٔح  ًَ

 ًَ َََرَق  ِٔ ُت ِّی َخٔظیُت أَِ٪  ى ٜٔ ٥ُُِٜ َوَل ٧ کَا َيَّ ٣َ ل ًَ  َٕ َیِد  ٥ِ َٟ َّطُ  إ٧ٔ َٓ ُس  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ َس ث٥َُّ  ضَّ َتَظ َٓ أض  َّ٨ يَي اٟ ُوف ُت َٓ َضا  ٨ِ ًَ ٔزُوا  ح ٌِ َت َٓ  ٥ُِٜ ٠َِی



 

 

َذَٟٔک  َي  ل ًَ  ُ ز ِْل٣َِ ٥َ َوا َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو  َر

، امکل، ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اامسلیع

ح، ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، رعفہ  ے رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک  امنز ڑپیھ افر ہی راضمؿ ںیم وہا اھت۔

فملس اکی درایمین رات ںیم )راضمؿ یک( ےلکن۔ آپ ےن دجسم ںیم امنز ڑپیھ افر ولوگں ےن یھب آپ ےک  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ےھچیپ امنز ڑپیھ۔ حبص وک ولوگں ےن اس اک اکی دفےر  رپ رچاچ ایک۔ دفےر  دؿ اس  ے زایدہ ولگ عمج وہےئ افر آپ ےک اس ھ 

ایبؿ ایک۔ رسیتی رات ںیم اس  ے زایدہ آدیم عمج وہےئ۔انچہچن امنز ڑپیھ رھپ حبص وہیئ وت اس وک ولوگں ےن اکی دفےر   ے 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ابرہ رشتفی الےئ۔ آپ ےن امنز ڑپیھ وت ولوگں ےن یھب آپ ےک اس ھ امنز ڑپیھ،  ب وچیھت رات 

حبص یک امنز ادا یک وت ولوگں یک رطػ وتمہج آیئ وت دجسم ںیم ولوگں اک اس ںیم امسان دوشار وہ ایگ نکیل آپ حبص یک امنز ےک ےئل ےلکن  ب 

وہےئ افر رفامای! اامدعب، ھجم  ے مت ولوگں یک وموجدیگ وپدیشہ ںیہن یھت، نکیل ےھجم وخػ وہا ہک ںیہک مت رپ رفض ہن وہ اجےئ، افر مت 

 اس ےک ادا رکےن  ے اعزج آاجؤ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن فافت اپیئ افر احتل یہی ریہ

 اامسلیع، امکل، ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش یک تلیضف ایبؿ وج راضمؿ )راوتں( ںیم ڑھکا وہ۔
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ٟزح٩٤ :  راوی بسا  ً ہ ب٩ ری، ابوس٤٠ ک، سٌیس ٣٘ب ٣اٟ  اس٤اًی١، 

 َّ ٧َ ٩ٔ٤َ أ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ ٤ََة ب٩ِٔ  َس٠َ َبٔي  ٩ِ أ ًَ ٔیِّ  بُر ِ٘ ٤َ ِٟ ا یٕس  ٌٔ ٩ِ َس ًَ أْٟک  َىٔی ٣َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث َرضَٔی اهَّللُ َحسَّ َة  ائَٔظ ًَ َسأ٢ََ  ُط 

 ِ٨ َر ًَ ٔي  ٔیُس ف یَز َاَ٪  ک ِت ٣َا  َٟ ا َ٘ َٓ اَ٪  ـَ َر٣َ ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  ُس َػًَلةُ َر َِت  َا٧ َٕ ک ِی َٛ َي َضا  ل ًَ  ٔ ٔظ یِر َُ اَ٪ َوَِل فٔي  ـَ ٣َ

ٔض٩َّٔ ث٥َُّ ُيَؼ  ُوٟ ٨ٔض٩َّٔ َوك ٩ِ حُِش ًَ َتَش١ِ  ًَل  َٓ ا  ٌّ َِرَب يي أ ّة ُيَؼل ٌَ ِٛ َر َة  رِشَ ًَ ی  ٔض٩َّٔ ث٥َُّ إِٔحَس ُوٟ ٔض٩َّٔ َوك ٨ ٩ِ حُِش ًَ َتَش١ِ  ًَل  َٓ ا  ٌّ َِرَب يي أ ل



 

 

أ٪ َو  ا٣َ ِیىَیَّ َت٨َ ًَ ُة إٔ٪َّ  ائَٔظ ًَ یَا   ٢َ ا َٗ ُوتَٔز  ِب١َ أَِ٪ ت َٗ ا٦ُ  ٢َ اهَّللٔ أََت٨َ َرُسو یَا  ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ ّا  ًََلث يي ث ٔيیُيَؼل ٠ِ َٗ ا٦ُ  ٨ََ  َِل ی

  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن )اوبہملس( رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اامسلیع، امکل، دیعس ربقمی، اوبہملس  ن دبعارلنمح

 ے وپاھچ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رات یک امنز راضمؿ ںیم یسیک یھت۔ اوہنں ےن وجاب دای ہک راضمؿ ںیم افر اس ےک العفہ 

اؿ ےک وطؽ ف ب ن وک ہن وپوھچ۔ رھپ اچر رںیتعک ڑپےتھ دفونں ںیم ایگرہ روتعکں  ے زایدہ ہن ڑبےتھ ےھت۔ اچر رںیتعک ڑپےتھ ےھت۔ 

نج ےک وطؽ ف ب ن اک ایک انہک۔ رھپ نیت رںیتعک ڑپںیتھ ےھت۔ وت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل آپ فرت ڑپےنھ  ے ےلہپ وس اجےت ںیہ، 

 ات۔آپ ےن رفامای ہک ا  اعہشئ ریض اہلل اہنع ےریی دفونں آںیھکن وسیت ںیہ نکیل ےریا دؽ ںیہن وس

 اامسلیع، امکل، دیعس ربقمی، اوبہملس  ن دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بش دقر یک تلیضف اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک مہ ےن اس وک بش دقر ںیم ااترا، ا

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

ر ونیہمں  ے رتہب ےہ، سج ںیم  دقر یک تلیضف اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک مہ ےن اس وک بش دقر ںیم ااترا، افر ںیہمت ایک ولعمؾ ہک بش دقر ایکےہ، بش دقر ازابش

ۃ اک ایبؿ ےہ، ہک آرآؿ ںیم اہجں ام ادرک رفےتش افر رفح اےنپ رپفرداگر ےک مکح  ے ارتےت ںیہ ۔ رہ ارم  ے السیتم ےہ، ہی رجف ےک ولطع وہےن کت ریتہ ےہ ا

 

 ی
عی
فر ا ن 

 ےک اافلظ  ے اطخب ایک ےہ وت اہلل اعتیل ےن آپ وک اتبدای افر اہجں فامدیرکی اک  ظف آای ےہ فتاں آپ وک ںیہن اتبای ایگ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1888    حس

، سٔیا٪، :  راوی رضی اهَّلل ٨ًہ ًلي ب٩ ًبساهَّلل  ہ، ابوہزیزہ  ہزی، ابوس٤٠  ز

ٔي  َب ٩ِ أ ًَ زٔیِّ  ز صِ اٟ َى ٩َ٣ٔ  ٔٔ ا َح ٤ََّ ٧ٔ ُظ َوإ ٨َا ِو ٔٔ ا٢َ َح َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  یَِزَة  َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٤ََة  َس٠َ

 ٔ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ِی٠ََة ًَ َٟ ا٦َ  َٗ ٔ َو٩ِ٣َ  ٔط ِب َذ٧  ٦َ ٩ِ٣ٔ سَّ َ٘ ا َت طُ ٣َ َٟ ّا َُُٔفَ  اب تَٔش اِح ٧ّا َو ٤َا ٔی اَ٪ إ ـَ َر٣َ ا٦َ  َػ  ٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ َو

زٔیِّ  ز صِ ٩ِ اٟ ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ ُ٪ ب٩ُِ  ُس٠َامِیَ ُط  ٌَ اَب ٔ َت ِبٔط ٧ ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ سَّ َ٘ ُط ٣َا َت َٟ ابّا َُُٔفَ  تَٔش ّا َواِح ا٧ ٔی٤َ ٔ إ ِسر َ٘ ِٟ  ا

دبعاہلل ،  نایؿ، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای سج ےن   یل  ن



 

 

اامیؿ شیک ھ وثاب یک تین  ے راضمؿ ےک رفز  رےھک اےکس اےلگ انگہ شخب دےیئ اجےت ںیہ افر وج بش دقر ںیم اامیؿ ےک اس ھ 

ڑھکا وہا وت اس ےک اےلگ انگہ اعمػ رک دےیئ اجےت ںیہ۔ امیلسؿ  ن ریثک ےن زرہی  ے اس یک  وثاب یک تین  ے )سابدت ےک ےئل(

 اتمتعب ںیم رفاتی یک۔

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بش دقر وک راضمؿ یک آرخی است راوتں ںیم ڈوھڈنےن اک ایبؿ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 بش دقر وک راضمؿ یک آرخی است راوتں ںیم ڈوھڈنےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1889    حس

ک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل :  راوی ٣اٟ  ،ٕ ہًبس اهَّلل ب٩ یوس ٨ً  

رٔجَ  ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٤ََز  اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ أب  َِػَح اِّل ٩ِ٣ٔ أ

 َ اِْل  ٍٔ ِب اٟشَّ ٔي  ٔ ف ٨َا٦ ٤َ ِٟ ا ٔي  رٔ ف ِس َ٘ ِٟ ا َة  ِی٠َ َٟ ا  ُُرو ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ِس ًَ َٗ  ٥ِ ُٛ ا َی ِؤ ی ُر ٥َ أََر َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس  ٢َ ا َ٘ َٓ أْخٔ  َو

أْخٔ  ِْلََو ٍٔ ا ِب اٟشَّ ٔي  ا ف َص ٠َِيَترَِحَّ َٓ َضا  ی َترَِحِّ َاَ٪ ٣ُ ک  ٩ِ٤َ َٓ ِْلََوأْخٔ  ا  ٍٔ ِب اٟشَّ اكَأَِت فٔي  َو  َت

تی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب ںیم  ے دنچ ولوگں وک دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفا

بش دقر وخاب ںیم آرخی است راوتں ںیم دالھکیئ یئگ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم داتھکی وہں ہک اہمتر  وخاب 

  ےہ اس وک آرخی است راوتں ںیم التش رک ۔آرخی است راوتں ںیم قفتم وہ ےئگ ںیہ، اس ےئل وج صخش اس اک التش رکےن فاال

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ۔بش دقر وک راضمؿ یک آرخی است راوتں ںیم ڈوھڈنےن اک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1890    حس

ہ :  راوی ، یحٌی، ابوس٤٠ ہ، ہظا٦  ٣ٌاذ ب٩ ٓـاٟ

 ٔ َاَ٪ ل ک یٕس َو ٌٔ َا َس ُت أَب ِٟ َ َسأ  ٢َ ا َٗ ٤ََة  َس٠َ َبٔي  ٩ِ أ ًَ ٌَی  َیِح  ٩ِ ًَ ا٦ْ  ا صَٔظ ٨ََ ث َة َحسَّ َٟ ا ـَ َٓ ُ ب٩ُِ  اذ ٌَ ٨ََا ٣ُ ث ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ ا  ّ٘ َػٔسي ٨َا  ي  ِٔ َٜ َت ًِ ا

 َ٨َ َلب َد َٓ ی٩َ  رِٔشٔ َػبٔیَحَة ً َد  َْخَ َٓ اَ٪  ـَ َر٣َ ِْلَِوَسَم ٩ِ٣ٔ  ا رِشَ  ٌَ ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٍَ ِی٠ََة ٣َ َٟ یُت  ُرٔ يي أ ٔن ا٢َ إ َٗ ا َو

 َ ِْل رِشٔ ا ٌَ ِٟ ا ا فٔي  وَص ٤ُٔش َت ِٟ ا َٓ َضا  ُت ي نُشِّ َضا أَِو  ُِنٔشيُت ٔ ث٥َُّ أ ِسر َ٘ ِٟ َاَ٪ ا ک  ٩ِ٤َ َٓ إئ َوكٔیٕن  َِسُحُس فٔي ٣َ يي أ َن ُِت أ َرأَی يي  ٔن ٔ َوإ َوِتز ِٟ ا أْخٔ فٔي  َو

ّة  ًَ َ ز َٗ ٔئ  ٤َا اٟشَّ ٔي  ی ف ٧ََز ٨َا َو٣َا  ٌِ َج ََفَ  ٍِ یَرِٔج ٠ِ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ٔ  ٍَ َر ٣َ َٕ َٜ َت ًِ َّی  ا ً ِت َح ٤ََْطَ َٓ ابَْة  َسَح ائَِت  َح َٓ

ا٢َ  ٔ َو  َس ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل ُسو٢َ  َیُِت َر أ ََفَ ًَلةُ  ٤َِت اٟؼَّ ِد١ٔ َوأُٗٔی َّ٨ اٟ ٔیٔس  ز َاَ٪ ٩ِ٣ٔ َج ک ٤َِشحٔسٔ َو ِٟ ا  ُٕ ِ٘ أئ َس ٤َ ِٟ ا ٔي  ٥َ َيِشُحُس ف َس٠َّ

 ٔ تٔط ِبَض ٔي َج یٔن ف لِّ اٟ ََز  َیُِت أَث َرأ َّی  ً یٔن َح لِّ اٟ  َو

تی رکےت ںیہ ہک اوبدیعس وج ےری  دفتس ےھت۔ اؿ  ے وپاھچ ایگ وت اوہنں ےن اہک ہک مہ اعمذ  ن اضفہل، اشہؾ، ییحی، اوبہملس  ے رفا

ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ راضمؿ ےک درایمین رشع  ںیم ااکتعػ ایک، آپ سیب یک حبص وک ابرہ ےلکن افر مہ ولوگں وک ہبطخ 

 ای ہی رفامای ہک ںیم الھب دای ایگ۔ اس ےئل ا ے آرخی رشع  یک اطؼ راوتں انسای رفامای ہک ےھجم بش دقر داھکیئ یئگ رھپ ںیم ا ے وھبؽ ایگ

ںیم التش رکف افر ںیم ےن وخاب ںیم داھکی ہک ںیم اپین افر ڑچیک ںیم دجسہ رک رتا وہں، اےئلس سج ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

ا یھب مہ وک رظن ںیہن آرتا اھت ہک ابدؽ اک اکی ڑکٹا ومندار وہا افر ابرش اس ھ ااکتعػ ایک ےہ فاسپ وہ اجےئ افر آامسؿ ںیم دبیل اک وکیئ ڑکٹ

وہےن یگل، اہیں کت ہک دجسم یک  تھ  ے اپین ےنہب اگل۔ وج وجھکر یک وینہٹں  ے ینب وہیئ یھت افر امنز ڑپیھ یئگ، وت ںیم ےن روسؽ اہلل 

  اہیں کت ہک آیکپ اشیپین ںیم ےھجم ڑچیک اک ارث داھکیئ دای۔یلص اہلل ہیلع فملس وک اپین افر ڑچیک ںیم دجسہ رکےت وہےئ داھکی

 اعمذ  ن اضفہل، اشہؾ، ییحی، اوبہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...رافی ںیہ ۔ بش دقر آرخی رشع  یک اطؼ راوتں ںیم ڈوھڈنےن اک ایبؿ اس ںیم سابدہ یھب

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 بش دقر آرخی رشع  یک اطؼ راوتں ںیم ڈوھڈنےن اک ایبؿ اس ںیم سابدہ یھب رافی ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1891    حس

ہ رضی :  راوی اٟس سے وہ حرضت ًائظ ہ ب٩ سٌیس، اس٤اًی١ ب٩ جٌَف، ابوسہی١، اپ٨ے و  اهَّلل ٨ًہا ٗتيب

ائَٔظةَ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َضِی١ٕ  ُس ُو  ا أَب ٨ََ ث ٕ َحسَّ ََف ٌِ أًی١ُ ب٩ُِ َج ٤َ ا إِٔس ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ َس ُة ب٩ُِ  تَِيَب ُٗ ا  ٨ََ ث و٢َ َحسَّ َرُس ا أَ٪َّ  ٨َِض ًَ اهَّللُ  َرضَٔی   

ٔي ٔ ف ِسر َ٘ ِٟ ا ِی٠ََة  َٟ ا  ِو ٢َ َترَِحَّ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اَ٪  اهَّللٔ  ـَ َر٣َ ِْلََوأْخٔ ٩ِ٣ٔ  ا رِشٔ  ٌَ ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ ٔ ز ؤِت ِٟ  ا

ہبیتق  ن دیعس، اامسلیع  ن رفعج، اوبلیہس، اےنپ فادل  ے فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 اہلل ہیلع فملس ےن رفامای بش دقر وک راضمؿ ےک آرخی رشع  یک اطؼ راوتں ںیم التش رکف۔

 ہبیتق  ن دیعس، اامسلیع  ن رفعج، اوبلیہس، اےنپ فادل  ے فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 دہ یھب رافی ںیہ ۔بش دقر آرخی رشع  یک اطؼ راوتں ںیم ڈوھڈنےن اک ایبؿ اس ںیم ساب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1892    حس

رضی اهَّلل  :  راوی ری  ہ، حرضت ابوسٌیس خس اہی٥، ابوس٤٠ اور زی، یزیس ب٩ ٣ح٤س ابز زر  ابي حاز٦،  ابزاہی٥ ب٩ ح٤زہ، اب٩ 

ہ ٨ً 



 

 

 َ اب٩ُِ أ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ زََة  اصٔی٥ُ ب٩ُِ َح٤ِ َِز ٨ََا إٔب ث َبٔي َحسَّ ٩ِ أ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٔس ب٩ِٔ إٔب َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ  ٔ از َض ِٟ ٔیَس ب٩ِٔ ا ز َی  ٩ِ ًَ ٔی   ِرز اَو َر ٕ َواٟسَّ از٦ٔ ٔي َح ب

 ٔ او یَُح  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس َاَ٪  ُط ک ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  یِّ  رٔ ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس ٔي  َب ٩ِ أ ًَ َة  ٤َ رِشَ َس٠َ ٌَ ِٟ ا اَ٪  ـَ َر٣َ ًٔی فٔي ُر فٔي  َّٟ ا

ٔلَي  ٍَ إ َرَج ی٩َ  رِٔشٔ ب١ُٔ إِٔحَسی َوً ِ٘ ّة َت٤ِٔضی َوَيِشَت ِی٠َ َٟ ی٩َ  رِٔشٔ ٔسی ٩ِ٣ٔ ً ٤ُِ ٔیَن ی َاَ٪ ح ک ا  إَٔذ َٓ  ٔ ز ِض اٟظَّ َسٔم  َاَ٪ َو ٍَ ٩ِ٣َ ک ٔ َوَرَج ٨ٔط َٜ ٣َِش

یَ  َاَ٪  ًٔی ک َّٟ ا َة  ِی٠َ ا٠َّٟ  ٔ ط اَوَر ٓٔی ٕ َج ز ِض ٔي َط ا٦َ ف َٗ َ َّطُ أ ٧َ طُ َوأ ٌَ ُٔر ٣َ او ُت یَُح ٨ِ ُٛ  ٢َ ا َٗ ُ ث٥َُّ  اهَّلل َئ  ا َزص٥ُِ ٣َا َط أ٣ََ َٓ َض  ا ا٨َّٟ َب  َدَل َٓ ا  ٍُ ٓٔیَض زِٔج

 ِ٠ َٓ عٔي  ٣َ َٕ َٜ َت ًِ ا َاَ٪  ٩ِ٤َ ک َٓ أْخَ  ِْلََو رِشَ ا ٌَ ِٟ ا  ٔ اؤَر َصٔذظ ا لٔي أَِ٪ أَُج ِس بََس َٗ رِشَ ث٥َُّ  ٌَ ِٟ ا  ٔ اؤُر َصٔذظ ُت أَُج ُرٔی ِس أ َٗ ٔ َو ط ٔٔ َٜ َت ٌِ بُِت فٔي ٣ُ َیِث

 ٔ ظ َِس َصٔذ ىٔی أ ُِت َرأَی ِس  َٗ ٕ َو ک١ُِّ ؤِتز وصَا فٔي  ُِ َِت اب أْخٔ َو ِْلََو رِشٔ ا ٌَ ِٟ ا وَصا فٔي  ُِ َِت اب َٓ َضا  ُِنٔشيُت ِی٠ََة ث٥َُّ أ ِت ا٠َّٟ َض٠َّ ِسَت ا َٓ یٕن  حُُس فٔي ٣َإئ َوكٔ

ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َّي  ٤َِشحُٔس فٔي ٣َُؼل ِٟ ا  َٕ َٛ َو َٓ ِت  أ٣ََِْطَ َٓ ِی٠َةٔ  ا٠َّٟ َک  ٔي ت٠ِٔ ُئ ف ٤َا ِت اٟشَّ َُّصَ َب َٓ ی٩َ  رِٔشٔ َة إِٔحَسی َوً ِی٠َ َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل

ْٔئ  َت٠ ٤ِ ُط ٣ُ ُض ٔح َوَوِج ِب اٟؼ   ٩ِ٣ٔ َٖ ََّصَ ٔ اِن ط ِی َٟ ٔ زُِت إ ََو ٧ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢َ  َرُس ىٔی  ِی ا َو٣َاّئ ًَ  كٔي٨ّ

دی  ن دمحم اربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اربامیہ  ن زمحہ، ا ن ایب احزؾ، درافردی، سی

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس راضمؿ ےک درایمین رشع  ںیم ااکتعػ رکےت ےھت۔  ب وسیبںی رات سگر اجیت افر اوسیکںی 

وہےت فہ یھب فاسپ وہ اجےت اکی رمہبت اکی راضمؿ  رات آاجیت وت اےنپ رھگ وک فاسپ آاجےت افر وج ولگ آپ ےک اس ھ ااکتعػ ںیم

ںیم آپ اس رات وک ااکتعػ ںیم رےہ سج ںیم آپ فاسپ وہ اجےت ےھت۔ اس ےک دعب آپ ےن ولوگں ےک اسےنم ہبطخ دای افر وج 

رشع  ںیم ااکتعػ ھچک اہلل ےن اچتا اس اک مکح دای رھپ رفامای ںیم اس رشع  ںیم ااکتعػ رکات اھت رگم اب آاکشرا وہا ہک اس آرخی 

رکفں، اس ےئل وج ولگ ےری  اس ھ ااکتعػ ںیم ںیہ فہ اےنپ ااکتعػ یک ہگج ںیم رہھٹ  رںیہ افر ےھجم وخاب ںیم بش دقر 

داھکیئ یئگ، رھپ فہ ھجم  ے الھب دی یئگ۔ اس ےئل ا ے آرخی رشع  افر رہ اطؼ راوتں ںیم التش رکف افر ںیم ےن وخاب ںیم داھکی 

 ںیم دجسہ رک رتا وہں رھپ رات ںیم آامسؿ  ے اپین رباس افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک امنز ڑپےنھ یک ہگج  ے دجسم ےہ ہک اپین افر ڑچیک

ےنکپٹ یگل فہ اوسیکںی یک رات یھت ںیم ےن اینپ آوھکنں  ے داھکی ہک آپ امنز حبص  ے افرغ وہےئ افر آپ اک رہچہ ڑچیک افر اپین  ے رھب 

 وہا اھت۔

   ن زمحہ، ا ن ایب احزؾ، در افر دی، سیدی  ن دمحم اربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنعاربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ؿ اس ںیم سابدہ یھب رافی ںیہ ۔بش دقر آرخی رشع  یک اطؼ راوتں ںیم ڈوھڈنےن اک ایب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1893    حس

٨ًہا :  راوی اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ظا٦، رعوہ ہ  ، ، یحٌی ثىٰی ٣  ٣ح٤س ب٩ 

 ًَ ٔي  ٔي أَب بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ َیِحٌَی  ا  ٨ََ ث َّی َحسَّ ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ا  َض ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ

٤ُٔشوا َت ِٟ ا  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ  َو

دمحم  ن ٰینثم، ییحی، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکیت ںیہ ہک آپ ےن رفامای بش دقر وک 

 ڈوھڈنف۔

 ، ییحی، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعدمحم  ن ٰینثم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 بش دقر آرخی رشع  یک اطؼ راوتں ںیم ڈوھڈنےن اک ایبؿ اس ںیم سابدہ یھب رافی ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1894    حس

ہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ، حرضت ًائظ ، رعوہ ہظا٦ ب٩ رعوہ ، ًبسہ،   ٣ح٤س

٢ُ اهَّللٔ ُسو َاَ٪ َر ِت ک َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ِ صَٔظا٦ ًَ ِبَسةُ  ًَ َا  بََر٧ ْس أَِخ َّ٤ َىٔی ٣َُح ث ٔ َحسَّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل    ٥َ َس٠َّ َو

َر  ِْلََوأْخٔ ٩ِ٣ٔ  رِشٔ ا ٌَ ِٟ ا ٔي  رٔ ف ِس َ٘ ِٟ ا َة  ِی٠َ َٟ ا  ِو و٢ُ َترَِحَّ ُ٘ اَ٪ َوَي ـَ َر٣َ أْخٔ ٩ِ٣ٔ  ِْلََو رِشٔ ا ٌَ ِٟ ا ٔي  ُٔر ف او اَ٪ یَُح ـَ ٣َ 

اہلل ہیلع دمحم، دبعہ، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص 



 

 

فملس راضمؿ ےک آرخی رشع  ںیم ااکتعػ رکےت ےھت افر رفامےت ےھت ہک بش دقر وک راضمؿ ےک آرخی رشع  ںیم التش 

 رکف۔

 دمحم، دبعہ، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 بش دقر آرخی رشع  یک اطؼ راوتں ںیم ڈوھڈنےن اک ایبؿ اس ںیم سابدہ یھب رافی ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1895    حس

٨ًہا :  راوی اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  رضت  ہ، ح ًَک٣  ، ایوب  ، ہیب ، و ًی١ اس٤ا سٰی ب٩   ٣و

 َ٨َ ث ُض٤َ َحسَّ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٣ََة  َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ ا أَی وُب  ث٨ََ ٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ث أًی١َ َحسَّ ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس اهَّللُ ا ٣ُ َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ا أَ٪َّ 

 َ٘ ِٟ ا ِی٠ََة  َٟ اَ٪  ـَ َر٣َ أْخٔ ٩ِ٣ٔ  ِْلََو ا رِشٔ  ٌَ ِٟ ا ٔي  ا ف وَص ٤ُٔش َت ِٟ ا ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ِبَقي ًَ ٕة َت ا٣َٔش ي فٔي َخ ِبَق ٕة َت ٌَ ٔ اب َقي فٔي َس ِب ٕة َت ٌَ ٔس ٔي َتا رٔ ف ِس

رِٔشٔ  ٍٕ َوً َ َِرب وا فٔي أ ٤ُٔش َت ِٟ ا إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٣ََة  َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ أٟٕس  ٩ِ َخ ًَ ٩ِ أَی وَب َو ًَ أب  َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ُط  ٌَ اَب  ی٩َ َت

اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ومیس  ن اامسلیع، فبیہ، اویب، رکعہم، رضحت ا ن سابس ریض 

ےہ ہک ہی بش دقر وک راضمؿ ےک آرخی رشع  ںیم التش رکف، افر بش دقر اؿ راوتں ںیم،  ب ون ای است ای اپچن )راںیت( ابیق رہ 

اتی یک، ہک وچوسیبںی رات ںیم التش اجںیئ۔ دبعاولتاب ےن اویب  ے افر اخدل ےن وباہطس رکعہم، ا ن سابس ریض اہلل ہنع رف

 رکف۔

 ومٰیس  ن اامسلیع، فبیہ، اویب، رکعہم، رضحت ا ن سابس ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وھڈنےن اک ایبؿ اس ںیم سابدہ یھب رافی ںیہ ۔بش دقر آرخی رشع  یک اطؼ راوتں ںیم ڈ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1896    حس

ہ، اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ًَک٣ ، ابي ٣ح٠ز و احس، ًاػ٥ ، ًبساٟو اِلسوز ابي   ًبس اهَّلل ب٩ 

ي ٣ح٠ ي اسوز حسث٨ا ًبساٟواحس حسث٨ا ًاػ٥ ٩ً اب اًبساهَّلل ب٩ اب سو٢ اهَّلل حسث٨ زوًَک٣ة ٗا٢ اب٩ ًباض ٗا٢ ر

٘ین يٌىی ٟی٠ة اٟ٘سر ي سبٍ یب ی٤ـین او ف  ػلي اهَّلل ٠ًیط وس٥٠ هي في اٌٟرشهي في تشٍ 

  فرکعہم، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ ا ن سابس ریض اہلل ہنع 

 

ر
خ ل
م

دبعاہلل  ن ایب االوسد، دبعاولادح، اعمص، ایب 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک فہ بش دقر آرخی رشع  ںیم  ے  ب ون راںیت سگر اجںیئ ای است راںیت ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل

 ابیق رہ اجںیئ۔

  فرکعہم، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ر
خ ل
م

 دبع اہلل  ن ایب االوسد، دبعاولادح، اعمص، ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہی ابب ےہ ولوگں ےک ڑگھجےن یک فہج  ے بش دقر یک رعمتف ااھٹےئ اجےن ےک ابر  ںیم ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابب ےہ ولوگں ےک ڑگھجےن یک فہج  ے بش دقر یک رعمتف ااھٹےئ اجےن ےک ابر  ںیم ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1897    حس

ہ :  راوی ٨ً اهَّلل  رضی  ت  ٣ زہ ب٩ ػا ًبا  ، ص ا٧  ، ، ح٤یس رث ٟس ب٩ حا ، خا ثىٰی ٣  ٣ح٤س ب٩ 

َزةَ  َُبا ً ٩ِ ًَ َْص  ا أ٧َ ث٨ََ ٤َُِیْس َحسَّ ٨ََا ح ث رٔٔث َحسَّ َحا ِٟ ا أُٟس ب٩ُِ  ا َخ ٨ََ ث َّی َحسَّ ٤َُثى ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث َد  َحسَّ ٢َ َْخَ ا َٗ ٔت  ا٣ٔ اٟؼَّ ب٩ِٔ 

ئ  َّ٨ ا٢َ َْخَ اٟ َ٘ َٓ ٔیَن  ٤ُِش٤ٔ٠ ِٟ ا ًَلٔ٪ ٩ِ٣ٔ  َرُج ي  َتًَلَو َٓ  ٔ ِسر َ٘ ِٟ ا ٔة  ٧َا ب٠َِٔی٠َ بَٔر ٥َ ُٟٔیِد َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ِسرٔ ی   َ٘ ِٟ ا ٔة  ٥ِ ب٠َِٔی٠َ ُٛ بَٔر ْٔلُِخ ُت  ِج



 

 

٤ُٔشوصَ  َت ِٟ ا َٓ ا َل٥ُِٜ  یِّر َُٜوَ٪ َخ َسی أَِ٪ ی ًَ ِت َو ٌَ ٔ ٓ ََفُ ًَلْ٪  ُٓ ًَلْ٪ َو ُٓ ًَلوَي  َت ا٣َٔشةٔ َٓ َد ِٟ ا ةٔ َو ٌَ ٔ اب اٟشَّ ٔة َو ٌَ أس اٟتَّ ٔي   ا ف

دمحم  ن ٰینثم، اخدل  ن احرث، دیمح، اسن، سابدہ  ن اصتم ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ابرہ رشتفی 

۔ آپ ےن رفامای ہک ںیم اس الےئ اتہک ںیمہ بش دقر ےک ابر  اتبںیئ )ہک سک رات ںیم ےہ( دف املسمؿ آسپ ںیم ڑگھجےن ےگل

ےئل الکن اھت ہک ںیہمت بش دقر ےک ابر  ںیم اتبؤں نکیل الفں الفں صخش ڑگھجےن ےگل اس ےیل اس اک ملع ھجم  ے ااھٹ ایل ایگ افر 

  نکم ےہ ہک اس ںیم اہمتری رتہبی وہ، اس ےیل اس وک آرخی رشع  یک ونںی، اسوتںی افر اپوچنںی راوتں ںیم التش رکف۔

 دمحم  ن ٰینثم، اخدل  ن احرث، دیمح، اسن، سابدہ  ن اصتم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...راضمؿ ےک آرخی رشع  ںیم زایدہ اکؾ رکےن اک ایبؿ ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 دہ اکؾ رکےن اک ایبؿ ۔راضمؿ ےک آرخی رشع  ںیم زای

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1898    حس

ا :  راوی ٨ًہ رضی اهَّلل  ظہ  ئ ًا رضت  ، ح ، ٣ْسوٚ ٟـهٰي ابوا  ، ر ٔو يٌ ابو  ، ، سٔیا٪ اهَّلل  ًبس  ًلي ب٩ 

 ٩ِ ًَ وٕر  ُٔ ٌِ َبٔي َي ٩ِ أ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث َاَ٪ َحسَّ ِت ک َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ ي  َه ـ  اٟ ٔي  أَب

َى أَص٠َِطُ  َ٘ ُط َوأَِي ِی٠َ َٟ ا  ََرُظ َوأَِحَی ئِز َطسَّ ٣ٔ رِشُ  ٌَ ِٟ ا َزَخ١َ  َٔذا  ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨  اٟ

، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک  ب  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، اوبوفعیر، اوباٰیحضل، رسمفؼ

وک  آرخی رشعہ آاجات وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس اانپ ہہت دنب وبضمط ابدنےتھ )تہب زایدہ دعتسم وہ اجےت( رات وک وخد اجےتگ افر رھگ فاولں

 یھب اگجےت۔



 

 

 ، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، اوبوفعیر، اوباٰیحضل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آرخی رشع  ںیم ااکتعػ رکےن افر امتؾ دجسمفں ںیم ااکتعػ رکےن اک ایبؿ اس ےئل ہک اہلل

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

  افر امتؾ دجسمفں ںیم ااکتعػ رکےن اک ایبؿ اس ےئل ہک اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک مت اینپ وعروتں  ے تبحص ہن رکف۔  ب ہک مت دجسمفں ںیمآرخی رشع  ںیم ااکتعػ رکےن

 ااکتعػ یک احتل ںیم وہ ہی اہلل ےک دحفد ںیہ اس ےئل اؿ ےک آربی ہن اجف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1899    حس

ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، یو٧ص، ٧آ  اس٤ٌی١ ب٩ ًبساهَّلل ، اب٩ وہب

ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ بََرُظ  ا أَِخ ٌّ ٔ َآ ٧ ٧َُص أَ٪َّ  یُو  ٩ِ ًَ اب٩ُِ َوصِٕب  َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ِبسٔ اهَّللٔ  ًَ أًی١ُ ب٩ُِ  ِٔس٤َ ٨ََا إ ث ُض٤َا َحسَّ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٤ََز َر ٔ ب٩ِٔ ًُ اهَّلل

 َ ٢َ ک ا اَ٪ َٗ ـَ َر٣َ أْخَ ٩ِ٣ٔ  ِْلََو رِشَ ا ٌَ ِٟ ا  ُٕ ٜٔ َت ٌِ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس  اَ٪ 

الیعمس  ن دبعاہلل ، ا ن فبہ، ویسن، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص 

 ہ ںیم ااکتعػ ایک رکےت ےھت۔اہلل ہیلع فملس راضمؿ ےک آرخی رشع

 الیعمس  ن دبعاہلل ، ا ن فبہ، ویسن، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

ں ںیم ااکتعػ رکےن اک ایبؿ اس ےئل ہک اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک مت اینپ وعروتں  ے تبحص ہن رکف۔  ب ہک مت دجسمفں ںیم آرخی رشع  ںیم ااکتعػ رکےن افر امتؾ دجسمف

 ااکتعػ یک احتل ںیم وہ ہی اہلل ےک دحفد ںیہ اس ےئل اؿ ےک آربی ہن اجف



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1900    حس

ر حرضت ًائظہ رضی اهَّلل ٨ًہاًبس اهَّلل :  راوی ، رعوہ ب٩ زبی ٟیث، ً٘ی١ ب٩ طہاب  ،ٕ   ب٩ یوس

 ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ َوَة ب٩ِٔ  ٩ِ رُعِ ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث َٕ َحسَّ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َضا َحسَّ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ

َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ ٔد  َر َزِو أْخَ ٩ِ٣ٔ  ِْلََو ا رِشَ  ٌَ ِٟ ا  ُٕ ٜٔ َت ٌِ َاَ٪ َي ک  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ٥َ أَ٪َّ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اُظ اهَّلل َّٓ َو َّی َت ً اَ٪ َح ـَ ٣َ

 ٔ ٔسظ ٌِ اُجطُ ٩ِ٣ٔ َب َٕ أَِزَو َٜ َت ًِ ا  اهَّللُ ث٥َُّ 

ہشئ ریض اہلل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت دبعاہلل  ن ویفس، ثیل، لیقع  ن اہشب، رعفہ  ن زریب رضحت اع

ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس راضمؿ ےک آرخی رشعہ ںیم ااکتعػ رکےت ےھت، اہیں کت ہک اہلل ےن آپ وک ااھٹ ایل رھپ آپ ےک دعب 

 آپ یک ویبایں یھب ااکتعػ رکیت ںیھت۔

 ب، رعفہ  ن زریب رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعدبع اہلل  ن ویفس، ثیل، لیقع  ن اہش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

ینپ وعروتں  ے تبحص ہن رکف۔  ب ہک مت دجسمفں ںیم آرخی رشع  ںیم ااکتعػ رکےن افر امتؾ دجسمفں ںیم ااکتعػ رکےن اک ایبؿ اس ےئل ہک اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک مت ا

 ااکتعػ یک احتل ںیم وہ ہی اہلل ےک دحفد ںیہ اس ےئل اؿ ےک آربی ہن اجف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1901    حس

اہی٥ ب٩ حارث تییم، ابو :  راوی اٟزح٩٤، ابوسٌیس اس٤ٌی١، ٣اٟک، یزیس ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابز ٣ش٥٠ ب٩ ًبس

ری رضی اهَّلل ٨ًہ  خس

 ٔ اص َِز ٔس ب٩ِٔ إٔب َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ  ٔ از َض ِٟ ا اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ ٔیَس ب٩ِٔ  ز َی  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َىٔی ٣َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١ُ  ٤َ ا إِٔس ٨ََ ث ٩ِ أَبٔي َحسَّ ًَ یٔمِّ  َِّی اٟت رٔٔث  ا َح ِٟ ا ی٥َ ب٩ِٔ 

 ٔ َب ٩ِ أ ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبسٔ  ًَ ٤ََة ب٩ِٔ  ُٕ فٔي َس٠َ ٜٔ َت ٌِ َاَ٪ َي ٥َ ک َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو َر ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ  ُ اهَّلل ٔیِّ َرضَٔی  ُدِسر ِٟ ا یٕس  ٌٔ ي َس



 

 

 َّٟ ا ِی٠َُة  ا٠َّٟ َٔي  ه ی٩َ َو رِٔشٔ ِی٠ََة إِٔحَسی َوً َٟ َاَ٪  ا ک َّی إَٔذ ا٣ّا َحً ًَ  َٕ َٜ َت ًِ ا َٓ اَ٪  ـَ َر٣َ َسٔم ٩ِ٣ٔ  ِْلَِو رِشٔ ا ٌَ ِٟ یَِْخُ ا َٔضا ًٔی  َػبٔیَحت ُد ٩ِ٣ٔ 

 ُ ِی٠ََة ث ا٠َّٟ  ٔ ظ یُت صَٔذ ُرٔ ِس أ َٗ أْخَ َو ِْلََو رِشَ ا ٌَ ِٟ ا  ِٕ ٜٔ َت ٌِ ٠َِی َٓ ٔي  َٕ ٣َع َٜ َت ًِ ا َاَ٪  ا٢َ ٩ِ٣َ ک َٗ  ٔ ٔط َآ تٔک ًِ ا ىٔی ٩ِ٣ٔ  ُِت َرأَی ِس  َٗ َضا َو ُِنٔشيُت ٥َّ أ

رِشٔ  ٌَ ِٟ ا ا فٔي  وَص َت٤ُٔش ِٟ ا َٓ ا  َٔض َػبٔیَحت یٕن ٩ِ٣ٔ  ٕئ َوكٔ ا ٔي ٣َ َِسُحُس ف ِی٠ََة أ ا٠َّٟ َک  ُئ ت٠ِٔ ٤َا اٟشَّ ِت  ٤ََْطَ َٓ  ٕ ز ک١ُِّ ؤِت ا فٔي  وَص ٤ُٔش َت ِٟ ا ِْلََوأْخٔ َو ا  

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ و َرُس َی  ا ٨َ ِي ًَ ِت  َُّصَ َب َٓ ٤َِشحُٔس  ِٟ ا  َٕ َٛ َو َٓ یٕع  َي رَعٔ ل ًَ ٤َِشحُٔس  ِٟ ا َاَ٪  ک ٔئ  َو ا ٤َ ِٟ ا  ُ َز ٔ أَث ٔط ت ِبَض َي َج ل ًَ

لِّ  اٟ ی٩َ َو رِٔشٔ ی َوً ٔح إِٔحَس ُػِب  یٔن ٩ِ٣ٔ 

الیعمس، امکل، سیدی  ن دبعاہلل  ن تاد، دمحم  ن اربامیہ  ن احرث یمیت، اوبملسم  ن دبعارلنمح، اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع  ے 

ےن  رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس راضمؿ ےک درایمین رشع  ںیم ااکتعػ رکےت ےھت، اکی اسؽ آپ

ااکتعػ ایک  ب اوسیکںی رات آیئ افر ہی فہ رات یھت سج یک حبص ںیم آپ ااکتعػ  ے ابرہ وہ اجےت ےھت، آپ ےن رفامای ہک سج ےن 

ےری  اس ھ ااکتعػ ایک ےہ اس وک اچےیہ ہک آرخی رشع  ںیم ااکتعػ رک ۔ اس ےئل ہک ہی رات ےھجم وخاب ںیم دالھکیئ یئگ ےہ 

ںیم ےن وخاب ںیم داھکی ےہ ںیم اپین افر ڑچیک ںیم اس رات یک حبص وک دجسہ رک رتا وہں، اس ےئل ا ے آرخی  رھپ ھجم  ے الھب دی یئگ افر

رشع  ںیم التش رکف افر اطؼ راوتں ںیم التش رکف، رھپ ایس رات وک ابرش وہیئ افر دجسم یک  تھ وجھکر یک یھت اس ےئل دجسم ےنکپٹ 

 وک روسؽ اہلل وک داھکی ہک آپ ےک رہچ  رپ اپین افر ڑچیک ےک اشنؿ ےھت۔ یگل، ےریی دفونں آوھکنں ےن اوسیکںی یک حبص

 الیعمس، امکل، سیدی  ن دبعاہلل  ن تاد، دمحم  ن اربامیہ  ن احرث یمیت، اوبملسم  ن دبعارلنمح، اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااکتعػ فاےل رمد ےک ےر ںیم احہضئ ےک یھگنک رکےن اک ایبؿ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ااکتعػ فاےل رمد ےک ےر ںیم احہضئ ےک یھگنک رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1902    حس

، :  راوی ظا٦ ہ  ، ، یحٌی  ثىٰی ٣ رضی اهَّلل ٨ًہا ٣ح٤س ب٩  ہ  ، حرضت ًائظ  رعوہ



 

 

 ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٔي  نٔي أَب بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ٌَی  یَِح ا  ٨ََ ث َّی َحسَّ ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ک ِت  َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ

ُط َوصَُو ٣ُ  َرأَِس َيَّ  ٔل ٔي إ ٥َ ُيِؼغ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٧ََا َحائْٔف ًَ ُط َوأ ُ٠ َُرجِّ أ َٓ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا اؤْر فٔي   َح

ےر  دمحم  ن ٰینثم، ییحی ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اانپ

 یھگنک رکیت درآںخا الہکن ںیم احہضئ یھت۔ےریی رطػ اکھج دےتی، اس احؽ ںیم ہک آپ دجسم ںیم فکتعم وہےت افر ںیم اس ںیم 

 دمحم  ن ٰینثم، ییحی ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااکتعػ رکےن فاال ریغب یسک رضفرت ےک رھگ ںیم دالخ ہن وہ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ااکتعػ رکےن فاال ریغب یسک رضفرت ےک رھگ ںیم دالخ ہن وہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1903    حس

ا :  راوی ہ رضی اهَّلل ٨ًہ ٟزح٩٤ حرضت ًائظ ت ًبسا ث، اب٩ طہاب، رعوہ، ٤ًزہ ب٨ ہ، ٟی  ٗتيب

 ًَ ْث  ِی َٟ ٨ََا  ث ُة َحسَّ َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ٔيیِّ َحسَّ َّ٨ اٟ َد  ا َزِو ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ ٩ٔ٤َ أَ٪َّ  زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ ٨ِٔٔت  َزَة ب ٤ِ ًَ َوَة َو ٩ِ رُعِ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ

َر  َيَّ  ل ًَ ُیِسخ١ُٔ  َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َاَ٪ َر ک ِت َوإِٔ٪  َٟ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َِس َػل ُط أ ُ٠ َُرجِّ أ َٓ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا طُ َوصَُو فٔي 

ا ّٔ ٜٔ َت ٌِ َاَ٪ ٣ُ ک َٔذا  ٕة إ اَج بَِیَت إِٔلَّ َٟٔح ِٟ ا یَِسُخ١ُ  َاَ٪ َِل  ک  َو

ہبیتق، ثیل، ا ن اہشب، رعفہ، رمعہ تنب دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اانپ ےر ےریی رطػ اکھج دےتی، احالہکن آپ دجسم ںیم )احتل ااکتعػ ںیم( وہےت اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ 

 افر ںیم اس ںیم یھگنک رکیت افر  ب ااکتعػ ںیم وہےت وت ریغب یسک رضفرت ےک رھگ ںیم دالخ ہن وہےت۔



 

 

 اہلل اہنع ہبیتق، ثیل، ا ن اہشب، رعفہ، رمعہ تنب دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فکتعم ےک لسغ رکےن اک ایبؿ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 فکتعم ےک لسغ رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1904    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا ٣ح٤س ب٩ :  راوی ہ  ، حرضت ًائظ ؼور، ابزاہی٥، اسوز ٕ، سٔیا٪، ٨٣  یوس

ضٔیَ  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َوز ِْلَِس ا  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ ٕر  ٨ُِؼو ٩ِ ٣َ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث َٕ َحسَّ ُس یُو ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث َاَ٪ َحسَّ ِت ک َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ اهَّللُ   

َس  ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ائْٔف اٟ ٧ََا َح ُط َوأ أَُِٔش٠ُ َٓ  ْٕ ٜٔ َت ٌِ َُو ٣ُ ٤َِشحٔٔس َوص ِٟ ا َِسطُ ٩ِ٣ٔ  َرأ ُد  َاَ٪ یُِْخٔ ائْٔف َوک َا َح نٔي َوأ٧َ أْشُ یَُب  ٥َ َّ٠ 

دمحم  ن ویفس،  نایؿ، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل 

ھجم  ے ابمرشت رکےت افر ںیم ضیح یک احتل ںیم وہیت افر اانپ ےر دجسم  ے ااکتعػ یک احتل ںیم ابرہ اکنےتل افر ںیم ا ے ہیلع فملس 

 دوھیت احالہکن ںیم احہضئ وہیت یھت۔

 دمحم  ن ویفس،  نایؿ، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رات وک ااکتعػ رکےن اک ایبؿ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رات وک ااکتعػ رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1905    حس

ز، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبیس اهَّلل ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی ا :  راوی  هَّلل ٨ًہ٣شس

اهَّللُ َز َرضَٔی  ٤َُ اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َآ ٧ ٔي  ن بََر اهَّللٔ أَِخ ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ یٕس  ٌٔ َس َیِحٌَی ب٩ُِ  ا  ٨ََ ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ  ٢ََ َسأ َز  ٤َُ ا أَ٪َّ ً ُض٤َ ٨ِ ًَ  

ٔة أَِ٪  اص٠ٔٔیَّ َح ِٟ ا ٔي  ِرُت ف ُت ٧ََذ ٨ِ ُٛ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ََ  اهَّللُ  ٔ ٨َِٔذر ٖٔ ب أَِو َٓ  ٢َ ا َٗ  ٔ ا٦ رَِحَ ِٟ ا ٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا ٔي  ِی٠َّة ف َٟ  َٕ ٜٔ َت ًِ َ  أ

دسمد، ییحی  ن دیعس، دیبعاہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے 

 ذنر امین یھت ہک اکی رات دجسم رحاؾ ںیم ااکتعػ رکفں اگ، آپ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن وپاھچ ہک ںیم ےن اجتیلہ ےک زامہن ںیم

 ےن رفامای ہک اینپ ذنر وک وپرا رکف۔

 دسمد، ییحی  ن دیعس، دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ں ےک ااکتعػ رکےن اک ایبؿ۔وعروت

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک ااکتعػ رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1906    حس

ہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ، ح٤از ب٩ زیس، یحٌی ، ٤ًزہ، حرضت ًائظ ا٤ٌ٨ٟا٪  ابو

ا  ث٨ََ أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ ا٨ٟ  ُو  ا أَب ٨ََ ث اَحسَّ َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َاَ٪  ک ِت  َٟ ا َٗ ا  َض ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ َزَة  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ ٌَی  َیِح ا  ث٨ََ یِٕس َحسَّ زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ هَّللُ َح

ِبَح  اٟؼ  يي  یَُؼل َٓ ّئ  َٔبا ُط خ َٟ ُب  ََِضٔ ُت أ ٨ُِٜ َٓ اَ٪  ـَ َر٣َ أْخٔ ٩ِ٣ٔ  ِْلََو ا رِشٔ  ٌَ ِٟ ا ُٕ فٔي  ٜٔ َت ٌِ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َِت ًَ ٧ َتأَِذ ِس ا َٓ ُط  یَِسُخ٠ُ ث٥َُّ 



 

 

 َ ب ََضَ ٕع  ُة َجِح ٨َِ اب ُب  ٨َِ ُط َزی َرأَِت ا  َّ٤٠َ َٓ ّئ  َٔبا بَِت خ رَضَ َٓ ا  َض َٟ َِت  َذ٧ٔ أ َٓ اّئ  َٔب َب خ رِضٔ ائَٔظَة أَِ٪ َت ًَ ُة  َؼ ِٔ ا َح َّ٤ ٠َ َٓ ّئ آَْخَ  َٔبا ِت خ

ِْلَِخبَٔیةَ  ا َی  َرأ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َبَح  َِػ ٔض٩َّٔ  أ َُزِوَ٪ ب بٔرَّ ت ِٟ َا ٥َ أ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ا٢َ  َ٘ َٓ بَٔر  أُِخ َٓ ا  ا َصَذ ٢َ ٣َ ا َ٘ َٓ

ا٢ٕ  َطوَّ ا ٩ِ٣ٔ  رِشّ ًَ  َٕ َٜ َت ًِ ا َز ث٥َُّ  ِض اٟظَّ َذَٟٔک   َٖ َا تٔک ًِ أِل  ََ َََر َٓ 

رفاتی رکیت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اوباامعنلؿ، امحد  ن زدی، ییحی ، رمعہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے 

راضمؿ ےک آرخی رشع  ںیم ااکتعػ رکےت ےھت، ںیم آپ ےک ےئل اکی ھک ہ بصن رک دیتی یھت، آپ رجف یک امنز ڑپھ رک اس ںیم 

 ااجزت امیگن، اوہنں ےن دالخ وہےت، رھپ رضحت ہصفح ریض اہلل ہنع ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے ھک ہ بصن رک ےن یک

ااجزت ددیی وت ہصفح ےن یھب اکی ھک ہ بصن ایک،  ب زتنی  ن شحج ےن داھکی وت اوہنں ےن یھب اکی دفےرا ھک ہ بصن ایک۔  ب 

رفامای ایک مت حبص وہیئ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دنچ ےمیخ دےھکی آپ ےن رفامای ہک ہی ےمیخ ےسیک ںیہ؟ آپ  ے فاہعق ایبؿ ایک ایگ وت آپ ےن 

 اؿ ںیم یکین ےتھجمس وہ،انچہچن آپ ےن اس ہنیہم ںیم ااکتعػ وھچڑ دای، رھپ وشاؽ ےک اکی رشعہ ںیم ااکتعػ ایک۔

 اوباامعنلؿ، امحد  ن زدی، ییحی ، رمعہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دجسم ںیم ےمیخ اگلےن اک ایبؿ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم ےمیخ اگلےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1907    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ  اٟزح٩٤ حرضت ًائظ ت ًبس ک، یحٌی ب٩ سٌیس، ٤ًزہ ب٨ ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ًَ حَ   ٩ٔ٤َ اٟزَِّح ِبٔس  ًَ ٨ِٔٔت  َزَة ب ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ یٕس  ٌٔ ٌَی ب٩ِٔ َس َیِح  ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُوُس ی ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َضا سَّ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ

 َٖ ِنََّصَ ا ا َّ٤٠َ َٓ  َٕ ٜٔ َت ٌِ اَز أَِ٪ َي ٥َ أََر َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ اُئ أَ٪َّ  ْة خَٔب ا أَِخبَٔی َٕ إَٔذ ٜٔ َت ٌِ اَز أَِ٪ َي ی أََر ٔذ َّٟ ا َأ٪  ٤َک ِٟ ا ٔلَي  إ



 

 

 َّ ً ِٕ َح ٜٔ َت ٌِ ٥ِ٠َ َي َٓ  َٖ ََّصَ اِن ٔض٩َّٔ ث٥َُّ  وُٟوَ٪ ب ُ٘ بٔرَّ َت ِٟ َا ٢َ أ ا َ٘ َٓ َب  ٨َِ ُئ َزی َؼَة َوخَٔبا ِٔ ُئ َح َٔبا َة َوخ ائَٔظ ا٢ٕ ًَ َطوَّ ا ٩ِ٣ٔ  رِشّ ًَ  َٕ َٜ َت ًِ ا  ی 

ییحی  ن دیعس، رمعہ تنب دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع دبعاہلل  ن ویفس، امکل، 

فملس ےن ااکتعػ رکےن اک ارادہ ایک،  ب اس ہگج ےچنہپ اہجں ااکتعػ رکےن اک ارادہ اھت وت داھکی ہک امتؾ ےمیخ ےگل ںیہ، رضحت اعہشئ 

رضحت زبنی ےک ےمیخ بصن ےھت۔ آپ ےن رفامای ہک مت اؿ ںیم الھبیئ یتھ وہ رھپ آپ  ریض اہلل ہنع، رضحت ہصفح ریض اہلل ہنع،

 فاسپ وہ ےئگ، افر ااکتعػ ںیہن ایک اہیں کت ہک وشاؽ ےک اکی رشعہ ںیم ااکتعػ ایک۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ییحی  ن دیعس، رمعہ تنب دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک ااکتعػ رکےن فاال اینپ رضفروتں ےک ےئل دجسم ےک درفاز  کت آاتکس ےہ ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ایک ااکتعػ رکےن فاال اینپ رضفروتں ےک ےئل دجسم ےک درفاز  کت آاتکس ےہ ۔

یث                               ٢ج٠س او  :  ج٠س      1908    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ  شین، حرضت ػٔی ی، ًلي ب٩ ح اٟامی٪، طٌیب، زہز  ابو

اهَّللُ  ضَٔی  َر یِٔن  ُحَش ِٟ ا ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ٔي  ن ٢َ أَِخبََر ا َٗ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ٧َا ُط بََر ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ا أَ٪َّ َحسَّ ُض٤َ ٨ِ َّي  ًَ َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َة َزِوَد  یَّ ٔٔ َػ

 ٔ ُظ ف ُر زُو ٥َ َت َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ و َرُس َي  ٔل َِت إ ائ ا َج ََّض بََرِتطُ أ٧َ ٥َ أَِخ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ رِشٔ اهَّللُ  ٌَ ِٟ ا ٔي  ٤َِشحٔٔس ف ِٟ ا ٔ فٔي  ٔط َآ تٔک ًِ ا ي 

٨َِٔسظُ  َِت ً ث َتَحسَّ َٓ اَ٪  ـَ َر٣َ أْخٔ ٩ِ٣ٔ  ِْلََو َّی إٔذَا  ا ً ا َح ٔبَُض ٠ ِ٘ َضا َي ٌَ ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٦َ  َ٘ َٓ ٠ُٔب  َ٘ ِت َت٨ِ ا٣َ َٗ ّة ث٥َُّ  ًَ ا َس

 َّ َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  ُس َي َر ل ًَ ٤َا  َش٠َّ َٓ  ٔ ار َِنَؼ اِْل ًَلٔ٪ ٩ِ٣ٔ  َرُج ٤ََة ٣َزَّ  َس٠َ َأب أ٦ُِّ  ٨َِٔس ب ٤َِشحٔٔس ً ِٟ ا َاَب  ِت ب َِ ُ ب٠ََ ٢َ  ي اهَّلل ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ

ِبحَ  اَِل ُس َ٘ َٓ ٌَٓیٕ  ُت حُ ٨ِٔ ُة ب یَّ ٔٔ َػ َٔي  ٤ََّا ه ا إ٧ٔ ٤َُٜٔ ِس٠ رٔ َي  ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٤َا  ُض ض٤َٔا َٟ ٠َِی ًَ بَُر  َٛ ٔ َو اهَّلل  ٢َ ُسو َا َر اهَّللٔ ی اَ٪ 

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ ٤َُا َٓ ُوبٜٔ ٠ ُٗ ٔي  َٖ ف ٔذ ِ٘ يي َخٔظیُت أَِ٪ َي ٔن ٔ َوإ ٦ اٟسَّ  َّ ِب٠َ أ٪ ٣َ ِٔنَش اِْل  ٩ِ٣ٔ ُّ یَِب٠ُ اَ٪  َل ِی اٟظَّ ٥َ إٔ٪َّ 



 

 

ّئا  َطِی

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی،  یل  ن نیسح، رضحت ہیفص ریض اہلل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس الماقت یک رغض  ے آںیئ، اس فتق آپ دجسم ںیم راضمؿ ےک آرخی ایبؿ ایک ہک فہ روس

رشع  ںیم ااکتعػ ںیم ےھت، آپ ےک زندکی وھتڑی دری وگتفگ یک، رھپ ےنلچ وک ڑھکی وہںیئ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس یھب اؿ ےک 

اؾ ہملس ےک اپس دجسم ےک درفاز  کت ںیچنہپ، دف ااصنری رمد  اس ھ ڑھک  وہےئ، اتہک اؿ وک اچنہپ دںی اہیں کت ہک ابب

 سگر  اؿ دفونں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک السؾ ایک وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ  ے رفامای ہک مت دفونں رہھٹف، ہی ہیفص

وکیئ دب امگین وہ یتکس ےہ، اؿ دفونں رپ یبن یلص اہلل  تنب ییح )ےریی ویبی( ےہ۔ دفونں ےن اہک احبسؿ اہلل ای روسؽ اہلل! آپ ےک قلعتم

ػ ہیلع فملس اک ہی رفامان اشؼ سگرا وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اطیشؿ وخؿ یک رطح ااسنؿ ےک مسج ںیم رھپات ےہ افر ےھجم وخ

 وہا ہک ںیہک فہ اہمتر  دولں ںیم دب امگین دیپا ہن رک ۔

 زرہی،  یل  ن نیسح، رضحت ہیفص ریض اہلل اہنع اوباامیلؿ، بیعش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااکتعػ اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس وسیبںی یک حبص وک ااکتعػ رکےن اک ایبؿ ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس وسیبںی یک حبص وک ااکتعػ رکےن اک ایبؿ ۔ ااکتعػ اک ایبؿ افر

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1909    حس

ٟزح٩٤ :  راوی ہ ب٩ ًبسا ٛثیر، ابوس٤٠ ابي  ، یحٌی ب٩  ، ًلي ب٩ ٣بارَ ٨٣یر، ہارو٪ ب٩ اس٤ٌی١  ًبس اهَّلل ب٩ 

 ٔ اهَّللٔ ب٩ُِ ٨٣ُ ِبُس  ًَ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٔیر ث َٛ ٔي  ٌَی ب٩ُِ أَب َیِح َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  َٔ اَر ٤َُب ِٟ ا ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث أًی١َ َحسَّ ٤َ ُروَ٪ ب٩َِ إِٔس ا ٍَ َص ٔ ٤ َس  ٕ یر

ُت َص١ِ َس  ٠ِ ُٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر یَّ  رٔ ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس َا  ُت أَب ِٟ َ َسأ  ٢َ ا َٗ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ ِبٔس اٟ ًَ َة ب٩َِ  َس٤َ٠َ َا  ُت أَب ٌِ ٔ ٤ ٌِ َس ٔ اهَّللُ ٤ َّي  َػل اهَّللٔ  و٢َ  َرُس َت 

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َر  ٍَ ا ٣َ ٨َ ِٔ َٜ َت ًِ ا  ٥ٔ ٌَ ٢َ َن ا َٗ رٔ  ِس َ٘ ِٟ ا َة  ِی٠َ َٟ ُْکُ  یَِذ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی اَ٪ ًَ ـَ َر٣َ َسَم ٩ِ٣ٔ  ِْلَِو ا رِشَ  ٌَ ِٟ ا  ٥َ



 

 

َر  ٨ََا  َلب َد َٓ  ٢َ ا َٗ ی٩َ  رِٔشٔ َة ً َػبٔیَح ٨َا  ِج َْخَ َٓ  ٢َ ا َة َٗ ِی٠َ َٟ ُت  ٔی يي أُر ٔن ٢َ إ ا َ٘ َٓ ی٩َ  َػبٔیَحَة ًرِٔشٔ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو

ٔي ٣َ  َِسحُُس ف يي أ َیُِت أَن َرأ يي  ٔن إ َٓ  ٕ ز أْخٔ فٔي ؤِت ِْلََو رِشٔ ا ٌَ ِٟ ا وَصا فٔي  َت٤ُٔش ِٟ ا َٓ ا  ُتَض ي يي نُشِّ ٔن ٔ َوإ ِسر َ٘ ِٟ تَ ا ًِ ا َاَ٪  ٔیٕن َو٩ِ٣َ ک ٕئ َوك ٍَ ا ٣َ َٕ َٜ

ئٔ  ٤َا اٟشَّ ََزی فٔي  ٧ ا  ٤َِشحٔٔس َو٣َ ِٟ ا ٔلَي  ُض إ ا َّ٨ اٟ  ٍَ َج ََفَ  ٍِ یَرِٔج ٠ِ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ ُسو ابَْة  َر َسَح َِت  ائ َح َٓ ا٢َ  َٗ ّة  ًَ َ ز َٗ

ٔ َو  ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َشَحَس  َٓ  ُ ًَلة اٟؼَّ ٤َِت  ِت َوأُٗٔی ٤ََْطَ ٔطٔ َٓ ٧َبَت یٔن فٔي أَِر اٟلِّ ََز  َیُِت أَث َرأ َّی  ً ٤َأئ َح ِٟ ا یٔن َو لِّ اٟ ٥َ فٔي  َس٠َّ

 ٔ تٔط ِبَض  َوَج

دبعاہلل  ن رینم، تارفؿ  ن اامسلیع،  یل  ن ابمرک، ییحی  ن ایب ریثک، اوبہملس  ن دبعارلنمح  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ 

  ے وپاھچ ایک آپ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک بش دقر اک ذرک رکےت ایک ہک ںیم ےن رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع

وہےئ انس؟ اوہنں ےن اہک تاں! مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس شیک ھ راضمؿ ےک درایمین رشع  ںیم ااکتعػ ایک مہ وسیبںی یک 

 یک حبص ہبطخ انسای، افر رفامای ہک ےھجم بش دقر داھکیئ یئگ رھپ ھجم  ے حبص وک آےئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن مہ وک وسیبںی اترخی

الھب دی یئگ، اس ےئل ا ے آرخی رشع  یک اطؼ راوتں ںیم التش رکف اس ےئل ہک ںیم ےن وخاب ںیم داھکی ےہ ہک ںیم اپین افر ڑچیک 

ولٹ اجان اچےیہانچہچن ولگ دجسم یک رطػ ولٹ ےئگ  ںیم دجسہ رک رتا وہں افر وج صخش روسؽ اہلل ےک اس ھ ااکتعػ ںیم اھت۔ وت ا ے

 افر مہ ولوگں وک آامسونں ںیم دبیل اکی ڑکٹا یھب رظن ںیہن آرتا اھت۔ نکیل اکی دبیل ومندار وہیئ افر ابرش وہیئ افر امنز ڑپیھ یئگ وت

  اک اشنؿ داھکی۔روسؽ اہلل ےن ڑچیک افر اپین ںیم دجسہ ایک، اہیں کت ہک ںیم ےن آپ یک اشیپین افر انک رپ ڑچیک

 دبع اہلل  ن رینم، تارفؿ  ن الیعمس،  یل  ن ابمرک، ییحی  ن ایب ریثک، اوبہملس  ن دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...احتسمہض ےک ااکتعػ رکےن اک ایبؿ۔

 ؿرفز  اک ایب :   ابب

 احتسمہض ےک ااکتعػ رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1910    حس



 

 

ہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ٍ، خاٟس، ًَک٣ہ، حرضت ًائظ ہ، یزیس ب٩ زًی  ٗتيب

َبةُ  تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ًَ  َحسَّ  ٩ِ ًَ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ أٟٕس  ٩ِ َخ ًَ  ٍٕ ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز ز َی ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ  ٢ٔ و َرُس  ٍَ ِت ٣َ َٔ َٜ َت ًِ ا ِت  َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َة َر ائَٔظ

 َ٤َّ ب ََفُ َة  َِفَ اٟؼ  َزَة َو ٤ِ ُح ِٟ ا ی  َِت َتَز َا٧ ک َٓ َؿْة  َتَحا ٔ ٣ُِش ط أج َزأَْة ٩ِ٣ٔ أَِزَو ا٣ِ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َٔي َػل َضا َوه َت ِشَت َتِح لَّ اٟ ٨َا  ٌِ َؿ ا َو

يي  ُتَؼل

دی  ن زرعی، اخدل، رکعہم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ہبیتق، سی

فملس ےک اس ھ آپ یک اکی ویبی ےن ااحتسہض یک احتل ںیم ااکتعػ ایک افر فہ ےریخ افر زردی دیتھکی ںیھت ارثک مہ ولگ اؿ ےک ےچین 

 فہ امنز ڑپیتھ ںیھت۔اکی تشط رھک دےتی ےھت افر 

 ہبیتق، سیدی  ن زرعی، اخدل، رکعہم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وعرت اک اےنپ وشرہ  ے اس ےک ااکتعػ یک احتل ںیم الماقت رکےن اک ایبؿ۔

 ز  اک ایبؿرف :   ابب

 وعرت اک اےنپ وشرہ  ے اس ےک ااکتعػ یک احتل ںیم الماقت رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1911    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ  شین، حرضت ػٔی ، ًلي ب٩ ح ٟزح٩٤ ب٩ خاٟس، اب٩ طہاب ، ًبسا ٟیث ر،  ًٔی  سٌیس ب٩ 

یُس ب٩ُِ  ٌٔ َس ا  ٨ََ ث ِٟ  َحسَّ ا ٔيِّ ب٩ِٔ  ل ًَ  ٩ِ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ أٟٕس  ٩ٔ٤َ ب٩ُِ َخ زَِّح اٟ ِبُس  ًَ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ُث  ِی ا٠َّٟ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ یِر َٔ یِٔن ًُ ُحَش

 ًَ ا  ٨ََ ث ح َحسَّ ُط  بََرِت ٥َ أَِخ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ َد  َة َزِو یَّ ٔٔ َػ ا أَ٪َّ  ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ا٦ُ ب٩ُِ َر ا صَٔظ ٨ََ ث ٕس َحسَّ َّ٤ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح ِبُس 

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ک ُحَشیِٔن  ِٟ ا لٔيِّ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ٔیِّ  ز ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ْز  ٤َ ٌِ ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُوُس اُجطُ ی ُظ أَِزَو ٨َِٔس ٤َِشحٔٔس َوً ِٟ ا ٔي  ٥َ ف

َة ب٨ِٔٔت  یَّ ٔٔ ا٢َ َٟٔؼ َ٘ َٓ ِح٩َ  ٠َیِ ََفُ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َد  َْخَ َٓ ا٣ََة  رٔ أَُس َضا فٔي َزا َاَ٪ بَِيُت ک ٔک َو ٌَ ٣َ َٖ َّی أَِنََّصٔ ً َحلٔي َح ٌِ ٌَُٓیٕ َِل َت طٔ ح



 

 

 َ ٥َ ث٥َُّ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٔلَي اٟ َزا إ َو ٨َ َٓ رٔ  ا َِنَؼ ِْل ا َرُجًَلٔ٪ ٩ِ٣ٔ  ُط  َ٘ٔی ٠َ َٓ ا  َض ٌَ ٥َ ٣َ َس٠َّ َّي اهَّللُ جَ َو َػل ٔيی   ا٨َّٟ ا  ٤َ ُض َٟ ا٢َ  َٗ اَزا َو

اٟظَّ  ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  یَا َر  ٔ اهَّلل ِبَحاَ٪  ُس اَِل  َٗ ٌَٓیٕ  ُة ب٨ُِٔت حُ یَّ ٔٔ ََّضا َػ َیا إ٧ٔ َٟ ا ٌَ َت  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َزی ًَ ِٔنَشأ٪ ٣َِح اِْل زٔی ٩ِ٣ٔ  َیِح اَ٪  َل ِی

 ٔ َٔي ف ی٠ُِق يي َخٔظیُت أَِ٪  ٔن ٔ َوإ ٦ َطِیّئااٟسَّ ٤َُا  ٔشٜ ُٔ َِن  ي أ

 ر ، ثیل، دبعارلنمح  ن اخدل، ا ن اہشب،  یل  ن نیسح، رضحت ہیفص ریض اہلل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے 
عفب

دیعس  ن 

رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن  یل  ن نیسح  ے ایبؿ ایک ہک، ح، دبعاہلل  ن دمحم، اشہؾ رمعم زرہی،  یل  ن نیسح  ے رفاتی رکےت 

 ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس دجسم ںیم ےھت افر آپ ےک اپس آپ یک ویبایں ںیھت فہ رفاہن وہےن ںیگل وت آپ ےن افص تنب ییح  ے ںیہ

رفامای دلجی ہن رکف، اہیں کت ہک ںیم یھب ریت  اس ھ ولچں افر اؿ یک وکرھٹی ااسہم  ن زدی ےک رھگ ںیم یھت، یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

وت آپ  ے دف ااصنری ےلم اؿ دفونں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی رھپ آےگ ڑبےھ۔ افر یبن یلص اہلل ہیلع اؿ ےک اس ھ  ےل۔ 

فملس ےن اؿ دفونں وک اکپرا ہک مت دفونں آؤ ہی ہیفص تنب ییح ںیہ اؿ دفونں ےن رعض ایک احبسؿ اہلل ای روسؽ اہلل )آپ یک رطػ  ے 

امای اطیشؿ ااسنؿ ےک مسج ںیم وخؿ یک رطح دفڑات ےہ افر ےھجم وخػ ےہ ہک ںیہک اہمتر  دولں وکیئ دب امگین وہ یتکس ےہ( آپ ےن رف

 ںیم وکیئ دب امگین ہن دیپا رک د ۔

 ر ، ثیل، دبعارلنمح  ن اخدل، ا ن اہشب،  یل  ن نیسح، رضحت ہیفص ریض اہلل اہنع :  رافی
عفب

 دیعس  ن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک ااکتعػ رکےن فاال اینپ رطػ  ے دبامگین دفر رکاتکس ےہ؟

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ایک ااکتعػ رکےن فاال اینپ رطػ  ے دبامگین دفر رکاتکس ےہ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1912    حس

ہ رضی اهَّلل  اس٤ٌی١ :  راوی شین، ػٔی تیٙ، اب٩ طہاب، ًلي ب٩ ح ابي ً ازر اس٤اًی١، س٠امی٪، ٣ح٤س ب٩  ب٩ ًبساهَّلل ، بز

ہ ٨ً 



 

 

ا  ٩ِ ًَ  ٕٙ تٔی ًَ ٔي  ٔس ب٩ِٔ أَب َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ  ٪َ ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ نٔي أَخٔي  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ أًی١ُ ب٩ُِ  ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث ٔيِّ ب٩ِٔ َحسَّ ل ًَ  ٩ِ ًَ إب  ٔطَض ب٩ِٔ 

حُ  ِٟ َ ا ث ِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ا  ث٨ََ ح و َحسَّ بََرِتطُ  ٌَُٓیٕ أَِخ َت ح َة ب٨ِٔ یَّ ٔٔ َػ ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر یِٔن  ٔیَّ َش ز صِز اٟ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨َ

اٟ ِت  َضا أََت ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َة  یَّ ٔٔ َػ یِٔن أَ٪َّ  ُحَش ِٟ ا ٔيِّ ب٩ِٔ  ل ًَ  ٩ِ ًَ  ُ بٔر َشی یُِد ِت ٣َ ٌَ ا َرَج َّ٤ ٠َ َٓ  ْٕ ٜٔ َت ٌِ ٥َ َوصَُو ٣ُ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨

 ِٔ ُس ا٢َ  َٗ ٤ََّا  ُرب ُة َو یَّ ٔٔ َػ ٢َ هَٔي  ا ٌَ ا٢َ َت َ٘ َٓ ُظ  ا ًَ َز ُظ  ََّصَ ا أَبِ َّ٤ ٠َ َٓ رٔ  ا َِنَؼ ِْل ا َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  ُظ  ََّصَ أَبِ َٓ َضا  ٌَ إٔ٪َّ ٣َ َٓ ُة  یَّ ٔٔ ٔ َػ ظ اُ٪ صَٔذ َی

یَ  اَ٪  َل ِی ِی١ْ اٟظَّ َٟ ٢َ َوص١َِ صَُو إِٔلَّ  ا َٗ ِیًّل  َٟ ُط  اَ٪ أََتِت َی ِٔ ٠ُِت ُٟٔش ُٗ  ٔ ٦ اٟسَّ ی  َز٦َ ٣َِحَز اب٩ِٔ آ زٔی ٩ِ٣ٔ   ِح

الیعمس  ن دبعاہلل ، ربادر اامسلیع، امیلسؿ، دمحم  ن ایب قیتع، ا ن اہشب،  یل  ن نیسح، ہیفص ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ 

 ن دبعاہلل ،  نایؿ زرہی،  یل  ن نیسح  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت ہیفص ریض اہلل اہنع یبن  اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک، ح،  یل

یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آںیئ، احالہکن آپ ااکتعػ ںیم ےھت  ب فہ فاسپ اجےن ںیگل وت آپ اؿ ےک اس ھ  ےل آپ وک اکی 

ذہ ااصنری رمد ےن داھکی  ب آپ ےن اس وک داھکی وت اس وک آفاز دی ا

 

فر رفامای ہک اہیں آؤ فہ ہیفص ںیہ افر یھبک یہ ہیفص یک اجبےئ ھد

ہیفص  نایؿ ےن ایبؿ ایک اطیشؿ ا ن آدؾ ےک مسج ںیم وخؿ یک رطح دفڑات ےہ  یل اک ایبؿ ےہ ںیم ےن  نایؿ  ے وپاھچ فہ آپ ےک 

 اپس رات وک آیئ ںیھت اوہنں ےن اہک رات یہ اک فتق اھت۔

 ربادر اامسلیع، امیلسؿ، دمحم  ن ایب قیتع، ا ن اہشب،  یل  ن نیسح، ہیفص ریض اہلل ہنع الیعمس  ن دبعاہلل ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ ااکتعػ  ے حبص ےک فتق ابرہ آےئ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ وج اےنپ ااکتعػ  ے حبص ےک فتق ابرہ آےئ۔ اس صخش

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1913    حس

یس :  راوی ٣ا٣وں( ابوس٤٠ہ، ابوسٌ ح ٛے  ابي ٧حی ، )اب٩  احو٢ ، سٔیا٪، اب٩ جزیخ، س٠امی٪  ٟزح٩٤  ًبسا



 

 

ُس  ٨ََا  ث رِٔشٕ َحسَّ ٩ٔ٤َ ب٩ُِ ب اٟزَِّح ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٔي َحسَّ َب ٩ِ أ ًَ ٤ََة  ٔي َس٠َ ٩ِ أَب ًَ ٧َحٔیٕح  ٔي  اب٩ِٔ أَب ا٢ٔ  اِْلَِحَو٢ٔ َخ  ٪َ ٩ِ ُس٠َامِیَ ًَ یِٕخ  َز اب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ

٢َ َوأَُه٩  أَ٪َّ  ا َٗ ح  یٕس  ٌٔ َس ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٤ََة  َس٠َ ٔي  ٩ِ أَب ًَ زٕو  ٤ِ ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اُ٪ َوَحسَّ َی ِٔ ُس  ٢َ ا َٗ یٕس ح  ٌٔ بٔیَس َٟ ٔي  ٩ِ أَبٔي اب٩َِ أَب ًَ ا  ٨ََ ث ٕس َحسَّ

ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  ُس ٍَ َر ٨َا ٣َ ِٔ َٜ َت ًِ ا  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  یٕس َر ٌٔ َس ٩ِ أَبٔي  ًَ ٤ََة  َة َس٠َ َػبٔیَح کَاَ٪  ا  َّ٤٠َ َٓ ِْلَِوَسَم  ا رِشَ  ٌَ ِٟ

َػ  ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َا َر ٧ أََتا َٓ ا  ٨َ ًَ ا ا ٣ََت ٨َ٠ِ َ٘ ی٩َ َن رِٔشٔ ُِت ً َی َرأ يي  ٔن إ َٓ  ٔ ط ٔٔ َٜ َت ٌِ َي ٣ُ ٔل ٍِ إ یَرِٔج ٠ِ َٓ  َٕ َٜ َت ًِ ا َاَ٪  ک  ٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ل

 َ ٧ ٤ُْٔطِ َٓ اُئ  ٤َ اٟشَّ ِت  اَج ٔ َوَص ط ٔٔ َٜ َت ٌِ ٔلَي ٣ُ ٍَ إ َرَج ا  َّ٤ ٠َ َٓ یٕن  ٕئ َوكٔ ٔي ٣َا َِسحُُس ف ىٔی أ َیُِت َة َوَرأ ِی٠َ ا٠َّٟ  ٔ ظ طُ َصٔذ َث ٌَ ٔذی َب َّٟ ا َو َٓ ِّٙ  ا  َح ِٟ ٔا ب

 َ ٧َب َِر ٔ َوأ ط ٔٔ َِن َي أ ل ًَ َیُِت  َرأ ِس  َ٘ ٠َ َٓ يّظا  ٤َِشحُٔس رَعٔ ِٟ ا َاَ٪  ٔ َوک ِو٦ َی ِٟ ا َذَٟٔک  اُئ ٩ِ٣ٔ آْٔخٔ  ٤َ اٟشَّ اَجِت  ِس َص َ٘ یٔن َٟ لِّ اٟ ٔئ َو ٤َا ِٟ ا ََز  ٔ أَث  تٔط

رفاتی رکےت ںیہ،  نایؿ اک ایبؿ ےہ دبعارلنمح،  نایؿ، ا ن رججی، امیلسؿ اوحؽ، )ا ن ایب حیجن ےک امومں( اوبہملس، اوبدیعس  ے 

ہک ھجم  ے دمحم  ن رمعف ےن اوہنں ےن اوبہملس  ے اوہنں ےن اوبدیعس  ے رفاتی ایک ےہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ےریا امگؿ ےہ۔ ا ن 

 فملس ےک اس ھ ایب دیبل ےن مہ  ے وباہطس اوبہملس، اوبدیعس رفاتی ایک ےہ اوبدیعس ےن رفاتی ایک ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

درایمین رشع  ںیم ااکتعػ ایک،  ب وسیبںی یک حبص وہیئ وت مہ ےن اانپ اسامؿ لقتنم ایک امہر  اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

رشتفی الےئ افر رفامای ہک وج ااکتعػ ںیم اھت فہ اےنپ ااکتعػ یک ہگج ولٹ اجےئ، ںیم ےن وخاب ںیم ہی رات )بش دقر( دیھکی ےہ 

ںیم ےن داھکی ےہ ہک ںیم اپین افر ڑچیک ںیم دجسہ رک رتا وہں  ب اےنپ ااکتعػ یک ہگج فاسپ وہےئ، وت آامسؿ ارب آولد وہ ایگ افر ابرش  افر

وہیئ۔  مس اس ذات یک سج ےن آپ وک قح د  رک اجیھب آامسؿ اس دؿ ےک آرخی ےصح ںیم ارب آولد وہا افر دجسم رپ اؿ دونں وجھکر یک 

  آپ یک انک افر اشیپین رپ ڑچیک اک اشنؿ داھکی۔ تھ یھت۔ ںیم ےن

 دبعارلنمح،  نایؿ، ا ن رججی، امیلسؿ اوحؽ، )ا ن ایب حیجن ےک امومں( اوبہملس، اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وشاؽ ںیم ااکتعػ رکےن اک ایبؿ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 وشاؽ ںیم ااکتعػ رکےن اک ایبؿ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1914    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ٟزح٩٤ حرضت ًائظہ  ت ًبسا ـی١ ب٩ ُزوا٪، یحٌی ب٩ سٌیس، ٤ًزہ ب٨  ٓ  ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩

 ِ ُس ب َا ٣َُح٤َّ بََر٧ ْس أَِخ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ضَٔی َحسَّ َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ ٔت  ٨ِٔ ٤َِزَة ب ًَ  ٩ِ ًَ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩ِٔ  َیِح  ٩ِ ًَ اَ٪  زَِو َُ ِی١ٔ ب٩ِٔ  ـَ ُٓ  ٩ُ

َّي َػل َٔذا  إ٪ َوإ ـَ َر٣َ ک١ُِّ  ُٕ فٔي  ٜٔ َت ٌِ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل  ٢ُ ُسو َاَ٪ َر ک ِت  َٟ ا َٗ ٨َِضا  ًَ َزَخ  اهَّللُ  اَة  َس َِ ِٟ ی ا ٔذ َّٟ ا ٧َطُ  کَا ١َ ٣َ

ا حَ  َٔض ِت ب ٌَ ٔ ٤ َش َٓ ّة  بَّ ُٗ  ٔ ط َِت ٓٔی ب رَضَ َٓ ا  َض َٟ َذَٔ٪  أ َٓ  َٕ ٜٔ َت ٌِ ائَٔظُة أَِ٪ َت ًَ َِتطُ  ٧ َتأَِذ ِس ا َٓ  ٢َ ا َٗ  ٔ ط َٕ ٓٔی َٜ َت ًِ ّة ا بَّ ُٗ َِت  ب رَضَ َٓ ُة  َؼ ِٔ

اهَّللٔ و٢ُ  َرُس  َٖ ِنََّصَ ا ا َّ٤٠َ َٓ ی  ّة أُِْخَ بَّ ُٗ َِت  ب رَضَ َٓ ا  َٔض ُب ب ی٨َِ ِت َز ٌَ ٔ ٤ َس إب َو ٍَ َٗٔب َ َِرب ََِّصَ أ ٔ أَب اة َس َِ ِٟ ا  ٥َ ٩ِ٣ٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  

 َٓ ِت  ًَ ٔ ُز ٨ َٓ اَصا  ًَل أََر َٓ ا  وَص ِزًُٔ ا٧ بٔر   ِٟ آ ا  َي صََذ ل ًَ ُض٩َّ  ٠َ٤َ ا٢َ ٣َا َح َ٘ َٓ بََرص٩َُّ  بَٔر َخ أُِخ َٓ ا  ا َصَذ ا٢َ ٣َ َ٘ َّی َٓ ً اَ٪ َح ـَ َر٣َ ٔي  ِٕ ف ٜٔ َت ٌِ ٥ِ٠َ َي

ٔي َٕ ف َٜ َت ًِ ا٢ٕ  ا وَّ َط رِشٔ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِٟ ا  آْٔخٔ 

دمحم، دمحم  ن لیضف  ن زغفاؿ، ییحی  ن دیعس، رمعہ تنب دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکیت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ 

 اجےت اہجں رپ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رہ راضمؿ ںیم ااکتعػ رکےت ےھت۔ افر  ب رجف یک امنز ڑپھ ےتیل، وت اس ہگج  ےل

آپ وک ااکتعػ رکان وہات رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن آپ  ے ااکتعػ یک ااجزت اچیہ وت آپ ےن ااجزت ددیی، اوہنں ےن 

فتاں رپ اکی ھک ہ بصن رک دای، رضحت ہصفح ریض اہلل ہنع ےن  ب ہی ابت ینس وت اوہنں ےن یھب اکی ھک ہ بصن رکایل رضحت 

ں ےن یھب اکی ھک ہ بصن رک ایل۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس حبص یک امنز  ے افرغ وہےئ وت آپ ےن اچر زتنی وک ولعمؾ وہا وت اوہن

ااھکڑ ےمیخ دےھکی افر رفامای ہک ہی ایک ےہ؟ آپ  ے اؿ یک احتل ایبؿ یک یئگ وت آپ ےن رفامای ہک اؿ وک اس رپ یکین ےن آامدہ ںیہن ایک اؿ وک 

،انچہچن فہ ےمیخ اٹہ دےیئ ےئگ افر راضمؿ ںیم ااکتعػ ںیہن ایک، اہیں کت ہک وشاؽ ےک آرخی رشع  وکنیھپ اب ںیم اؿ وک ہن دوت و

 ںیم آپ ےن ااکتعػ ایک۔

 دمحم، دمحم  ن لیضف  ن زغفاؿ، ییحی  ن دیعس، رمعہ تنب دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اؿ ولوگں اک ایبؿ وہنجں ےن ااکتعػ رکےن فاےل رپ رفزہ رضفری ںیہن اھجمس۔



 

 

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 اؿ ولوگں اک ایبؿ وہنجں ےن ااکتعػ رکےن فاےل رپ رفزہ رضفری ںیہن اھجمس۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1915    حس

ازر اس٤ٌی١، س٠امی٪، ًبیس اهَّلل ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز، حرضت ٤ًز ب٩ خلاب رضی  :  راوی اس٤اًی١ ب٩ ًبساهَّلل ، بز

 اهَّلل ٨ًہ

 ٩ِ ًَ َز  ٤َ اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ًَٔل٢ٕ  َ٪ ب٩ِٔ ب ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَخٔیط ًَ ِبسٔ اهَّللٔ  ًَ أًی١ُ ب٩ُِ  ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث ٩ِ  َحسَّ ًَ َز  ٤َ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧

 ًِ َ ةٔ أَِ٪ أ َحاص٠ٔٔیَّ ِٟ ا ٔي  ِرُت ف ٧ََذ يي  ٔن ٔ إ اهَّلل و٢َ  َرُس ا٢َ یَا  َٗ َُّط  ٨ِطُ أ٧َ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر أب  لَّ َد ِٟ ا َز ب٩ِٔ  ٤َ ا٢َ ًُ َ٘ َٓ  ٔ ا٦ رَِحَ ِٟ ا ٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا ِی٠َّة فٔي  َٟ  َٕ ٜٔ َت

 َ٠ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ُط  ّة َٟ ِی٠َ َٟ  َٕ َٜ َت ًِ ا َٓ  ََ ٧َِذَر  ٖٔ ٥َ أَِو ٔ َوَس٠َّ ط  ِی

اامسلیع  ن دبعاہلل ، ربادر اامسلیع، امیلسؿ، دیبعاہلل  ن رمع، انعف، دبعاہلل  ن رمع، رضحت رمع  ن اطخب ریض اہلل ہنع  ے رفاتی 

ںیم ذنر امین یھت، ہک اخہن ہبعک ںیم اکی رات  رکےت ںیہ اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ںیم ےن اجتیلہ ےک زامہن

 ااکتعػ رکفں اگ، وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ  ے رفامای ہک اینپ ذنر وک وپرا رکف،انچہچن اوہنں ےن رات وک ااکتعػ ایک۔

 رمع  ن اطخب ریض اہلل ہنع اامسلیع  ن دبعاہلل ، ربادر الیعمس، امیلسؿ، دیبع اہلل  ن رمع، انعف، دبعاہلل  ن رمع، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ وکیئ صخش اجتیلہ ےک زامہن ںیم ااکتعػ یک ذنر امےن رھپ املسمؿ وہاجےئ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 امےن رھپ املسمؿ وہاجےئ۔ ارگ وکیئ صخش اجتیلہ ےک زامہن ںیم ااکتعػ یک ذنر

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1916    حس



 

 

ہ، ًبیس اهَّلل ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی اسا٣  ًبیس ب٩ اس٤اًی١، ابو

 َ ٧  ٩ِ ًَ اهَّللٔ  ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ َة  ا٣َ ُو أَُس ا أَب ٨ََ ث أًی١َ َحسَّ ٤َ ا ًُبَِیُس ب٩ُِ إِٔس ٨ََ ث َر فٔي َحسَّ ٧ََذ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َز  ٤َُ َز أَ٪َّ ً ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ آ

 ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس ُط  َٟ ا٢َ  َٗ ّة  ِی٠َ َٟ  ٢َ ا َٗ اُظ  ٢َ أَُر ا َٗ  ٔ ا٦ رَِحَ ِٟ ا ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا َٕ فٔي  ٜٔ َت ٌِ ةٔ أَِ٪ َي اص٠ٔٔیَّ َح ِٟ ََ ا رٔ ٨َِٔذ ٖٔ ب ٥َ أَِو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ   

ااسہم، دیبعاہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اجتیلہ ےک دیبع  ن اامسلیع، اوب

اؿ زامہن ںیم وکیئ ذنر امین یھت ہک دجسم ارحاؾ ںیم ااکتعػ رکفں اگ، رافی اک ایبؿ ےہ، ہک ےریا امگؿ ےہ ہک رات اک  ظف یھب رفامای اھت، 

 فملس ےن رفامای ہک اینپ ذنر وپری رکف۔  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 دیبع  ن اامسلیع، اوبااسہم، دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...راضمؿ ےک درایمین رشع  ںیم ااکتعػ رکےن اک ایبؿ ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ےک درایمین رشع  ںیم ااکتعػ رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1917    حس

ہ :  راوی ح، حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ً ؼین، ابوػاٟ يبہ، ابوبَک، ابوح ابي ط  ًبس اهَّلل ب٩ 

ةَ  َب َطِي َبٔي  ٔ ب٩ُِ أ اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ئ  َحسَّ َّ٨ اٟ َاَ٪  ک ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َِزَة َر ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٕٔح  اٟ َػ ٔي  ٩ِ أَب ًَ یٕن  ٩ِ أَبٔي َحٔؼ ًَ  ٕ ََِک ُو ب ٨ََا أَب ث ی  َحسَّ

بَٔف ٓٔی ُٗ ی  ٔذ َّٟ ا ا٦ُ  ٌَ ِٟ ا َاَ٪  ا ک َّ٤ ٠َ َٓ  ٕ َیَّا٦ َة أ رِشَ ًَ إ٪  ـَ َر٣َ ک١ُِّ  ُٕ فٔي  ٜٔ َت ٌِ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل ا ط ی٩َ یَِو٣ّ َٕ ًرِٔشٔ َٜ َت ًِ  ا

دبعاہلل  ن ایب ہبیش، اوبرکب، اوبنیصح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس رہ 

 راضمؿ ںیم دس دؿ ااکتعػ رکےت ےھت،  ب فہ اسؽ آای سج ںیم آپ یک فافت وہیئ وت سیب دؿ ااکتعػ ایک۔



 

 

 ہلل  ن ایب ہبیش، اوبرکب، اوبنیصح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدبع ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ وکیئ صخش ااکتعػ رک  افر ا ے انمبس ولعمؾ وہ ہک ااکتعػ  ے ابرہ وہاجےئ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ صخش ااکتعػ رک  افر ا ے انمبس ولعمؾ وہ ہک ااکتعػ  ے ابرہ وہاجےئ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1918    حس

ا :  راوی رضی اهَّلل ٨ًہ اٟزح٩٤، ًائظہ  ٟحش٩، ًبساهَّلل ، اوزاعي، یحٌی ب٩ سٌیس، ٤ًزہ ب٨ت ًبس  ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ابوا

ا ٣ُحَ  ٨ََ ث ٌٔ َحسَّ َس ٌَی ب٩ُِ  َیِح َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ عٔي   ِْلَِوَزا ا َا  بََر٧ ِبُس اهَّللٔ أَِخ ًَ َا  بََر٧ َحَش٩ٔ أَِخ ِٟ ا ُو  ات١ٕٔ أَب َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ىٔی ٤َّ ثَِت ٢َ َحسَّ ا َٗ یٕس 

اهَّللُ َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  ُس ا أَ٪َّ َر ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ ُت  ٨ِٔ َزةُ ب ٤ِ أْخَ ًَ ِْلََو رِشَ ا ٌَ ِٟ ا  َٕ ٜٔ َت ٌِ َْکَ أَِ٪ َي ٥َ َذ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  

 َٓ ٠َِت  ٌَ َٔ َٓ ا  َض َٟ ِذَٔ٪  َتأ َتِش ائَٔظَة أَِ٪  ًَ ُة  َؼ ِٔ ِت َح َٟ َ َسأ َضا َو َٟ َذَٔ٪  أ َٓ ائَٔظُة  ًَ َِتطُ  َِذ٧ َتأ ِس ا َٓ اَ٪  ـَ َر٣َ اب٨َُِة ٩ِ٣ٔ  ٨َُِب  َذَٟٔک َزی َرأَِت  ا  َّ٤٠َ

ئٕ  ٨َٔا زَِت بٔب ٕع أ٣ََ َُّصَ  َجِح َب َٓ  ٔ ائٔط َي ب٨َٔ ٔل َٖ إ ََّصَ اِن َّي  ا َػل ٥َ إَٔذ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َاَ٪ َر ک ِت َو َٟ ا َٗ َضا  َٟ ُىَٔی  ب ٨َِٔیةٔ َٓ ِْلَب ٔا  ب

٠َیِ  ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو ا٢َ  َ٘ َٓ َب  ی٨َِ َؼَة َوَز ِٔ ائَٔظَة َوَح ًَ ٨َٔاُئ  اُٟوا ب َٗ ا  ا٢َ ٣َا صََذ َ٘ ٧ََا َٓ ا ٣َا أ ِزَ٪ بَٔضَذ ََر بٔرَّ أ ِٟ َا ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط

ا٢ٕ  وَّ ا ٩ِ٣ٔ َط رِشّ ًَ  َٕ َٜ َت ًِ ا َْطَ  ِٓ َ ا أ َّ٤٠َ َٓ  ٍَ َج ٕٕ ََفَ ٜٔ َت ٌِ ٤ُٔ  ب

دمحم  ن اقم ل، اوبانسحل، دبعاہلل ، افزایع، ییحی  ن دیعس، رمعہ تنب دبعارلنمح، اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکیت ںیہ ہک روسؽ 

اہلل ہیلع فملس ےن راضمؿ ےک آرخی رشع  ںیم ااکتعػ اک ذترکہ ایک وت آپ  ے رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن )ااکتعػ اہلل یلص 

یک( ااجزت اچیہ، آپ ےن اںیہن ااجزت ددیی افر ہصفح ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے دروخاتس یک ہک اؿ ےک ےئل یھب 

 یھب ااجزت اچیہ وت اںیہن یھب ااجزت  ل یئگ، زتین  ن شحج ےن  ب ہی امرجا ااجزت اچںیہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن اؿ ےک ےئل

ہک داھکی وت اوہنں ےن یھب اکی ھک ہ اقمئ رکےن اک مکح دای،انچہچن اؿ ےک ےئل یھب ھک ہ بصن رک دای ایگ، اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ 

 یک رطػ  ےل، آپ یک رظن دنچ ںومیں رپ ڑپی وت درایتف ایک ہک ہی ایک  ب وضحر یلص اہلل ہیلع فملس امنز  ے افرغ وہےئ وت اےنپ ےمیخ



 

 

ےہ؟ ولوگں ےن رعض ایک اعہشئ ریض اہلل اہنع افر ہصفح ریض اہلل اہنع افر زبنی ےک ےمیخ ںیہ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای 

،انچہچن آپ ولٹ ےئگ  ب رفز  متخ وہےئ وت وشاؽ ےک ہک اوہنں ےن اس یکین اک ارادہ ںیہن ایک۔ ںیم ااکتعػ ںیم ںیہن روہں اگ

 اکی رشع  ںیم ااکتعػ ایک۔

 دمحم  ن اقم ل، اوبانسحل، دبعاہلل ، افزایع، ییحی  ن دیعس، رمعہ تنب دبعارلنمح، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فکتعم ارگ اانپ ےر لسغ ےک ےئل رھگ ںیم دالخ رک ۔

 رفز  اک ایبؿ :   ابب

 فکتعم ارگ اانپ ےر لسغ ےک ےئل رھگ ںیم دالخ رک ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1919    حس

رضی  :  راوی ہزی، رعوہ، حرضت ًائظہ  ٤ٌ٣ز، ز ہظا٦،   اهَّلل ٨ًہاًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، 

َوةَ  ٩ِ رُعِ ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ٤َْز  ٌِ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُوُس ا٦ُ ب٩ُِ ی ا صَٔظ ٨ََ ث ٕس َحسَّ َّ٤ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ا  َحسَّ ََّض ٧َ ا أ ٨َِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ

ا َٔي َح ٥َ َوه ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ  ١ُ َُزجِّ ٧َِت ت َا َِسطُ ک َرأ ا  اؤَُٟض ی٨َُ َٔضا  زَت ٔي حُِح هَٔي ف ٤َِشحٔٔس َو ِٟ ا ٔي  ْٕ ف ٜٔ َت ٌِ َُو ٣ُ  ئْٔف َوص

دبعاہلل  ن دمحم، اشہؾ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےر ںیم 

رکیت ںیھت احالہکن احہضئ وہںیت افر اےنپ رجح  ںیم وہںیت، آپ اانپ ےر  ب ہک آپ دجسم ںیم ااکتعػ یک احتل ںیم وہےت، یھگنک 

 اؿ یک رطػ ڑباھ دےتی۔

 دبع اہلل  ن دمحم، اشہؾ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ : ابب

 ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک  ب امنز وپری وہاجےئ وت زنیم ںیم لیھپ اجف

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل اک وقؽ ہک  ب امنز وپری وہاجےئ وت زنیم ںیم لیھپ اجف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1920    حس

اٟامی٪ :  راوی ٟزح٩٤ابو ہ ب٩ ًبسا یب، ابوس٤٠ ، سٌیس ب٩ ٣ش ہزی  ، طٌیب، ز

٤َةَ  َس٠َ ُو  ٔب َوأَب ٤َُشیَّ ِٟ ا یُس ب٩ُِ  ٌٔ َس نٔي  ٢َ أَِخبََر ا َٗ ِزٔیِّ  ز ص اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ا ُط ث٨ََ ٔ٪ َحسَّ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث یِزََة َحسَّ َُز ٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَا ص زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ  ب٩ُِ 

 َّ ٢َ إ٧ٔ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  وُٟوَ٪ َر ُ٘ َت ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َر  ٩ِ ًَ َث  ی َحٔس ِٟ ا  ُ ِثٔر یُٜ َِزَة  َُزی َا ص ُوَ٪ إٔ٪َّ أَب وٟ ُ٘ َا٢ُ ٥ُِٜ َت ا ب ٣َ 

یٔث  ٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔس َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ٔ  َر  ٩ِ ًَ ُوَ٪  ث ٔ َِل یَُحسِّ ار َِنَؼ اِْل ٔی٩َ َو ز أج ٤َُض ِٟ ٔي ٩ِ٣ٔ  ا َوت َِزَة َوإٔ٪َّ إِٔخ ی َُز ٔي ص أَب

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ و َرُس ز٦َُ  ِٟ َ ٨ُِت أ ُٛ ٚٔ َو ا َِسَو ٔاِْل ْٙ ب ِٔ َػ ُُض٥ِ  ٠ َِ َاَ٪ َيِظ ٔی٩َ ک ز أج ٤َُض ِٟ َٔذا ا َضُس إ َِط أ َٓ ىٔی  َِل َي ٠ِ٣ٔٔئ ب ل ًَ

١ُ إِٔخ  َِ کَاَ٪ َيِظ وا َو َنُش ا  ُى إَٔذ َٔ ُوا َوأَِح اب ٔة أَعٔي َُ َّٔ
ٔیٔن اٟؼ  اٛ ا ٩ِ٣ٔ ٣ََش ي٨ّ ٜٔ ّ ٣ِٔش َزأ ا٣ِ ُت  ٨ِ ُٛ أٟض٥ِٔ َو َو ١ُ٤َ أ٣َِ ًَ رٔ  ا َِنَؼ ِْل َوتٔي ٩ِ٣ٔ ا

ِبُشَم  َی  ٩ِ َٟ َّطُ  ٧ٔ ثُطُ إ یَُحسِّ ٥َ فٔي َحٔسیٕث  ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ا٢َ  َٗ ِس  َٗ ِوَ٪ َو ٨ََِش ٔیَن ی َّی  ح ً َِوبَطُ َح ًٔی أََحْس ث َٟ ا َ٘ ٔضَی ٣َ ِٗ َ أ

 ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َر َضی  َٗ ا  َّی إَٔذ ً لَيَّ َح ًَ ٤َ٧َٔزّة  ُت  ِل َبَش َٓ  ٢ُ و ُٗ َ عَي ٣َا أ َِوبَطُ إِٔلَّ َو ٔ ث ط ِی َٟ ٔ ٍَ إ ٤َ یَِح ٔ ث٥َُّ  ظ َتطُ َصٔذ َٟ ا َ٘ ٥َ ٣َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

و٢ٔ  َرُس ٔة  َٟ ا َ٘ ُت ٩ِ٣ٔ ٣َ ٤َا َنٔشی َٓ رٔی  َػِس َي  ٔل ا إ ُتَض ٌِ ٤َ َطِیٕئ  َج َک ٩ِ٣ٔ  ٥َ ت٠ِٔ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  اهَّللٔ 

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعس  ن بیسم، اوبہملس  ن دبعارلنمح دفونں ایبؿ رکےت ںیہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن رفامای 

ہ دح ںیثی ایبؿ رکات ےہ افر مت ےتہک وہ ایک ابت ےہ ہک مت ےتہک وہ ہک اوبرہریہ ریض اہلل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے تہب زاید

ہک اہمرجنی فااصنر روسؽ اہلل  ے اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یک رطح رفاتی ںیہن رکےت، احؽ ہی ےہ ہک امہر  اھبیئ اہمرجنی ابزار 

،  ب فہ ولگ اغبئ وہےت ںیم رخدی ف رففتخ ںیم رصمفػ رےتہ ںیہ افر ےریا  ب ٹیپ رھبا راتہ ےہ وت روسؽ اہلل یک تبحص ںیم راتہ



 

 

وت ںیم احرض وہات  ب فہ ولگ وھبؽ اجےت وت ںیم اید راتھک افر امہر  ااصنر اھبںویں وک اؿ ےک امیل اکومں  ے رفتص ہن یتلم افر ںیم 

ثی ایبؿ ہفص ےک ریقففں ںیم  ے اکی ریقف اھت، ںیم اید راتھک اھت  ب فہ وھبؽ اجےت ےھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دح

رکےت وہےئ رفامای ہک وج صخش اانپ ڑپکا الیھپےئ اہیں کت ہک ںیم اینپ وگتفگ متخ رکولں رھپ فہ اےنپ ڑپک  وک ٹیمس ےل، وت وج ابت 

 یھب ںیم وہکں اگ ا ے اید رےہ یگ ںیم ےن اینپ یلمک الیھپ دی وج ںیم افڑےھ وہا اھت اہیں کت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اینپ وگتفگ

 متخ رک ےکچ ںیہ وت ںیم ےن اس وک ٹیمس رک اےنپ ےنیس  ے اگل ایل اس دؿ ےک دعب  ے ںیم روسؽ اہلل یک وکیئ ابت ہن وھبال۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعس  ن بیسم، اوبہملس  ن دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل اک وقؽ ہک  ب امنز وپری وہاجےئ وت زنیم ںیم لیھپ اجف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1921    حس

اٌٟزیز ب٩ ًبساهَّلل ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس :  راوی  ًبس

اهَّللٔ ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ُِ  ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ضَٔی اهَّللُ َحسَّ َر  ٕٖ ِو ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ُِ  اٟزَِّح ِبُس  ًَ  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ  ٔ ظ ٩ِ َجسِّ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٕس  ٌِ َس اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ا إٔب ث٨ََ  َحسَّ

زَّ  اٟ ٔس ب٩ِٔ  ٌِ َیَِن َس ىٔی َوب ٥َ بَِی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ي َر َة آَخ ی٨َ ٤َٔس ِٟ ا ٨َا  ٔس٣ِ َٗ ا  َّ٤ َٟ ُط  ٨ِ ًَ ٍٔ يي  بٔی ٔن ٍٔ إ بٔی زَّ اٟ ُس ب٩ُِ  ٌِ َس  ٢َ ا َ٘ َٓ

ا  َٔذ إ َٓ ا  ٨َِض ًَ َک  َٟ ُت  ِٟ َ َز ٧ َت  ٔی ًَیَّ َصو َیَّ َزِوَج زِ أ ُِو ا٧ ٔي َو ل ا ٣َ َٕ نِٔؼ َک  َٟ ٔش٥ُ  ِٗ َ أ َٓ اِّل  رٔ ٣َ ا َِنَؼ اِْل  ُ ثَر ِٛ َ طُ أ َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٢َ ا َٗ َضا  َت ِج زَوَّ ِت َت َح٠َّ

َٔک َص١ِ  َذٟ ٔي فٔي  اَجَة ل ٩ٔ٤َ َِل َح ِح زَّ اٟ ِبُس  ٕٔم  ًَ َي بٔأَٗ َت أ َٓ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبُس  ًَ  ٔ ِیط َٟ ٔ ا إ َس َِ َٓ ا٢َ  َٗ  َٕ ا َ٘ ُ ٨ ِي َٗ  ُٚ و ا٢َ ُس َٗ َرْة  ا ٔ تَٔح ط ٕٚ ٓٔی و ُس  ٩ِ٣ٔ

ا و٢ُ  َرُس  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٕ ة ُػَِفَ  ُ ٔ أَثَز ٠َِیط ًَ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ اٟ ِبُس  ًَ اَئ  بَٔث أَِ٪ َج َٟ ٤َا  َٓ ُسوَّ  ُِ ِٟ ا  ٍَ َ اب ا٢َ ث٥َُّ َت َٗ  ٩ٕ٤ِ َس ُ َو اهَّلل َّي  َػل  ٔ ٥َ  هَّلل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ

 َ َذَصٕب أ  ٩ِ٣ٔ ٕ اة ََو ََة ٧ ا٢َ ز٧ٔ َٗ َت  ِ٘ ُس  ٥ِ َٛ ا٢َ  َٗ  ٔ ار َِنَؼ ِْل َزأَّة ٩ِ٣ٔ ا ا٣ِ ا٢َ  َٗ ا٢َ َو٩ِ٣َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َت  ِج زَوَّ طُ َت َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٕب  َذَص اّة ٩ِ٣ٔ  ََو ِو ٧

 ٕ اة ِو بَٔظ َٟ ٥َ أَِو٥ِٟٔ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨  اٟ

سی  ن دبعاہلل ، اربامیہ  ن دعس اےنپ فادل  ے افر فہ اؿ ےک دادا  ے رفاتی رکےت ںیہ رضحت دبعارلنمح  ن وعػ ےن دبعازعل



 

 

ایبؿ ایک ہک  ب مہ دمہنی آےئ وت روسؽ اہلل ےن ےری  افر دعس  ن رعیب ےک درایمؿ اھبیئ اچرہ رک دای، دعس  ن رعیب ےن اہک ںیم ااصنر 

 ںیم اانپ آداھ امؽ ھجت وک داتی وہں افر دھکی ول ےریی وج ویبی ںیہمت دنسپ آےئ ںیم اس وک اہمتر  ےئل ںیم زایدہ امدلار وہں اس ےئل

وھچڑ دفں،  ب فہ دعت  ے افرغ وہ اجےئ وت مت اس  ے اکنح رک ول، دبعارلنمح ےن اہک ےھجم اس یک رضفرت ںیہن اہیں وکیئ ابزار 

 ابزار ےہانچہچن دبعارلنمح فتاں ےئگ افر رینپ ف یھگ ےل رک آےئ رھپ ربارب حبص وک ےہ اہجں اجترت وہیت ےہ، اوہنں ےن اہک اقنیقع اک

اجےن ےگل ھچک دؿ یہ سگر ، وت دبعارلنمح اس احؽ ںیم آےئ ہک اؿ رپ زردی اک ارث اھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن وپاھچ ایک مت 

؟ اہک ہک اکی ااصنری وعرت  ے، آپ ےن وپاھچ، رہم انتک دای، اہک ےن اشدی یک ےہ؟ اوہنں ےن وجاب دای تاں! آپ ےن وپاھچ سک  ے

ئ ےک ربارب وسان، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک فہمیل رکف، ارگہچ اکی رکبی یہ ویکں ہن وہ۔

ل

 

ھی
گ

 ہک 

 دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، اربامیہ  ن دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ہک  ب امنز وپری وہاجےئ وت زنیم ںیم لیھپ اجف اہلل اعتیل اک وقؽ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1922    حس

ر، ح٤یس، ا٧ص رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ص، زہی  اح٤سب٩ یو٧

 َ ٨ََا أ ث ٩ٔ٤َ َحسَّ ِح زَّ اٟ ِبُس  ًَ ٔس٦َ  َٗ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َٕص  ٩ِ أ٧َ ًَ ٤َُِیْس  ا ح ث٨ََ یِْر َحسَّ ا ُزَص ٨ََ ث ٧َُص َحسَّ ٤َُس ب٩ُِ یُو ی٨ََة  ِح ٤َٔس ِٟ ا  ٕٖ ِو ًَ ب٩ُِ 

رٔ ا َِنَؼ ِْل ا  ٍٔ بٔی زَّ اٟ ٔس ب٩ِٔ  ٌِ َیَِن َس ُط َوب ٨َ ٥َ بَِي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ي  آَخ َٓ ٩ٔ٤َ ِح زَّ اٟ ِبٔس  ٌَ ٔ ٟ ٢َ ا َ٘ َٓ ٔىّی  ا ُ ْس َذ ٌِ َس کَاَ٪  یِّ َو

٤َا  َٓ  ٔٚ و اٟش  لَي  ًَ ٔي  ون  ٟ زُ أَٟک  ٔي أَص٠َِٔک َو٣َ َک ف َٟ  ُ اهَّلل  ََ َر َا ٢َ ب ا َٗ َک  ُج یِٔن َوأَُزوِّ َٔ نِٔؼ لٔي  ا َک ٣َ ٔس٤ُ ا َٗ ُ ا أ ّٔل ١َ أَٗ ـَ ِٔ اِسَت َّی  ً ٍَ َح َرَج

 ٔ زٟٔ ٨ِ ٔ أَص١َِ ٣َ ٔط َتَي ب أ َٓ ا  ٨ّ٤ِ َس اهَّللَُو َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ طُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ ة ُػَِفَ ََضْ ٩ِ٣ٔ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اَئ َو َح َٓ اَئ اهَّللُ  یّرا أَِو ٣َا َط ا َئش ِث٨َ َٜ ٤َ َٓ  ٔ ٠َِیطٔ  ط ًَ

َوَ  ٢َ ٧ ا َٗ َضا  ِی َٟ ٔ َت إ ِ٘ ا٢َ ٣َا ُس َٗ  ٔ ار َِنَؼ اِْل َزأَّة ٩ِ٣ٔ  ا٣ِ ُت  ِج زَوَّ ٔ َت اهَّلل ُسو٢َ  َا َر ا٢َ ی َٗ ِضَی٥ِ  ٥َ ٣َ َس٠َّ ٕ ٩ِ٣ٔ َو اة ََو ٕب أَِو َوِزَ٪ ٧ اّة ٩ِ٣ٔ َذَص

 ٕ ِو بَٔظاة َٟ ا٢َ أَِو٥ِٟٔ َو َٗ  َذَصٕب 



 

 

ادمح ن ویسن، زریہ، دیمح، اسن ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک دبعارلنمح  ن وعػ دمہنی ےچنہپ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

رک دای، دعس امؽ دار ےھت، اس ےئل دبعارلنمح  ے اہک ہک ںیم اانپ آداھ  اؿ ےک درایمؿ افر دعس  ن رعیب ااصنری ےک درایمؿ اھبیئ اچرہ

امؽ ابٹن رک ںیہمت داتی وہں افر ںیم اہمترا اکنح رک داتی وہں، اوہنں ےن اہک ہک اہلل اہمتری ویبویں افر اہمتر  امؽ ںیم ربتک اطع 

رینپ افر یھگ ہن اچب ایل افر اس وک اےنپ رھگ فاولں ےک اپس ےل رک رفامےئ ھجم وک ابزار اک ہتپ اتب دف، ابزار  ے فاسپ ہن وہےئ  ب کت ہک 

آےئ ھچک یہ دؿ سگر  ےھت ہک فہ اکی دؿ اس احؽ ںیم آےئ ہک اؿ رپ زردی اک ارث اھت اؿ  ے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ایک 

ری وعرت  ے اکنح رک ایل ےہ، آپ ےن وپاھچ ہک ابت ےہ؟ اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیم ےن اکی ااصن
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ئ ےک ربارب وسان ) ئ

ل
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َ ٍة اہک( آپ ےن رفامای ہک  ا ے رہم انتک دای ےہ؟ اہکں اکی 

 

ِ
ن 

 فہمیل رکف ارگہچ اکی رکبی یہ وہ۔

 دیمح، اسن ریض اہلل ہنعادمح ن ویسن، زریہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل اک وقؽ ہک  ب امنز وپری وہاجےئ وت زنیم ںیم لیھپ اجف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1923    حس

 ًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، سٔیا٪، ٤ًزو، اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی

 ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ٕس َحسَّ ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ذُو  َحسَّ ُة َو َّ٨ ْي َو٣ََح ُکَا َِت ً ٧ کَا

ٔي  ا ف ّٗ ا َو ٔ أَِس از ٤ََح ِٟ ُِ ا َِت اْح أَِ٪ َتب ٥ُِٜ ُج٨َ ٠َِی ًَ َص  ِی َٟ ِت  َٟ َ ز ٨َ َٓ  ٔ ط ا ٓٔی و ٤َُّ َُّض٥ِ َتأَث ٧َ َٜأ َٓ ًَل٦ُ  ِْلِٔس َاَ٪ ا ا ک َّ٤ ٠َ َٓ ةٔ  اص٠ٔٔیَّ َح ِٟ ٥ُِٜ ا َربِّ ًّل ٩ِ٣ٔ  ـِ َٓ ا  و

إض  بَّ ًَ اب٩ُِ  أََصا  َْقَ َحخِّ  ِٟ ا ٔس٥ٔ  ا ٔي ٣ََو  ف

ۃ افر ذفازاجمز ےک ابزار اجتیلہ ےک زامہن ںیم دبعاہلل  ن دمحم،  نایؿ، رمعف، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے ر

 

 ی
ح
م

فاتی رکےت ںیہ ہک اکعظ، 

ےھت  ب االسؾ اک زامہن آای وت املسمونں ےن اؿ ابزارفں ںیم اجترت وک ربا اھجمس وت آتی انزؽ وہیئ ہک مت رپ وکیئ رحج ںیہن اس ابت 



 

 

 ںیم یہی ےہ۔ ںیم ہک اےنپ رب اک لضف جح ےک زامہن ںیم التش رکف، ا ن سابس یک آرات

 دبع اہلل  ن دمحم،  نایؿ، رمعف، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الحؽ اظرہ ےہ افر رحاؾ اظرہ ےہ افر اؿ دفونں ےک درایمؿ چ ہبت زیچںی ںیہ ۔

 ےک ایبؿ رخدی فرففتخ :   ابب

 الحؽ اظرہ ےہ افر رحاؾ اظرہ ےہ افر اؿ دفونں ےک درایمؿ چ ہبت زیچںی ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1924    حس

ہ،  :  راوی ي٨ی ً اب٩   ، اهَّلل  ًبس ًلي ب٩  ی س٨س(  زوَ ( ، ، ح ر ی ظ ، ن٤ٌا٪ ب٩ ب ، طٌيی ًو٪ اب٩  ی،  ًس بي  ا اب٩   ، ثىٰی ٣ ٣ح٤س ب٩ 

٩ ابوَف ی س٨س( ٣ح٤س ب ، ح، )ذوت٬ ظیر ا٪ ب٩ ب ، ن٤ٌ ، طٌيی ہ، ابوَفزہ ب٩ ٣ح٤س، اب٩ ًي٨ی ٨س( ًبساهَّلل  ی س ، طٌيی )تیْس زہ

، ن٤ٌا٪ ب٩ بظیر ، طٌيی ثیر، سٔیا٪ ابوَفزہ ٛ 

ُت  ٌِ ٔ ٤ ٔيیِّ َس ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ ِوٕ٪  ًَ ٩ِ اب٩ِٔ  ًَ ٓیٕ  ٔس ًَ َبٔي  اب٩ُِ أ ا  ٨ََ ث َّی َحسَّ ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ َىٔی ٣َُح ث ٨ِطُ  َحسَّ ًَ اهَّللُ  ٕ َرضَٔی  یر اَ٪ ب٩َِ َبٔظ ٤َ ٌِ ا٨ٟ 

َة حَ  اب٩ُِ ًَُيِي٨َ ٨ََا  ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ث٨ََ ٥َ و َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ َوَة  ََفِ ا أَبُو  ث٨ََ سَّ

 ٕ یر اَ٪ ب٩َِ َبٔظ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ُت  ٌِ ٔ ٤ اب٩ُِ ًَُييِ  َس ا  ث٨ََ ٕس َحسَّ َّ٤ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٥َ و َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ٩ِ ًَ َة  ٨َ

 َّ ٔيیِّ َػل ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕ َر یر اَ٪ ب٩َِ َبٔظ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ُت  ٌِ ٔ ٤ ٔيیَّ َس ٌِ اٟظَّ ُت  ٌِ ٔ ٤ َوَة َس ََفِ َبٔي  ُس ب٩ُِ أ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل ي 

 ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٕ یر أ٪ ب٩ِٔ َبٔظ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ َوَة  ََفِ ٔي  ٩ِ أَب ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس َا  بََر٧ ٕ أَِخ ٔیر ث ٠َِیطٔ َٛ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ  

 ِٟ ا ِّْن َو َی ٢ُ ب َحًَل ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ َ َو اَ٪ أ ِستََب ا ا َاَ٪ ٤َٟٔ ِْلٔث٥ِٔ ک ا  ٩ِ٣ٔ ٔ ط ٠َِی ًَ َط  بِّ ا ُط ٣َ ََ َز ٩ِ٤َ َت َٓ ْة  َٔض َب ْر ٣ُِظت و ا أ٣ُُ ُض٤َ ٨َ ِّْن َوبَِي َی ا٦ُ ب ََ رَِحَ َز ِت

اهَّللٔ یَٔم  صٔی ح ا ٌَ ٤َ ِٟ ا اَ٪ َو ِستََب ا ا  ٣َ ٍَ ٔ َُواٗ َک أَِ٪ ی َط ِْلٔث٥ِٔ أَِو ا  ٩ِ٣ٔ ٔ ط ک  ٓٔی ا َيُظ َي ٣َ ل ًَ  َ َََرأ اِج ُک  َو٩ِ٣َ  ُؤط ی یَم  حٔ ِٟ ا  ٢َ ِو ٍِ َح زَِت َی  ٩ِ٣َ

طُ  ٌَ ٔ اٗ یَُو  أَِ٪ 



 

 

( دمحم  ن ٰینثم، ا ن ایب دعی، ا ن وعؿ، یبعش، امعنؿ  ن ریشب، ح، )دفےری دنس(  یل  ن دبعاہلل ، ا ن ہینیع، اوبرفدہ، یبعش )رسیتی دنس

دمحم  ن ریثک،  نایؿ اوبرفدہ، یبعش، امعنؿ  ن ریشب  ے دبعاہلل  ن دمحم، ا ن ہینیع، اوبرفدہ، یبعش، امعنؿ  ن ریشب، ح، )وچیھت دنس( 

رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک الحؽ یھب الھک وہا ےہ افر رحاؾ اظرہ ےہ اؿ ےک درایمؿ 

اس وک یھب وھچڑ د  اگ وج اصػ انگہ ےہ افر  دنچ اومر چ ہبت ںیہ،انچہچن سج ےن اس زیچ وک وھچڑ دای سج ےک انگہ وہےن اکہبش وہ وت فہ

 سج ےن اےسی اکؾ رکےن یک رجات یک سج ےک انگہ وہےن اک کش وہ وت فہ ےلھک وہےئ انگہ ںیم التبم وہ اجےئ اگ افر انگہ اہلل اعتٰیل ےک رچا

 اگںیہ ںیہ، وج صخش رچا اگہ ےک ارد رگد اجونر رچاےئ وت آربی ےہ ہک اس رچااگہ ںیم دالخ وہاجےئ۔

دمحم  ن ٰینثم، ا ن ایب دعی، ا ن وعؿ، یبعش، امعنؿ  ن ریشب، ح، )دفےری دنس(  یل  ن دبعاہلل ، ا ن ہینیع، اوبرفدہ، یبعش  :  رافی

 )رسیتی دنس( دبعاہلل  ن دمحم، ا ن ہینیع، اوبرفدہ، یبعش، امعنؿ  ن ریشب، ح، )وچیھت دنس( دمحم  ن ریثک،  نایؿ اوبرفدہ، یبعش، امعنؿ

  ن ریشب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہ ا ت یک ریسفت اک ایبؿ، افر اسحؿ  ن ایب انسؿ ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رپزیہاگری  ے
ی

 

س
م

... 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ہ ا ت یک ریسفت اک ایبؿ، افر اسحؿ  ن ایب انسؿ ےن ایبؿ
ی

 

س
م

ایک ہک ںیم ےن رپزیہاگری  ے زایدہ آاسؿ وکیئ زیچ ںیہن دیھکی وج زیچ کش یک ےہ اس وک وھچڑ رک اس زیچ وک اایتخر  

 رکف سج ںیم کش ںیہن ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1925    حس

شین،  :  راوی ابي ح اٟزح٩٤ ب٩  ، ًبساهَّلل ب٩ ًبس ، سٔیا٪ ٛثیر ہ ب٩ حارث٣ح٤س ب٩  ہ، ً٘ب ابي ٠٣یٜ  ًبساهَّلل ب٩ 

یِٕن  ٔي حَُش َب ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ َا  ٧ بََر اُ٪ أَِخ َی ِٔ ُس َا  ٧ بََر ٕ أَِخ ٔیر ث َٛ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٔي ٠َ٣ُِیََٜة َحسَّ َب ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ أ ًَ ٨ََا  ث  َحسَّ

 ًَ اهَّللُ  رٔٔث َرضَٔی  ا َح ِٟ ا َة ب٩ِٔ  َب ِ٘ ًُ ٩ِ طٔ ًَ ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ َْکَ ٠ٟٔ َذ َٓ ا  ُض٤َ ِت ٌَ ا أَِرَؿ ََّض ٧َ ِت أ ٤َ ًَ َ ز َٓ ائَِت  َئ َج ِوَزا َزأَّة َس ا٣ِ ُط أَ٪َّ  ٨ِ

٧َِت  َا ِس ک َٗ ِس ٗٔی١َ َو َٗ َٕ َو ِی َٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٥َ َبشَّ ٨ِطُ َوَت ًَ َق  أرَِعَ َٓ  ٥َ َس٠َّ ُط  َو ٤ٔییٔمِّ َتِحَت تَّ اٟ إب  ٔي إَٔص ُة أَب ٨َِ  اب



 

 

ی کۃ، ةقع  ن احرث  ے رفاتی ےہ ہک اکی ایسہ وعرت 
مل
دمحم  ن ریثک،  نایؿ، دبعاہلل  ن دبعارلنمح  ن ایب نیسح، دبعاہلل  ن ایب 

 ے ہی ایبؿ ایک وت آپ ےن آیئ افر اس ےن دوعی ایک ہک اس ےن ةقع افر اس یک ویبی وک دفدھ الپای ےہ، ةقع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

ہنم ریھپ ایل افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن مسبت رفامای ہک اب مت اس وعرت وک ےسیک رھک ےتکس وہ  ب ہک اےکس ابر  ںیم اس رطح یک 

 ابت یہک اجیت ےہ، ةقع یک ویبی اوباتاب یمیمت یک یٹیب ںیھت۔

ی کۃ، ةقع  ن احرث دمحم  ن ریثک،  نایؿ، دبعاہلل  ن دبعارلنمح  ن :  رافی
مل
 ایب نیسح، دبعاہلل  ن ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ہ ا ت یک ریسفت اک ایبؿ، افر اسحؿ  ن ایب انسؿ ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رپزیہاگری  ے زایدہ آاسؿ وک
ی

 

س
م

یئ زیچ ںیہن دیھکی وج زیچ کش یک ےہ اس وک وھچڑ رک اس زیچ وک اایتخر 

 رکف سج ںیم کش ںیہن ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1926    حس

رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ر، حرضت ًائظہ  ک، اب٩ طہاب، رعوة ب٩ زبی ًة، ٣اٟ  یحٌی ب٩ ٗز

 َٗ ٌَی ب٩ُِ  َیِح ا  ٨ََ ث َاَحسَّ ِت ک َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ َوَة ب٩ِٔ  ٩ِ رُعِ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ ا ٣َ ٨ََ ث َة َحسَّ ًَ َ َِبُة ز َ٪ ًُت

 َٗ ُط  ـِ ٔ ب ِٗ ا َٓ ِّی  َة ٣ٔى ٌَ ٔ َز٣ِ اب٩َِ َؤٟیَسة إؾ أَ٪َّ  َّٗ ٔي َو سٔ ب٩ِٔ أَب ٌِ َس  ٔ ط َي أَخٔی ٔل ضَٔس إ ًَ إؾ  َّٗ ٔي َو َب ُظ ب٩ُِ أ ٔح أََخَذ ِت َٔ ِٟ ا ا٦َ  ًَ َاَ٪  ا ک َّ٤٠َ َٓ ِت  َٟ ا

اب٩ُِ َو  ي َو ٢َ أَخٔ ا َ٘ َٓ َة  ٌَ ِبُس ب٩ُِ َز٣ِ ًَ ا٦َ  َ٘ َٓ  ٔ ط َيَّ ٓٔی ٔل ضَٔس إ ًَ ِس  َٗ ي  اب٩ُِ أَخٔ  ٢َ ا َٗ إؾ َو َّٗ ٔي َو َب ُس ب٩ُِ أ ٌِ ٔططٔ َس ا َي َٔفَ ل ًَ ٔي ُؤَٟس  َب ٔ أ ٟٔیَسة

 ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ ٔلَي  ا إ َٗ اَو َتَش َة َٓ ٌَ ِبُس ب٩ُِ َز٣ِ ًَ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ط َيَّ ٓٔی ٔل ضَٔس إ ًَ ِس  َٗ َاَ٪  ٔي ک اب٩ُِ أَخ  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس یَا  ْس  ٌِ ا٢َ َس َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی

َا  َک ی َٟ َُو  ٥َ ص َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ٔطط ا َٔفَ َي  ل ًَ ٔ أَبٔي ُؤَٟس  اب٩ُِ َؤٟیَسة ي َو ِبُس أَخٔ ٔيی   ًَ ا٨َّٟ  ٢َ ا َٗ َة ث٥َُّ  ٌَ ب٩َِ َز٣ِ

َة َزِودٔ  ٌَ ٔت َز٣ِ َزَة ب٨ِٔ ا٢َ َٟٔشِو َٗ ُ ث٥َُّ  ز َحَح ِٟ ا  ٔ ٔز اص ٌَ ٔغ َو٠ِٟٔ ا ُس ٠َِٟٔٔفَ َٟ َو ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٥َ  َػل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ

 ٔ ٔ ب ٔط َبض َط َرأَی ٩ِ٣ٔ  ٤َٔا  ُط ٟ َتحٔٔيی ٨ِ٣ٔ َ اِح َٔي اهَّلل ق َٟ َّی  ا َحً آَص َر ا  ٤َ َٓ َة  تَِب ٌُ 

ییحی  ن زقۃع، امکل، ا ن اہشب، رعفۃ  ن زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ہبتع  ن ایب 



 

 

ہضبق رک انیل، اعہشئ اک ایبؿ ےہ ہک  فاقص ےن اےنپ اھبیئ دعس  ن ایب فاقص وک فتیص یک ہک زہعم یک ولڈنی اک اٹیب ےریا ےہ، اس ےئل اس رپ

سج اسؽ ہکم حتف وہا اس وک دعس  ن ایب فاقص ےن ایل افر اہک ہک ہی ےریا اجیتھب ےہ، ےری  اھبیئ ےن اس ےک قلعتم فتیص یک یھت، دبع 

ےہ، دفونں اانپ دقمہم یبن  ن زہعم ڑھک  وہےئ افر اہک ہک ےریا اھبیئ ےہ افر ےری  ابپ یک ولڈنی اک اٹیب ےہ، اس ےک رتسب رپ دیپا وہا 

یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم ےل ےئگ، دعس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ہی ےریا اجیتھب ےہ، ےری  اھبیئ ےن اس ےک قلعتم فتیص 

روسؽ اہلل یک یھت، دبع  ن زہعم ےن رعض ایک ہی ےریا اھبیئ ےہ، افر ےری  ابپ یک ولڈنی اک اٹیب ےہ، افر اس ےک رتسب رپ دیپا وہا ےہ، 

رتسب رپ  یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ا  دبع  ن زہعم! ہی ڑلاک ھجت وک ےلم اگ، رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ڑلاک ایس اک ےہ سج ےک

 اس ںیم دیپا وہا افر زاین ےک ےئل رھتپ ےہ، رھپ وسدہ تنب زہعم زفہج یبن یلص اہلل  ے رفامای ہک اس ڑلےک  ے رپدہ رکف، اس ےئل ہک

 ہبتع یک اشمتہب اپیئ اجیت ےہ، اس ڑلےک ےن رضحت وسدہ وک رمےت دؾ کت ںیہن داھکی۔

 ییحی  ن زقۃع، امکل، ا ن اہشب، رعفۃ  ن زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ہ ا ت یک ریسفت اک ایبؿ، افر اسحؿ  ن ایب انسؿ ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رپزیہاگری  ے زایدہ آاسؿ وکیئ زیچ ںیہن دیھکی وج زیچ کش یک 
ی

 

س
م

ےہ اس وک وھچڑ رک اس زیچ وک اایتخر 

 رکف سج ںیم کش ںیہن ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1927    حس

٥ :  راوی ی ب٩ حات ، طٌيی ًس ٟشَف ابي ا ہ، ًبساهَّلل ب٩  ، طٌب ٟیس  ابواٟو

 ٩ِ ًَ ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ ََفٔ  اٟشَّ ٔي  ٔ ب٩ُِ أَب اهَّلل ِبُس  ًَ ٔي  بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ َبُة  ٌِ ا ُط ث٨ََ َؤٟیٔس َحسَّ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ات٥ٕٔ  یِّ ب٩ِٔ َح ٔس ًَ

 ِٟ َ ٌَ َسأ ٔ اَب ب ا أََػ َٔذ ک١ُِ َوإ َٓ  ٔ ظ اَب بَٔحسِّ ا أََػ ٢َ إَٔذ ا َ٘ َٓ أق  َز ٌِ ٔ ٤ ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َُّط ُت  إ٧ٔ َٓ ِک١ُِ  ًَل َتأ َٓ َت١َ  َ٘ َٓ  ٔ ِٔؿط ز

اٟؼَّ  َي  ل ًَ ُط  ٌَ أَٔجُس ٣َ َٓ یمِّ  ٔيی َوأَُس ک٠َِ ٔس١ُ  ُِر اهَّللٔ أ  ٢َ و َرُس ا  َی ُت  ٠ِ ُٗ ا٢َ َوٗٔیْذ  َٗ ا أََخَذ  ٤َ ُض َی  ی أ رٔ َِز ٔ َوَِل أ ط ٠َِی ًَ َُس٥ِّ  ٥ِ أ َٟ آَْخَ  ا  ک٠َِّب ِیٔس 

اِْلَْخٔ  َي  ل ًَ ُتَش٥ِّ   ٥ِ َٟ َٔک َو ک٠َِب لَي  ًَ ِیَت  َّ٤ َس ا  ٤ََّ ٧ٔ ِک١ُِ إ  َِل َتأ



 

 

فملس  ے ریت ےک اس ھ اکشر اوباولدیل، ہبعش، دبعاہلل  ن ایب ارفسل، یبعش دعی  ن احمت  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع 

اس یک وچڑایئ یک  ےک قلعتم وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ارگ اس یک ونک یک رطػ  ے ےگل وت اس وک اھکؤ افر  ب

وہں رھپ اس ےک رطػ  ے اس وک ےگل وت ہن اھکؤ، فہ رمدار ےہ، ںیم ےن رعض ایک، ای روسؽ اہلل ںیم اانپ اتک وھچڑات وہں افر مسب اہلل اتہک 

اکشر رپ اکی دفےرا اتک اپات وہں سج رپ ںیم ےن مسب اہلل ںیہن یہک افر ںیم ںیہن اجاتن ہک اؿ ںیم  ے سک ےن ڑکپا؟ آپ یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےن رفامای ہک تم اھکؤ! اس ےئل ہک مت ےن اےنپ ےتک رپ مسب اہلل یہک ےہ دفےر  رپ ںیہن یہک۔

 ہلل  ن ایب ارفسل، یبعش دعی  ن احمتاوباولدیل، ہبعش، دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہ ۃ زیچفں  ے رپزیہ اک ایبؿ
ی

 

ی

 

ش
م

... 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ہ ۃ زیچفں  ے رپزیہ اک ایبؿ
ی

 

ی

 

ش
 م

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1928    حس

ہ، حرضت ا٧ص رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ر، ك٠ح  ٗبیؼہ، سٔیا٪، ٨٣ؼو

ٔيی   َّ٨ اٟ زَّ  ٢َ ٣َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َٕص  ٧َ ٩ِ أ ًَ َة  ٩ِ ك٠ََِح ًَ ٕر  و ٨ُِؼ ٩ِ ٣َ ًَ َیاُ٪  ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ُة َحسَّ بٔیَؼ َٗ ا  ٨ََ ث َزةٕ َحسَّ َٔت٤ِ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  

طُ ٣َِش  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َِزَة  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ا٦ْ  َّ٤ ٢َ َص ا َٗ ا َو ُتَض َک٠َِ َْل ٕة  َٗ َػَس ُوَ٪ ٩ِ٣ٔ  ِوَِل أَِ٪ َتٜ َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ َٕة  وك ٠َِیطٔ  ُ٘ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ

أشی َٔفَ لَي  ًَ ّة  اَٗٔل َزّة َس ٤ِ ٢َ أَٔجُس َت ا َٗ  ٥َ َس٠َّ  َو

سن ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اکی رگی وہیئ وجھکر ےک اپس ہصیبق،  نایؿ، وصنمر، ہحلط، رضحت ا

 ے ذگر  وت آپ ےن رفامای ارگ اس ےک قلعتم دصہق اک ہبش ہن وہات وت ںیم ا ے اھک اتیل، افر امہؾ ےن اوبرہریہ  ے اوہنں ےن یبن یلص 

 ی وہیئ وجھکر اپات وہں۔اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی یک ےہ ہک اےنپ رتسب رپ رگ



 

 

 ہصیبق،  نایؿ، وصنمر، ہحلط، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہ ۃ زیچفں ںیم ںیہن اھجمس
ی

 

ی

 

ش
م
 ...اؿ ولوگں اک ایبؿ وہنجں ےن فوسہس فریغہ وک 

 فتخ ےک ایبؿرخدی فرف :   ابب

 ہ ۃ زیچفں ںیم ںیہن اھجمس
ی

 

ی

 

ش
م
 اؿ ولوگں اک ایبؿ وہنجں ےن فوسہس فریغہ وک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1929    حس

، ًبازب٩ ت٤ی٥ اپ٨ے ذرا )ًبس اهَّلل ب٩ زیس ٣ازني :  راوی ي٨ہ، زہزی ي  (ابونٌی٥، اب٩ ً

 َ ث ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ن ُو  ا أَب ٨ََ ث ًَ َحسَّ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ َي  ٔل َٔي إ ُطک  ٢َ ا َٗ  ٔ ط ِّ٤ ًَ  ٩ِ ًَ ٤ٔی٥ٕ  ٔ ب٩ِٔ َت از بَّ ًَ  ٩ِ ًَ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ َة  ٨َ اب٩ُِ ًَُيِي ٥َ ٨َا  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی

یّح  رٔ َیحَٔس  ِوّتا أَِو  ٍَ َػ ٤َ َّی َيِش ٢َ َِل َحً ا َٗ ًَلَة  اٟؼَّ  ٍُ َل ِ٘ ا أََي َطِیّئ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔي  َیحُٔس ف ُج١ُ  زَّ زٔیِّ َِل اٟ ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ َؼَة  ِٔ ٔي َح اب٩ُِ أَب  ٢َ ا َٗ ا َو

ِوَت  اٟؼَّ َت  ٌِ ٔ َس٤ یَح أَِو  زِّ اٟ وَئ إِٔلَّ ٓامَٔی َوَجِسَت  ُؿ  ُو

اوبمیعن، ا ن ہنییع، زرہی، سابد ن میمت اےنپ اچچ )دبعاہلل  ن زدی امزین(  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے اکی 

 یک یئگ ہک فہ امنز ںیم ھچک )فوسہس( اپات ےہ، ایک فہ امنز وک وتڑ د ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ںیہن  ب صخش ےک قلعتم اکشتی

کت فہ آفاز ہن نس ےل ای وب ہن اپےئ۔ افر ا ن ہصفح ےن وباہطس زرہی لقن ایک ہک فوض اس وصرت ںیم فا ب ےہ ہک وت وب اپےئ ای آفاز 

 ےنس۔

 (، زرہی، سابد ن میمت اےنپ اچچ )دبع اہلل  ن زدی امزیناوبمیعن، ا ن ہنییع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہ ۃ زیچفں ںیم ںیہن اھجمس
ی

 

ی

 

ش
م
 اؿ ولوگں اک ایبؿ وہنجں ےن فوسہس فریغہ وک 

یث                               ٢ج٠س او  :  ج٠س      1930    حس

ی، ہظا٦ ب٩ رعوہ :  راوی ٟزح٩٤ كٔاو  اح٤س ب٩ ٗسا٦ ًحلي، ٣ح٤س ب٩ ًبسا

٨ََا صَٔظ  ث اؤی  َحسَّ َٔ ل  اٟ  ٩ٔ٤َ اٟزَِّح ِبسٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ِحلٔي  َحسَّ ٌٔ ِٟ ا  ٔ ا٦ َس ِ٘ ٔ ٤ ِٟ ا ٤َُس ب٩ُِ  َىٔی أَِح ث َوةَ َحسَّ ٩ِ  ا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ

رٔی ٧َِس ِح٥ٔ َِل  ٔا٠َّٟ ٨ََ٧ا ب َیأِتُو ِو٣ّا  َٗ ٔ إٔ٪َّ  اهَّلل و٢َ  َرُس ُوا یَا  اٟ َٗ ِو٣ّا  َٗ َضا أَ٪َّ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ائَٔظَة  ا٢َ  ًَ َ٘ َٓ ٔ أ٦َِ َِل  ٠َِیط ًَ  ٔ اهَّلل ِس٥َ  ا وا  َْکُ أََذ

اهَّلَل ا  و  ٤ ٥َ َس َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ُوظُ َر ک٠ُ ٔ َو ط ٠َِی ًَ   

ادمح  ن دقاؾ یلجع، دمحم  ن دبعارلنمح افطفی، اشہؾ  ن رعفہ، اےنپ فادل  ے فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک 

انؾ ایل  ھچک ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل اکی امجتع امہر  اپس وگتش رکیل آیت ےہ، مہ ںیہن اجےتن ہک اوہنں ےن اس رپ اہلل اک

 ای ںیہن )مسب اہلل یہک ےہ ای ںیہن( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اس رپ مسب اہلل ڑپھ رک اھک ایل رکف۔

 ادمح  ن دقاؾ یلجع، دمحم  ن دبعارلنمح افطفی، اشہؾ  ن رعفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک  ب فہ ولگ اجترت ای لیھک یک زیچ دےتھکی وت اس یک رطػ دفڑ ڑپےت

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل اک وقؽ ہک  ب فہ ولگ اجترت ای لیھک یک زیچ دےتھکی وت اس یک رطػ دفڑ ڑپےت ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1931    حس

، زائسہ، حؼین، سا٥ٟ، حرضت جابز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی  ك٠ٙ ب٩ ٨ُا٦

٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ْٔز  اب َىٔی َج ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ا٥ٕٟٔ  ٩ِ َس ًَ یِٕن  ٩ِ حَُؼ ًَ  ُ ائَٔسة ٨ََا َز ث ٕ َحسَّ ا٦ َّ٨َ ُٙ ب٩ُِ ُ ا ك٠َِ ٨ََ ث ٍَ َحسَّ يي ٣َ ٧َِح٩ُ نَُؼل ٤َا  ٢َ بَِي٨َ ا َٗ  



 

 

ٔيیِّ  َّ٨ َ  اٟ ا ب َّی ٣َ ً ا َح َض ِی َٟ ٔ ا إ ُتو َٔ َت ِٟ ا َٓ ا  ا٣ّ ٌَ َ ١ُٔ٤ ك ٔ ًٔیْر َتِح أ٦ِ اٟظَّ َب٠َِت ٩ِ٣ٔ  ِٗ َ ٔذِ أ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللُ َػل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ َٔي ٣َ ق

 َٟ َرّة أَِو  ا ا تَٔح َرأَِو ا  ِت َوإَٔذ َٟ َ ز ٨َ َٓ ًّل  َرُج رَشَ  ًَ ا  اث٨َِ ٥َ إِٔلَّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َضاًَ ِی َٟ ٔ وا إ ـ  َٔ ِن ا ا   ِضّو

قلط  ن انغؾ، زادئہ، نیصح، اسمل، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی ابر  ب مہ ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 ےک اس ھ امنز ڑپھ رےہ ےھت، اشؾ  ے افوٹنں اک اکی اقہلف ہلغ الد  وہےئ آای ولگ اس یک رطػ وتمہج وہےئ، اہیں کت ہک یبن

یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ رصػ ابرہ آدیم رہ ےئگ وت ہی آتی انزؽ وہیئ ہک  ب ولگ لیھک ای اجترت یک زیچ وک دےتھکی ںیہ وت اس یک 

 رطػ دفڑ اجےت ںیہ۔

 قلط  ن انغؾ، زادئہ، نیصح، اسمل، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ ہک سج وک ھچک رپفا ہن وہ ہک اہکں  ے امؽ احلص ایک ےہ ؟

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ ہک سج وک ھچک رپفا ہن وہ ہک اہکں  ے امؽ احلص ایک ےہ ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1932    حس

ری، ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی  آز٦، اب٩ ابي ذئب، سٌیس ٣٘ب

ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َِزَة  ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ ٔی   بُر ِ٘ ٤َ ِٟ ا یْس  ٌٔ ا َس ث٨ََ ِٕب َحسَّ ذٔئ َبٔي  اب٩ُِ أ ا  ٨ََ ث َز٦ُ َحسَّ ا آ ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ

 ِ َیأ  ٢َ ا َٗ ٔ ا٦ رَِحَ ِٟ ا ٢ٔ أ٦َِ ٩ِ٣ٔ  َحًَل ِٟ ا ُط أ٩َ٣َٔ  ا أََخَذ ٨ِ٣ٔ زُِئ ٣َ ٤َ ِٟ ا لٔي  َُبا ی اْ٪ َِل  ٔض َز٣َ ا َّ٨ اٟ لَي  ًَ  تٔي 

آدؾ، ا ن ایب ذبئ، دیعس ربقمی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک 

 دیم اس یک رپفاہ ںیہن رک  اگ الحؽ ایرحاؾ سک ذرےعی  ے اس ےن امؽ احلص ایک ےہ۔ولوگں رپ ااسی زامہن آےئ اگ  ب آ



 

 

 آدؾ، ا ن ایب ذبئ، دیعس ربقمی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک فہ ولگ ںیہنج اجترت افر رخییکشخ ںیم اجترت رکےن اک ایبؿ افر 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

ہ ےن اہک ہک ولگ اجترت افر رخدی یکشخ ںیم اجترت رکےن اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک فہ ولگ ںیہنج اجترت افر رخدی فرففتخ ذرک ایہٰل  ے اغلف ںیہن رکیت افر اتقد

  ب اؿ رپ اہلل اک وقحؼ ںیم  ے وکیئ قح آاجات وت رخدی فرففتخ اںیہن ذرک ایہٰل  ے اغلف ںیہن رکیت اہیں کت ہک فہ اس وک ادا رکےتیل ۔ فرففتخ رکےت ےھت نکیل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1933    حس

ا٨٤ٟہا٢ :  راوی خ، ٤ًزو ب٩ زی٨ا، ابو ، اب٩ جزی  ابوًاػ٥

 ُ ا أَب ٨ََ ث ِ َحسَّ اَّٟصَّ ٔي  ُ ف حٔز ُت أَتَّ ٨ِ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٢ٔ ا ٨َِٔض ٤ ِٟ ا ٔي  ٩ِ أَب ًَ إر  ٨َ زٔی زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ نٔي  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ِٕخ  ی َز اب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ یَِس ب٩َِ و  ُت َز ِٟ َ َشأ َٓ  ٖٔ

 ٔ َى ث ٥َ ح و َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َ٘ َٓ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر  ٥َ َٗ َِر ٕس أ َّ٤ اُد ب٩ُِ ٣َُح َححَّ ِٟ ا ا  ث٨ََ وَب َحسَّ ُ٘ ٌِ ١ُ ب٩ُِ َي ـِ َٔ ِٟ ا ی 

 ٢ُ و ُ٘ ا٢ٔ َي ٨َِٔض ٤ ِٟ ا َا  ا أَب ٌَ ٔ َس٤ ا  َُّض٤َ ٕب أ٧َ ٌَ ُ ب٩ُِ ٣ُِؼ ا٣ٔز ًَ إر َو ٨َ زٔی زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ نٔي  بََر ِٕخ أَِخ َزی اب٩ُِ ُج  ٢َ ا یَِس َٗ ازٕٔب َوَز ًَ اَئ ب٩َِ  بََر ِٟ ا ُت  ِٟ َ َسأ

 ِ اَّٟصَّ  ٩ِ ًَ  ٥َ َٗ َِر َػ ب٩َِ أ  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  َر ٨َا  ِٟ َ َشأ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ َرُسو ِضٔس  ًَ لَي  ًَ ی٩ِٔ  َز أج ا َت َّ٨ ُٛ اَِل  َ٘ َٓ طٔ ٖٔ  ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ل

ًَل َيِؼ٠ُُح  َٓ اّئ  َنَش َاَ٪  َِض َوإِٔ٪ ک ًَل بَأ َٓ یَّسا بَٔیٕس  َاَ٪  ک ا٢َ إِٔ٪  َ٘ َٓ  ٖٔ ِ اَّٟصَّ  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ  َو

وباعمص، ا ن رججی، رمعف  ن دانی، اوبااہنملؽ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم رصػ عیب رکات اھت، ںیم ےن زدی  ن ا

 ار م  ے وپاھچ وت اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک افر ھجم  ے لضف  ن وقعیب ےن وباہطس اجحج  ن دمحم، ا ن

صب  ےن ایبؿ ایک ہک اؿ دفونں ےن اوبااہنملؽ وک ےتہک وہےئ انس ہک ںیم ےن رباء  ن اعزب افر زدی رججی، رمعف  ن
مع
 دانیر، افر اعرم  ن 

 ن ار م  ے رصػ ےک قلعتم وپاھچ وت اؿ دفونں ےن اتبای ہک مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم اجترت ایک رکےت 

 رصػ ےک قلعتم وپاھچ آپ ےن رفامای ارگ تاوھتں تا ھ وہ وت وکیئ رحج ںیہن افر ارگ اداھر ےہ وت رتہب ےھت وت مہ ولوگں ےن آپ  ے عیب

 ںیہن۔



 

 

 اوباعمص، ا ن رججی، رمعف  ن دانی، اوبااہنملؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےنلکن اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک زنیم ںیم لیھپ اجفاجترت ےک ےئل 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 اجترت ےک ےئل ےنلکن اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک زنیم ںیم لیھپ اجف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1934    حس

ء، ًبیس ب٩ ٤ًیر ٣ح٤س ب٩ سًل٦، ٣د٠س ب٩ یزیس، :  راوی خ، ًلا  اب٩ جزی

 ٩ِ ًَ ْئ  َلا ًَ ٔي  بََرن ا٢َ أَِخ َٗ ِٕخ  ی َز اب٩ُِ ُج ٧َا  بََر ٔیَس أَِخ َز َا ٣َِد٠َُس ب٩ُِ ی ٧ بََر ٕ أَِخ َسًَل٦ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث وَسی  َحسَّ َا ٣ُ ٕ أَ٪َّ أَب یِر ٤َ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ ًُ

َر  أب  لَّ َد ِٟ ا َز ب٩ِٔ  لَي ٤ًَُ ًَ َِذَ٪  َتأ ِس زٔیَّ ا ٌَ ِْلَِط ٤َزُ ا ًُ َ ْ ََفَ َٓ وَسی  ُو ٣ُ ٍَ أَب َج ََفَ وِّل  ُِ َاَ٪ ٣َِظ ک َّطُ  ٧َ أ َٛ طُ َو َٟ َذِ٪  یُِؤ  ٥ِ٠َ َٓ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی 

 ُ ز ٧ُِؤ٣َ ا  َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َ٘ َٓ ُظ  ا ًَ َس َٓ  ٍَ َرَج ِس  َٗ طُ ٗٔی١َ  َٟ ا  ٧ُو ائَِذ ٕص  ِی َٗ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ ِوَت  ٍِ َػ ٤َ ٥ِ أَِس َٟ َ ٢َ أ ا َ٘ َٓ ٔ ٢َ َتأِت ا َ٘ َٓ َٔک  َٔک بَٔذٟ ذَٟ َي  ل ًَ یىٔی 

 َ ٧ُ ز َِ َِػ لَي َصَذا إِٔلَّ أ ًَ َک  َٟ َضُس  ُوا َِل َيِظ اٟ َ٘ َٓ ُض٥ِ  َٟ َ َشأ َٓ  ٔ ار َِنَؼ ِْل ا ٔٔص  ٔلَي ٣َِح٠ َٙ إ ٧َِل٠َ ا َٓ ٔة  ٨َ بَيِّ ِٟ ٔا َذصََب ب َٓ ی   رٔ ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ ا أَبُو َس

 َ َيَّ ٩ِ٣ٔ أ ل ًَ ا  َٔي صََذ ُ أََخف ز ٤َ ًُ ٢َ ا َ٘ َٓ ٔیِّ  ُدِسر ِٟ ا یٕس  ٌٔ ٔي َس َب ىٔی بٔأ ٌِ ٚٔ َي ا َو ِْلَِس ُٙ بٔا ِٔ اٟؼَّ ٔي  ان َض ِٟ َ ٥َ أ َس٠َّ طٔ َو ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ ُسو َر  ٔ ز ٣ِ

 ٕ َرة ا ٔلَي تَٔح َد إ و ُْخُ ِٟ  ا

دمحم  ن السؾ، دلخم  ن سیدی، ا ن رججی، اطعء، دیبع  ن ریمع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوبومیس ارعشی ےن رضحت رمع  ن اطخب 

ہلخ یک ااجزت اچیہ اوہنں ااجزت ہن یلم، اشدی رضحت رمع ریض اہلل ہنع وغشمؽ ےھت، افر اوبومیس فاسپ وہ ےئگ، ریض اہلل ہنع  ے دا

 ب رضحت رمع افرغ وہےئ وت رفامای ہک ںیم ےن دبعاہلل  ن سیق یک آفاز ہن ینس یھت اںیہن ااجزت دف وت اہک ایگ ہک فاسپ  ےل ےئگ 

ولباای وت اہک ںیمہ اس ابت اک مکح دای اجات اھت، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک مت اس رپ  رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اںیہن

وگاہ ک ش رکف ےگ فہ ااصنر یک سلجم ںیم ےئگ افر اؿ ولوگں  ے وپاھچ وت اؿ ولوگں ےن اہک اس یک وگایہ وت مہ ںیم  ے بس  ے وھچاٹ 

 اوبدیعس ادری وک اس ھ ےل ےئگ وت رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک ھجم رپ اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع یھب د  اتکس ےہ،انچہچن



 

 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک مکح وپدیشہ رتا ھجم وک ابزارفں ںیم رخدی ف رففتخ ینعی اجترت ےک ےئل ےنلکن ےن اس مکح  ے اغلف رک 

 دای۔

 دیبع  ن ریمع دمحم  ن السؾ، دلخم  ن سیدی، ا ن رججی، اطعء، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دنمسر ںیم اجترت رکےن اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 دنمسر ںیم اجترت رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1935    حس

ٟزح٩٤ ، ابوہزیزہ :  اویر ہ ، ًبسا  ٟیث، جٌَف ب٩ ربیٌ

 ُ اهَّلل ضَٔی  َِزَة َر ی َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ  َ ز ُز٣ُِ زَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ص اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ َة  ٌَ َربٔی ََفُ ب٩ُِ  ٌِ ثَىٔی َج ُث َحسَّ ِی ا٠َّٟ  ٢َ ا َٗ اهَّللُ َو َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  ُسو ٩ِ َر ًَ ُط  ٨ِ ًَ  

َر  َْکَ  َذ َُّط  ٥َ أ٧َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َرّة أَِو ًَ ا تَٔحا َرأَِو ا  اب َوإَٔذ َب یَث َحٔس ِٟ ا  َٚ ا َس ُط َو َت َضی َحاَج َ٘ َٓ َبرِِحٔ  ِٟ َي ا ٔل َد إ ائٔی١َ َْخَ َ َِ ٔ َىٔی إ ًّل ٩ِ٣ٔ ب ِضّوا ُج َٟ

 َٗ ا٢َ  َٗ ٔ َو اهَّلل ذِْٔکٔ   ٩ِ ًَ  ٍْ َرْة َوَِل بَِی ض٥ِٔ تَٔحا ضٔی رَٔجا٢ْ َِل ت٠ُِ ُظ  ِْٔکُ ُُط َج١َّ ذ ِوٟ َٗ َضا َو ِی َٟ ٔ وا إ ـ  َٔ ِن ُض٥ِ ا َّ٨ ٜٔ ٔزُوَ٪ َوَل ح تَّ َی ِو٦ُ  َ٘ ِٟ ا َاَ٪  ُ ک َزة ا َت

و ز  یَُؤ َّی  ً ٔ َح اهَّلل ذِْٔکٔ   ٩ِ ًَ  ٍْ َرْة َوَِل بَِی ا ٔض٥ِٔ تَٔح ض ٥ِ ت٠ُِ َٟ  ٔ اهَّلل  ٔٚ و ُ٘ ٌّٙ ٩ِ٣ٔ حُ َُض٥ِ َح َاب َٔذا ٧ ُوا إ َا٧ ٔ ک اهَّلل َي  ٔل  ُظ إ

زم رضحت اوبرہریہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک ثیل ےن اہک ہک ھجم  ے رفعج  ن رہعیب ےن ہب فاہطس دبعارلنمح  ن رہ

 ےہ ہک آپ ےن ینب اےرالیئ ےک اکی صخش اکذترکہ ایک وج درای ےک رفس وک الکن افر اینپ رضفرت وپری یک افر وپری دحثی ایبؿ یک

 ثیل، رفعج  ن رہعیب ، دبعارلنمح ، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اہلل اعتیل اک وقؽ( افر  ب اجترت ای لیھک یک دےتھکی وت اس یک رطػ دفڑ ڑپےت ںیہ افر)

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

اعتیل اک وقؽ ہک فہ ولگ ںیہنج اجترت افر رخدی فرففتخ ذرک ایہٰل  ے اغلف ںیہن اہلل اعتیل اک وقؽ( افر  ب اجترت ای لیھک یک دےتھکی وت اس یک رطػ دفڑ ڑپےت ںیہ افر اہلل )

 فرففتخ اید ایہٰل  ے اغلف رکیت افر اتقدہ ےن اہک ہک ولگ اجترت رکےت ےھت نکیل  ب اہلل ےک وقحؼ ںیم  ے یسک قح یک اداےئیگ اک فتق آاجات وت اںیہن اجترت افر رخدی

 ادا رکےتیل ۔ ہن رکیت اہیں کت ہک فہ اس قح وک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1936    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، جابز  ابي جٌس ؼین، سا٥ٟ ب٩   ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، ح

ٔس  ٌِ َح ِٟ ا ٔي  ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَب َس  ٩ِ ًَ یِٕن  ٩ِ حَُؼ ًَ ِی١ٕ  ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ثَىٔی ٣َُح ٢َ َحسَّ ا َٗ ْس  َّ٤ َىٔی ٣َُح ث َب٠َِت َحسَّ ِٗ َ ٢َ أ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی   ٕ ٔز اب ٩ِ َج ًَ

رَشَ  ًَ ِىَِی  ُض إِٔلَّ اث ا َّ٨ اٟ فَّ  َٔ ِن ا َٓ َة  ٌَ ٤ُ ُح ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ يي ٣َ نَُؼل ٧َِح٩ُ  ٔیْر َو َٔذا ً ُة َوإ َی اِْل  ٔ ظ ِت صَٔذ َٟ َ ز ٨َ َٓ ًّل  َرُج  

نِ  ا ّوا  ِض َٟ َرّة أَِو  ا تَٔحا ائ٤ّٔاَرأَِو َٗ  ََ و ُٛ َز ا َوَت َض ِی َٟ ٔ ا إ و ـ  َٔ 

دمحم، دمحم  ن لیضف، نیصح، اسمل  ن ایب دعج، اجرب ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک افٹن اک اکی اقہلف آای 

یک رطػ دفڑ ڑپ  اس رپ  افر مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ ہعمج یک امنز ڑپھ رےہ ےھت، وساےئ ابرہ آدویمں ےک بس ولگ اس

 ہی آتی انزؽ وہیئ ہک  ب فہ اجترت ای لیھک یک یسک زیچ وک دےتھکی ںیہ وت اس یک رطػ دفڑ اجےت ںیہ افر آپ وک ڑھکا وھچڑ دےتی ںیہ۔

 دمحم، دمحم  ن لیضف، نیصح، اسمل  ن ایب دعج، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک اینپ اپزیکہ امکیئ ںیم  ے رخچ رکف۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل اک وقؽ ہک اینپ اپزیکہ امکیئ ںیم  ے رخچ رکف۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1937    حس

ا :  راوی رضی اهَّلل ٨ًہ ، حرضت ًائظہ  ر، ابووائ١، ٣ْسوٚ ہ، جزیز، ٨٣ؼو ابي طيب  ًث٤ا٪ ب٩ 

ائَٔظَة َر  ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ ائ١ٕٔ  ٔي َو ٩ِ أَب ًَ وٕر  ٨ُِؼ ٩ِ ٣َ ًَ ٔیْز  ز ث٨ََا َج َة َحسَّ َطِيَب ٔي  اُ٪ ب٩ُِ أَب ٨ََا ًُِث٤َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ِت  َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی 

اهَّللُ َّي  َػل ٔيی   َّ٨ َٔ اٟ َِن ا أ ا ب٤َٔ زَُص َضا أَِج َٟ َاَ٪  ک  ٕ ٔشَسة ِٔ َیَِر ٣ُ ا ُ َٔض ٔ بَِيت ا٦ ٌَ َ زِأَةُ ٩ِ٣ٔ ك ٤َ ِٟ ا ِت  َ٘ َٔ َِن َٔذا أ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٤َٔا   ا ب َض ٔزَِؤج ِت َوٟ َ٘

ّئا َطِی ٕف  ٌِ ُض٥ِ أَِجَز َب ـُ ٌِ ُؽ َب ُ٘ ٨َِ َٔک َِل ی ذَٟ ازٔٔ٪ ٣ِٔث١ُ  َب َو٠َِٟٔد َش َٛ 

، وصنمر، اوبفالئ، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک امثعؿ  ن ایب ہبیش، رجری

 ب وعرت اےنپ رھگ اک اانج ریخات رک  رشبہکیط رھگ وک اصقنؿ اچنہپےن یک تین ہن وہ وت اس وعرت وک اس اک ارج ےلم اگ اس ےئل ہک 

ارج ےلم اگ اس ےئل ہک اس ےن امکای افر زخایچن وک یھب اانت یہ ارج ےلم اگ اکی دفےر  ےک ارج اس ےن رخچ ایک افر اس ےک وشرہ وک یھب 

 وک ھچک یھب مک ہن رک  اگ۔

 امثعؿ  ن ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اوبفالئ، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل اک وقؽ ہک اینپ اپزیکہ امکیئ ںیم  ے رخچ رکف۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1938    حس

ٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، ًبسا  یحٌی ب٩ جٌَف

یَ  َىٔی  ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر َِزَة  َُزی َا ص ُت أَب ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ  ٕ ا٦ َّ٤ ٩ِ َص ًَ  ٕ ز ٤َ ٌِ ٩ِ ٣َ ًَ  ٔٚ ا زَّ زَّ اٟ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ََفٕ َحسَّ ٌِ ٌَی ب٩ُِ َج َّي اهَّللُ ِح َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ

ٔ أ٣َِ  یِر َُ  ٩ِ ًَ ا  ٔب َزِؤجَض ِش َٛ زِأَةُ ٩ِ٣ٔ  ٤َ ِٟ ا ِت  َ٘ َٔ َِن ا أ ا٢َ إَٔذ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٔ ُٕ أَِجزٔظ نِٔؼ ٠َطُ  َٓ  ٔ ٔظ  ز

ییحی  ن رفعج، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای 



 

 

 ہک  ب وعرت اےنپ وشرہ یک امکیئ  ے اس یک ااجزت ےک ریغب ریخات رک  وت اس وک وشرہ  ے آداھ ارج ےلم اگ۔

   ن رفعج، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج رزؼ ںیم فتعس اچےہ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج رزؼ ںیم فتعس اچےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1939    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ک  ص ب٩ ٣اٟ ، ا٧ ص، ٣ح٤س ني، حشا٪، یو٧ ابي يٌ٘وب ْک ٣ا  ٣ح٤س ب٩ 

 ُ ْس ص ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ُو٧ُُص  ا ی ث٨ََ اُ٪ َحسَّ ٨ََا َحشَّ ث ٔي  َحسَّ ان ٣َ َٔکِ اِل وَب  ُ٘ ٌِ ٔي َي ُس ب٩ُِ أَب َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ضَٔی َحسَّ ٕٔک َر اٟ ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ زٔی   اٟز صِ َو 

رٔ ٔي  ُط ف َٟ َم  ُِبَش ُظ أَِ٪ ی َّ ََ  ٢ُ ٩ِ٣َ و ُ٘ ٥َ َي ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ُت َر ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ ٠َِیٔؼ١ِ اهَّللُ  َٓ  ٔ ٔظ َز ٔي أَث ُط ف َٟ  َ ٨َُِشأ ٔ أَِو ی ٔط ِزٗ

٤َٔطُ   َرح

ین، اسحؿ، ویسن، دمحم، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ دمحم  ن ایب وقعیب رک ام

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک سج صخش وک دنسپ وہ ہک اس ےک رزؼ ںیم فتعس وہ ای اس یک رمع دراز وہ وت ہلص ریمح 

 ( رک  )آریبی رہتش دارفں  ے ب ن ولسک رک

 دمحم  ن ایب وقعیب رک امین، اسحؿ، ویسن، دمحم، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اداھر رخدیےن اک ایبؿ ۔



 

 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

  اہلل ہیلع فملس ےک اداھر رخدیےن اک ایبؿ ۔یبن یلص

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1940    حس

ا٤ًع :  راوی اٟواحس،  ، ًبس  ٣ٌلي ب٩ اسس

ِزَ  ٨َِٔس إٔب َا ً ٧ َْکِ َذ  ٢َ ا َٗ ُع  ٤َ ًِ َ ا اِْل ث٨ََ احٔٔس َحسَّ َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ََسٕس َحسَّ َّي ب٩ُِ أ ل ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث َىٔی َحسَّ ث ٢َ َحسَّ ا َ٘ َٓ  ٥ٔ٠َ اٟشَّ ٔي  ص٩َِ ف زَّ اٟ اصٔی٥َ 

یَ  ا٣ّا ٩ِ٣ٔ  ٌَ َ َََری ك اِط  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ ٨َِضا أَ٪َّ  ًَ َرضَٔی اهَّللُ  ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ  ُ َوز ِْلَِس ا ٩ِ٣ٔ ا ًّ ِٔر ز ٨َطُ  ٔلَي أََج١ٕ َوَرَص وزٓٔیٕ إ ُض

یسٕ   َحٔس

ئ  ن ادس، دبعاولادح، اشمع

معل

 ایبؿ رکےت ںیہ ہک مہ ےن اربامیہ یعخن ےک اپس ملس ںیم رنہ رکےن اک ذترکہ ایک وت اوہنں ےن اہک ہک 

ھجم  ے اوسد ےن وباہطس رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی وہیدی  ے اکی دمت رقمر رک ےک 

 ی ریھک۔اانج رخدیا افر ولےہ یک اکی زرہ اس ےک اپس رگف

ئ  ن ادس، دبعاولادح، اشمع :  رافی

معل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اداھر رخدیےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1941    حس

ی، ہظا٦  :  راوی ب، اسبان ابواٟیشٍ، بَّص وط ہ، ح، ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ح رضی اهَّلل ٨ً ٣ش٥٠، ہظا٦، ٗتازہ، ا٧ص 

رضی اهَّلل ٨ًہ ائي ٗتازہ حرضت ا٧ص   زستو



 

 

 ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ َىٔی ٣َُح ث َٕص ح َحسَّ ٧َ ٩ِ أ ًَ اَزةُ  َت َٗ ٨ََا  ث ا صَٔظا٦ْ َحسَّ ث٨ََ ا ٣ُِش٥ْٔ٠ َحسَّ ٨ََ ث ٍٔ َحسَّ َیَش ِٟ ا ُو  ْن أَب ا َِسَب ا أ ٨ََ ث ٕب َحسَّ ِوَط ٔ ب٩ِٔ َح اهَّلل ِبٔس 

ئ  َّ٨ اٟ ٔلَي  َّطُ ٣ََشی إ ٧َ ُط أ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َٕص َر ٩ِ أ٧َ ًَ َزَة  ا َت َٗ  ٩ِ ًَ ائٔي   َتَو ِس اٟسَّ ا٦ْ  ٨ََا صَٔظ ث ی  َحسَّ َبَِّصٔ ِٟ ٔ ا ِبز ٥َ بُٔد َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل یِّ 

ةٕ  َٟ ا ٕ َوإَٔص یر ٌٔ ٓٔیٕ َوأََخَذ  َط وز یَُض ٨َِٔس  ٨َةٔ ً ی ٤َٔس ِٟ ٔا ُط ب َٟ ا  ًّ ِٔر ٥َ ز َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َرَص٩َ  ِس  َ٘ َٟ ٨َٔدٕة َو ْٔلَص٠ِٔطٔ َس ا  یّر ٌٔ ُط َط ٨ِ٣ٔ

 ُ َُ ب ا ٥َ َػ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٕس  َّ٤ آ٢ٔ ٣َُح ٨َِٔس  ا أ٣ََِسی ً و٢ُ ٣َ ُ٘ ُط َي ُت ٌِ ٔ ٤ ِس َس َ٘ َٟ ٕ َو َوة نِٔش  ٍَ تِٔش َٟ ُظ  ٨َِٔس َُ َحٓبٕ َوإٔ٪َّ ً ٕ َوَِل َػا ٓ  ز

ع،  یری، اشہؾ دوتسایئ اتقدہ رضحت اسن ریض 

 س
لی

ملسم، اشہؾ، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع، ح، دمحم  ن دبعاہلل  ن وحبش، اابسط اوبا

وب دار رچیب ےل ےئگ افر اس فتق یبن یلص اہلل ہیلع اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس وج یک رفیٹ افر دب

فملس ےن دمہنی ںیم اکی وہیدی ےک اپس رگفی رھک دی یھت افر اس  ے اےنپ رھگ فاولں ےک ےئل وج ےئل ےھت افر ںیم ےن آپ وک 

  ون ویبایں ںیھت۔رفامےت وہےئ انس اھت ہک آؽ دمحم ےک اپس اکی اصع وہیگں ای اکی اصع اانج یسک اشؾ ںیہن رتا احالہکن آپ یک

ع،  یری، اشہؾ دوتسایئ اتقدہ رضحت  :  رافی

 س
لی

ملسم، اشہؾ، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع، ح، دمحم  ن دبعاہلل  ن وحبش، اابسط اوبا

 اسن ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افر اےنپ تا ھ  ے تنحم رکےن اک ایبؿ۔ آدیم اک امکان

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک امکان افر اےنپ تا ھ  ے تنحم رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1942    حس

، رعوہ ب٩ زہز :  راوی ، یو٧ص، اب٩ طہاب  اس٤ٌی١ ب٩ ًبساهَّلل ، اب٩ وہب

ا ٨ََ ث ُ ب٩ُِ  َحسَّ َوة َىٔی رُعِ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ إب  اب٩ِٔ ٔطَض  ٩ِ ًَ َُص  ُو٧ ٩ِ ی ًَ ِٕب  اب٩ُِ َوص َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اهَّللٔ  ِبسٔ  ًَ أًی١ُ ب٩ُِ  ِٔس٤َ ٔ أَ٪َّ  إ َیِر ز ب اٟ

 ٔ ِوم َٗ  ٥َٔ٠ ًَ ِس  َ٘ َٟ  ٢َ ا َٗ  ُٙ ی سِّ ٕ اٟؼِّ ُو بََِک َٕ أَب ٔ ُتِد٠ اِس ا  َّ٤ َٟ ِت  َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َة َر ائَٔظ َٔة ًَ ُو٧ ئ ٩ِ ٣َ ًَ  ُ حٔز ٌِ َت  ٩ُِٜ ٥ِ َت َٟ ًٔی  َٓ ي أَ٪َّ ِٔحِ



 

 

ٔیَن ٓٔی ٤ٔ ُٖ ٤ُ٠ِِٟٔش٠ ٔ ََر َیِح ا٢ٔ َو ٤َ ِٟ ا ا  ٕ ٩ِ٣ٔ َصَذ ََِک ٔي ب آ٢ُ أَب ِک١ُُ  َشَیأ َٓ ٔیَن  ٤ُِش٤ٔ٠ ِٟ ا  ٔ ُت بٔأ٣َِز ُط٠ِِٔ ٔ أَصِلٔي َو  ط

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رفامای ہک  ب الیعمس  ن دبعاہلل ، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، رعفہ  ن زرہ ایبؿ رکےت ںیہ ہک 

 رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ہفیلخ انبےئ ےئگ وت رفامای ہک ےریا ہشیپ الہ ف ایعؽ یک یافتل ےک ےیل اناکیف ہن اھت افر اب املسمونں

املسمونں ےک اکؾ یک ابہگنین رکںی  ےک اکؾ ںیم وغشمؽ وہ ایگ وہں وت اوبرکب یک افالد اس امؽ  ے اھکےئ یگ افر اوبرکب ریض اہلل ہنع

 ےگ۔

 الیعمس  ن دبعاہلل ، ا ن فبہ، ویسن، ا ن اہشب، رعفہ  ن زرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ےن اک ایبؿ۔آدیم اک امکان افر اےنپ تا ھ  ے تنحم رک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1943    حس

اِلسوز، رعوہ سے روایت ْکےت ہیں ا٧ہوں ےن بیا٪ ٛیا ٛہ حرضت ًائظہ رضی  :  راوی ٣ح٤س، ًبساهَّلل ب٩ یزیس، سٌیس، ابو

 اهَّلل ٨ًہا

ٔیَس َحسَّ  ز َی اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ث٨ََا  ْس َحسَّ َّ٤ ٨َٔا ٣َُح ث اهَّللُ َحسَّ َرضَٔی  ائَٔظُة  ًَ ِت  َٟ ا َٗ  ٢َ ا َٗ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ  ٔ َوز ِْلَِس ا َىٔی أَبُو  ث ا٢َ َحسَّ َٗ یْس  ٌٔ ٨ََا َس ث

َِرَو  ُض٥ِ أ َٟ ُوُ٪  َٜ َاَ٪ ی ض٥ِٔ َوک ٔش ُٔ َِن ٢َ أ ا َّ٥َ ٤ًُ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  و َرُس اُب  َِػَح َاَ٪ أ ک َضا  ٨ِ ًَ ِ اُ ِو  َٟ ُض٥ِ  َٟ ٘ٔی١َ  َٓ ْح  ُظ ا َرَوا ُت٥ِ  َتَش٠ِ

ائَٔظةَ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ا٦ْ  َّ٤  َص

دمحم، دبعاہلل  ن سیدی، دیعس، اوباالوسد، رعفہ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رفامای ہک 

ےھت افر اؿ ےک مسج  ے وب آیت یھت اؿ  ے اہک ایگ ہک اکش مت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب اےنپ تاوھتں  ے زمدفری رکےت 

 لسغ رک ےتیل امہؾ ےن اشہؾ  ے اوہنں ےن اےنپ فادل  ے اوہنں ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے اس وک رفاتی ایک۔



 

 

 اعہشئ ریض اہلل اہنع دمحم، دبعاہلل  ن سیدی، دیعس، اوباالوسد، رعفہ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک امکان افر اےنپ تا ھ  ے تنحم رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1944    حس

ا٪ :  راوی ٣ٌس ٟس ب٩  ر، خا ، ثو سٰی ، ًی سٰی ٣و ہی٥ ب٩  ا  ابز

 ٔ ا٦ َس ِ٘ ٔ ٤ ِٟ ا  ٩ِ ًَ اَ٪  َس ٌِ أٟٔس ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ َخ ًَ ٕر  َِو ٩ِ ث ًَ َُص  ُو٧ َسی ب٩ُِ ی ٧َا ًٔی بََر وَسی أَِخ َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُ ا إٔب ٨ََ ث ُسو٢ٔ  َحسَّ َر  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر

ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اٟشَّ اهَّلل  ٔ ط ٠َِی ًَ اُوَز  ٔ َز اهَّلل َٔيیَّ  ٧ ٔ َوإٔ٪َّ  یَسٔظ  ١ٔ٤َ ًَ ِک١َُ ٩ِ٣ٔ  َیأ یِّرا ٩ِ٣ٔ أَِ٪  م  َخ َٗ ا٣ّا  ٌَ َ َک١ََ أََحْس ك ًَل٦ ٣َا أ

 ٔ یَٔسظ  ١ٔ٤َ ًَ ِک١ُُ ٩ِ٣ٔ  َیأ َاَ٪   ک

 اس  ے رتہب اھکان یسک ےن اربامیہ  ن ومیس، ٰیسیع، وثر، اخدل  ن دعماؿ، دقماؾ روسؽ اہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک

 ںیہن اھکای وج اےنپ تاوھتں  ے تنحم رک ےک اھکےئ افر اہلل ےک یبن داؤد ہیلع االسلؾ اےنپ تا ھ  ے تنحم رک ےک اھکےت ےھت

 اربامیہ  ن ومٰیس، ٰیسیع، وثر، اخدل  ن دعماؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک امکان افر اےنپ تا ھ  ے تنحم رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1945    حس



 

 

ہ :  راوی ٨ً اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو رضت  ، ح ٨٣بہ ہ٤ا٦ ب٩   ، ٤ٌ٣ز  ، اٚ ٟزز ا ًبس سٰی،  ٣و  یهٰي ب٩ 

٨ََا ث ِزَ  َحسَّ ی َُز ٨ََا أَبُو ص ث ٕ َحسَّ ط بِّ ٨َ ٔ ب٩ِٔ ٣ُ ا٦ ٩ِ َص٤َّ ًَ ٤َْز  ٌِ ٧َا ٣َ بََر ٚٔ أَِخ ا زَّ زَّ اٟ ِبُس  ًَ ٨ََا  ث اهَّللُ َیِحٌَی ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ َرُسو  ٩ِ ًَ َة 

ِک١ُُ إِٔلَّ ٣ٔ  َیأ َاَ٪ َِل  ک ًَل٦  اٟشَّ  ٔ ط ٠َِی ًَ ٔيیَّ  َّ٨ اٟ اُوَز  َز ٥َ أَ٪َّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٔ یَسٔظ  ١ٔ٤َ ًَ  ٩ِ 

یحیٰ  ن ومیس، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ  ن ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت داؤدہیلع االسلؾ اےنپ 

 تا ھ  ے تنحم رک ےک یہ اھکےت ےھت

 یحیٰ  ن ومٰیس، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ  ن ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک امکان افر اےنپ تا ھ  ے تنحم رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1946    حس

اٟزح٩٤ ب٩ ًوٖیحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، ً٘ی١،  :  راوی ، ًبس  اب٩ طہاب، ابوًبیس

زَّ  اٟ ِبٔس  ًَ َي  َبٔي ًُبَِیٕس ٣َِول ٩ِ أ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ٨ََا  ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ا  ٨ََ ث َا َحسَّ ٍَ أَب ٔ ٤ َُّط َس ٖٕ أ٧َ ِو ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ِح

و٢ُ  َرُس ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ِطُ َي ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  َِزَة  ی َُز ُط ٩ِ٣ٔ أَِ٪  ص َٟ یِْر  ٔ َخ ٔظ ِضز َي َه ل ًَ ز٣َِّة  ٥ِ حُ ُٛ ٔلَب أََحُس َیِحَت َْلَِ٪   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل

طُ  ٌَ ی٨َ٤َِ ُط أَِو  ٔلَی ٌِ ُی َٓ ا  ٢ََ أََحّس  َيِشأ

ں ےن رضحت اوبرہریہ ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، اوبدیبع، دبعارلنمح  ن وعػ ےک الغؾ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہن

الد رک  ریض اہلل ہنع وک ےتہک وہےئ انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای مت ںیم  ے وکیئ صخش ڑکلایں عمج رک ےک اینپ ھٹیپ رپ تاٹھ

 الےئ اس  ے رتہب ےہ یسک  ے وساؽ رک  افر سج  ے وساؽ ایک ایگ فہ اس وک د  ای ہن د ۔



 

 

 ، لیقع، ا ن اہشب، اوبدیبع، دبعارلنمح  ن وعػییحی  ن ریکب، ثیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک امکان افر اےنپ تا ھ  ے تنحم رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1947    حس

ا٦ :  راوی ًو ٨ًہ ب٩  اهَّلل  رضی  یر  ، زب ر ی ، رعوہ ب٩ زب ظا٦ ب٩ رعوہ ہ  ، ٍ ٛی ، و سٰی ٣و  یحٌی ب٩ 

وَّ  ٌَ ِٟ ا ٔ ب٩ِٔ  َیِر ز ب اٟ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ا صَٔظ ث٨ََ ٍْ َحسَّ ا َوٛٔی ٨ََ ث وَسی َحسَّ ٌَی ب٩ُِ ٣ُ یَِح ا  ٨ََ ث َٗ َحسَّ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی   ٔ ا٢َ ا٦ َٗ  ٢َ ا

٨اض اٟ ئ١  ا٪ يش ط ٩٣  اٟ ُط خیر ٥ِ أَِحب٠َُ ُٛ َیأُِخَذ أََحُس َْلَِ٪   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨  اٟ

ییحی  ن ومیس، فعیک، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ  ن زریب، زریب ریض اہلل ہنع  ن وعاؾ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص 

رفامای ہک مت ںیم  ے یسک اک اینپ رویسں وک ےل رک اجان )ہک اس  ے ڑکلایں ابدنھ رک اینپ ھٹیپ رپ الد ( اس  ے رتہب اہلل ہیلع فملس ےن 

 ےہ ہک ولوگں  ے وساؽ رک ۔

 ییحی  ن ومٰیس، فعیک، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ  ن زریب، زریب ریض اہلل ہنع  ن وعاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رخدی فرففتخ ںیم وہستل افر ایفیض رکےن اک ایبؿ افر وج صخش قح بلط رک  وت یتخس  ے چب

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ۔ رخدی فرففتخ ںیم وہستل افر ایفیض رکےن اک ایبؿ افر وج صخش قح بلط رک  وت یتخس  ے ےتچب وہےئ بلط رک 



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1948    حس

، جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ٣ْطٖ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر  ًلي ب٩ ًیاغ، ابوُشا٪، ٣ح٤س ب٩ 

ُس ب٩ُِ  َىٔی ٣َُح٤َّ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕٖ ُس ب٩ُِ ٣َُْطِّ َّ٤ اَ٪ ٣َُح ُو َُشَّ ا أَب ٨ََ ث إغ َحسَّ یَّ ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللٔ  َحسَّ ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب ٩ِ َج ًَ رٔ  ٔس َٜ ٨ِ٤ُ ِٟ ا

 َ َٔذا ب ا إ ٤ِّح َس ًّل  َرُج ٢َ َرح٥َٔ اهَّللُ  ا َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو َر ٤َا أَ٪َّ  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َتَضیَر ِٗ ا ا  ی َوإَٔذ َََر ِط ا ا  ََ َوإَٔذ  ا

دکنمر، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن   یل  ن ایعش، اوباسغؿ، دمحم  ن رطمػ، دمحم  ن

 رفامای ہک اہلل اس صخش رپ رک  رک  وج ایفض ےہ  ب ہک ےچیب افر  ب ہک رخدی  افر  ب اےنپ قح اک اقتاض رک ۔

  یل  ن ایعش، اوباسغؿ، دمحم  ن رطمػ، دمحم  ن دکنمر، اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امدلار وک تلہم دےنی اک ایبؿ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 امدلار وک تلہم دےنی اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1949    حس

ہ رضی اهَّلل ٨ًہاح٤س ب٩ یو :  راوی ئ ِحاغ، حذ ص، زہیر، ٨٣ؼور، ربعي ب٩  ٧ 

ثَطُ أَ٪َّ حَُذيِ  إغ َحسَّ ِعٔيَّ ب٩َِ ِٔحَ رٔب وْر أَ٪َّ  ٨ُِؼ ٨ََا ٣َ ث یِْر َحسَّ ٨ََا ُزَص ث ُو٧َُص َحسَّ ٤َُس ب٩ُِ ی ٨ََا أَِح ث ا٢َ َحسَّ َٗ َُط  ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َة  َٔ

٠َیِ  ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ ُٛ  ٢َ ا َٗ ّئا  َطِی  ٔ یِر َد ِٟ ا ٠ِٔ٤َت ٩ِ٣ٔ  ًَ َ ا أ ُو اٟ َٗ  ٥ُِٜ ِب٠َ َٗ َاَ٪  ٩ِ ک َّ٤ َرُج١ٕ ٣ٔ ُروَح  ُة  َٜ ٔ ًَلئ ٤َ ِٟ ا ِت  َّ٘ ٥َ َت٠َ َس٠َّ ٔ َو ُت ط ٨ِ

ٔ َو  اهَّلل ِبس  ًَ ا٢َ أَبُو  َٗ ُط  ٨ِ ًَ اَوُزوا  َتَح َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ َٔ و ٤ُ ِٟ ا  ٩ِ ًَ اَوُزوا  ََتَح زُوا َوی ٔو ٨ُِ انٔي أَِ٪ ی ُ ٓٔتَِی ز ُت آ٣ُ ٨ِ ُٛ ِعٓٔيٕ  رٔب  ٩ِ ًَ أٟٕک  ا٢َ أَبُو ٣َ َٗ

وَ  ًَ ُو  ا٢َ أَب َٗ ِعٓٔيٕ َو رٔب  ٩ِ ًَ ٠٤َٔٔک  ِٟ ا ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ طُ ُط ٌَ اَب ْٔسَ َوَت ٌِ ٤ُ ِٟ ا  ُ ز ِٔو ٔ َوأ٧ُ َٔ ٤ُو ِٟ ا لَي  ًَ  ُ ْسِّ رٔبِعٓٔيٕ أَُي  ٩ِ ًَ ٠٤َٔٔک  ِٟ ا ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٧ََة  ا



 

 

 ُ٤ ِٟ ا  ٩ِ ًَ اَوُز  َ َوأََتَح َٔ ٤ُو ِٟ ا  ُ ِٔوز ٧ُ ْٔسٔ أ ٌِ ٤ُ ِٟ ا  ٩ِ ًَ اَوُز  ٔ َوأََتَح َٔ و ٤ُ ِٟ ا َب١ُ ٩ِ٣ٔ  ِٗ َ أ َٓ ٓٔيٕ  رٔبِع  ٩ِ ًَ ٔي ص٨ِٕٔس  ِی٥ُ ب٩ُِ أَب ٌَ ُ ن  ٢َ ا َٗ ْٔسٔ َو ٌِ 

ادمح  ن ویسن، زریہ، وصنمر، ریعب  ن رحاش، ذحہفی ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک مت  ے 

 رفح  ے رفےتش ےلم، وت اؿ رفوتشں ےن وپاھچ ایک مت ےن وکیئ یکین یک ےہ؟ اس ےن اہک ہک ںیم اےنپ ون یلہپ اتم ےک اکی صخش یک

وجاونں وک مکح داتی اھت ہک تلہم دںی افر امدلارفں وک درسگر رکںی ارگ تلہم امںیگن وت تلہم دںی، رفوتشں ےن یھب اس  ے درسگر 

ایک ہک ںیم امدلارفں ےک اس ھ آاسین رباتت اھت افر اتحموجں وک تلہم داتی اھت افر ہبعش ےن  ایک افر امکل ےن رعیب  ے لقن ایک، رعیب ےن ایبؿ

وباہطس دبعاکلمل، رعیب ایکس اتمتعب ںیم رفاتی رکےت ںیہ افر اوبوعاہن ےن وباہطس دبعاکلمل ریعب اک وقؽ لقن ایک ہک ںیم امدلارفں وک 

افر میعن  ن ایب دنہ ےن ریعب  ے لقن ایک ہک امدلارفں ےک ذعر وک وبقؽ رکات اھت افر تلہم داتی اھت افر گنت دوتسں  ے درسگر رکات اھت 

 گنت دوتسں وک اعمػ رک داتی اھت۔

 ادمح  ن ویسن، زریہ، وصنمر، ریعب  ن رحاش، ذحہفی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...گنت دوتسں وک تلہم دےنی اک ایبؿ ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 گنت دوتسں وک تلہم دےنی اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1950    حس

ی، زہزی، ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی ، زبیس  رضی اهَّلل ٨ًہ ہظا٦ ب٩ ٤ًار، یحٌی ب٩ ح٤زہ

ا ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ی   ز بَِیٔس اٟ ا  ث٨ََ ٤ِزََة َحسَّ َیِحٌَی ب٩ُِ َح ا  ٨ََ ث ٕر َحسَّ ا َّ٤ ًَ ا٦ُ ب٩ُِ  ا صَٔظ ٨ََ ث َا َحسَّ ٍَ أَب ٔ ٤ َُّط َس ٧َ ِبٔس اهَّللٔ أ ًَ هَّللٔ ب٩ِٔ 

٠َیِ  ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َِزَة  ی َُز ٔطٔ ص ٧ ا تَِی ٔٔ ٔ ا٢َ ٟ َٗ ا  ْٔسّ ٌِ َی ٣ُ َرأ ا  إَٔذ َٓ َض  ا َّ٨ اٟ ی٩ُٔ  ا یَُس ْز  أج َاَ٪ َت ک ا٢َ  َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط

طُ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل اَوَز  َتَح َٓ ا  َّ٨ ًَ اَوَز  ََتَح َ أَِ٪ ی اهَّلل  َّ١ ٌَ َٟ ُط  ٨ِ ًَ ا  اَوُزو  َتَح



 

 

ریہ ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی اشہؾ  ن امعر، ییحی  ن زمحہ، زدیبی، زرہی، دیبعاہلل  ن دبعاہلل ، رضحت اوبرہ

رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک اکی اترج ولوگں وک آرض داتی اھت  ب یسک وک گنت دتس اپات وت اےنپ ونوجاونں  ے اتہک ہک اس وک اعمػ 

 رک دای۔رک دف اشدی ہک اہلل اعتیل مہ ولوگں وک یھب اعمػ رکد انچہچن اہلل اعتیل ےن اس وک یھب اعمػ 

 اشہؾ  ن امعر، ییحی  ن زمحہ، زدیبی، زرہی، دیبع اہلل  ن دبعاہلل ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ہن اپھچںیئ افر دفؿ ب ےنچیب فاےل افر رخدیےن فاےل اصػ اصػ ایبؿ رکدںی افر وکیئ بیع

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

دل  ے وقنمؽ ایک ےہ  ب ےنچیب فاےل افر رخدیےن فاےل اصػ اصػ ایبؿ رکدںی افر وکیئ بیع ہن اپھچںیئ افر دفونں اکی دفےر  یک ریخ وخایہ رکںی افر دعاء  ن اخ

ای ہک ہی رحتری ےہ اس ابت یک ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےن دعاء  ن اخدل  ے الفں زیچ رخدیی ےہ افر ہی املسمؿ اوہنں ےن اہک ہک ھجم وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی ھکل رک د

، افر اھبگ اغہلئ  ے رماد، زان، وچری ےک تا ھ ںیم املسمؿ یک رخدی فرففتخ یک رطح ےہ اس ںیم ہن وت وکیئ ںوراری ےہ افر ہن وکیئ ربایئ افر ہن اغہلئ ےہ افر اتقدہ ےن اہک ہک

ای ےہ، آج یہ اتسجسؿ  ے آای ےہ اربامیہ اجان ےہ ۔ افر اربامیہ یعخن  ے وپاھچ ایگ ہک ضعب فالؽ رخااسؿ افر اتسجسؿ اک انؾ ےتیل ںیہ افر ےتہک ںیہ ہک اجونر لک یہ رخااسؿ  ے آ

انچیب اجزئ ںیہن سج ےک قلعتم ا ے ولعمؾ وہ ہک اس ںیم بیع ےہ رگم ہی ہک اس وک  ےن اس وک تہب ربااھجمس افر ةقع  ن اعرم ےن ایبؿ ایک ہک یسک صخش ےک ےئل اےسی اسامؿ اک

 ایبؿ رکد ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1951    حس

اٟد٠ی١، ًبساهَّلل ب٩ حارث حٜی٥ ب٩ حزا٦ :  راوی ہ، ٗتازہ، ػاٟح، ابو  س٠امی٪ ب٩ ِحب، طٌب

 ِ ُ٪ ب ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث َيَحسَّ ٔل ُط إ ٌَ َٓ َر رٔٔث  ا َح ِٟ ا اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ َد٠ٔی١ٔ  ِٟ ا ٔي  أٟٕح أَب َػ  ٩ِ ًَ اَزَة  َت َٗ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٕب َحسَّ ی٥ٔ ب٩ِٔ  ٩ُ َِحِ ٜٔ َح

رٔ ا دَٔی ِٟ ٔا أ٪ ب ٌَ بَیِّ ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕ َر َا٦ ٔز إِٔ٪  ح َٓ ا  َٗ ََتََفَّ َّی ی ً ٢َ َح ا َٗ ا أَِو  َٗ َتََفَّ َی  ٥ِ َٟ ا  ٣َ

٤َٔا ض ٌٔ ُة بَِی َٛ ََز ِت ب َ٘ َا ٣ُٔح َذب َٛ ا َو َت٤َ َٛ ا َوإِٔ٪  ض٤َٔ ٌٔ ٔي بَِی ٤َا ف ُض َٟ  ََ رٔ ا بُو ٨َ ا َوبَيَّ َٗ  َػَس

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن  امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، اتقدہ، اصحل، اوبالیلخل، دبعاہلل  ن احرث میکح  ن زحاؾ رفاتی رکےت ںیہ
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ربتک وہیگ افر ارگ دفونں ےن اپھچای افر وھجٹ وبال وت اؿ ارگ دفونں چس وبںیل افر اصػ اصػ ایبؿ رکںی وت اؿ دفونں یک عیب ںیم 

 دفونں یک عیب یک ربتک متخ رک دی اجےئ یگ۔

 امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، اتقدہ، اصحل، اوبالیلخل، دبعاہلل  ن احرث میکح  ن زحاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وجھکر الم رک ےنچیب اک ایبؿ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 وجھکر الم رک ےنچیب اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1952    حس

ری رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی يبا٪، یحٌی، ابوس٤٠ہ، ابوسٌیس خس ، ط  ابونٌی٥

 َ ث ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ن ٨ََا أَبُو  ث ٍٔ َحسَّ ٤ِ َح ِٟ ا ٤َِز  ُٚ َت ُزَِز ٧ ا  َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ َرضَٔی اهَّللُ  یٕس  ٌٔ َس ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٤ََة  ٔي َس٠َ ٩ِ أَب ًَ ٌَی  یَِح  ٩ِ ًَ اُ٪  َب ا َطِي َُو ٨َ  َوص

 ًَ ا َػ ٥َ َِل  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  َٕ یِٔن بَٔؼا ًَ ا ٍُ َػ ٧َبٔی ا  َّ٨ ُٛ ٔ َو ٤ِز تَّ اٟ د٠ُِٔم ٩ِ٣ٔ  ِٟ ِرَص٥ٕ ا یِٔن بٔٔس ٤َ زِٔرَص َٕ َوَِل  ا  یِٔن بَٔؼ

اوبمیعن، ابیشؿ، ییحی، اوبہملس، اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ولوگں وک فلتخم  مس یک وجھکرںی یلم وہیئ وہیت 

 دف اصع وجھکر اکی اصع وجھکر ےک وعض ںیھت افر مہ دف اصع وجھکر اکی اصع ےک وعض ےتچیب ےھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک

 ہن یچیب اجےئ افر ہن دف درمہ اکی درمہ ےک وعض ےچیب اجںیئ۔

 اوبمیعن، ابیشؿ، ییحی، اوبہملس، اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اک ایبؿ وج وگتش ےنچیب فاےل افر اصقص ےک قلعتم وقنمؽ ںیہ ۔اؿ رفاایت 



 

 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 اؿ رفاایت اک ایبؿ وج وگتش ےنچیب فاےل افر اصقص ےک قلعتم وقنمؽ ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1953    حس

، ط٘یٙ،  :  راوی ا٤ًع رضی اهَّلل ٨ًہ٤ًزو ب٩ حٔؽ، حٔؽ،   اب٩ ٣شٌوز 

ا ا٢َ َج َٗ  ٕ وز ٌُ ٩ِ أَبٔي ٣َِش ًَ  ْٙ ٘ٔی َىٔی َط ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ُع  ٤َ ًِ َ ِْل ث٨ََا ا ٨ََا أَبٔي َحسَّ ث ٕؽ َحسَّ ِٔ ُ ب٩ُِ َح ٤َز ٨ََا ًُ ث ارٔ َحسَّ َِنَؼ اِْل َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  َئ 

 َِٜ ا ی ا٣ّ ٌَ َ لٔي ك  ١ِ ٌَ اِج إب  ؼَّ َٗ ُط  َٟ  ٕ ًَل٦ ُِ ٔ ٟ ٢َ ا َ٘ َٓ ِیٕب  ٌَ ُط َا  ىَی أَب ُِٜ ٥َ ی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ َو  َِزًُ یُس أَِ٪ أ ُرٔ يي أ ٔن إ َٓ ٤َِشّة  ٔي َخ ف

ا َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َرُج١ْ  ُض٥ِ  ٌَ َئ ٣َ ا َح َٓ اص٥ُِ  ًَ َس َٓ  ََ و حُ ِٟ ا  ٔ ضٔط ٔي َوِج ُت ف ِٓ ِس رَعَ َٗ يي  إٔن َٓ ٕة  ٤َِش َص َخ ا٣ٔ ٥َ إٔ٪َّ صََذا َخ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ هَّللُ 

ِس  َٗ  َٟ ٧ُِٔت  َذ ِس أ َٗ ا٢َ َِل ب١َِ  َ٘ َٓ  ٍَ َرَج  ٍَ زِٔج َی َت أَِ٪  ئِ طُ َوإِٔ٪ ٔط َٟ َِذِ٪  أ َٓ ُط  َٟ َِت أَِ٪ َتأَِذَ٪  ٔطئ إِٔ٪  َٓ ٨َا  ٌَ ٔ ب  طُ َت

رمعف  ن صفح، صفح، اشمع، قیقش، ا ن وعسمد ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اہک ہک اکی ااصنری نج یک تینک 

افر اےنپ الغؾ  ے وج اصقب اھت ہک ہک ےری  ےئل اھکان ایتر رک وج اپچن آدویمں وک اکیف وہ، ںیم اچاتہ وہں ہک یبن  اوببیعش یھت آےئ

یلص اہلل ہیلع فملس تیمس اپچن آدویمں یک دوعت رکفں ےھجم آپ ےک رہچ   ے وھبک اک ارث ولعمؾ وہاانچہچن اؿ ولوگں وک البای ایگ وت 

آایگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ہی صخش ےری  اس ھ آایگ ےہ ارگ مت اچوہ وت ا ے یھب اؿ ےک اس ھ اکی آدیم افر یھب 

 ااجزت دف ارگ مت اچےتہ وہ ہک فاسپ وہ اجےئ وت ولٹ اجےئ اوہنں ےن اہک ہک ںیہن ہکلب ںیم ا ے یھب ااجزت داتی وہں۔

 ہنعرمعف  ن صفح، صفح، اشمع، قیقش، ا ن وعسمد ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عیب ںیم بیع اپھچےن افر وھجٹ وبےنل  ے ربتک یلچ اجیت ےہ ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 عیب ںیم بیع اپھچےن افر وھجٹ وبےنل  ے ربتک یلچ اجیت ےہ ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1954    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی اٟدی١، ًبساهَّلل ب٩ حارث، حٜی٥ ب٩ حزا٦  ہ، ٗتازہ، ابو ر، طٌب  بس٢ ب٩ ٣حب

ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ُث  یَُحسِّ َد٠ٔی١ٔ  ِٟ ا ُت أَبَا  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ َزَة  َتا َٗ  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ُط ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ َّر ب ٤َُح ِٟ ا ٨ََا بََس٢ُ ب٩ُِ  ث ی٥ٔ اَحسَّ ٜٔ ٩ِ َح ًَ ارٔٔث  َح ِٟ ا ٔ ب٩ِٔ  هَّلل

 ٥ِ َٟ ا  ٣َ ٔ ار دَٔی ِٟ ٔا أ٪ ب ٌَ بَیِّ ِٟ ا ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٕ َا٦ ٔز إِٔ٪ ب٩ِٔ ح َٓ ا  َٗ یََتََفَّ َّی  ً ٢َ َح ا َٗ ا أَِو  َٗ َتََفَّ َی  

ٔي بَیِ  ٤َا ف ُض َٟ  ََ رٔ ا بُو ٨َ ا َوبَيَّ َٗ ٤َٔاَػَس ض ٌٔ ُة بَِی َٛ ََز ِت ب َ٘ َا ٣ُٔح َذب َٛ ا َو َت٤َ َٛ ا َوإِٔ٪  ض٤َٔ ٌٔ 

دبؽ  ن حم  ، ہبعش، اتقدہ، اوبالیخل، دبعاہلل  ن احرث، میکح  ن زحاؾ ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک 

دجا ہن وہ اجںیئ ای ہی رفامای ہک اہیں کت ہک دفونں دجا وہ آپ ےن رفامای ےنچیب فاےل افر رخدی ےن فاےل وک اایتخر ےہ  ب کت ہک دفونں 

 اجںیئ۔

 دبؽ  ن حم  ، ہبعش، اتقدہ، اوبالیخل، دبعاہلل  ن احرث، میکح  ن زحاؾ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...، ہک ا  اامیؿ فاول!وسد یئک انگ رکےک ہن اھکفاہلل اعتیل اک وقؽ

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل اک وقؽ، ہک ا  اامیؿ فاول!وسد یئک انگ رکےک ہن اھکف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1955    حس

رضی ا :  راوی ری، حرضت ابوہزیزہ  ہ وس٥٠آز٦، اب٩ ابي ذئب، سٌیس ٣٘ب ہ ٧يی ػلي اهَّلل ٠ًی  هَّلل ٨ً

َّي َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َِزَة  ی َبٔي صَُز ٩ِ أ ًَ ٔی   بُر ِ٘ ٤َ ِٟ ا یْس  ٌٔ ٨ََا َس ث ِٕب َحسَّ ذٔئ َبٔي  اب٩ُِ أ ٨ََا  ث آَز٦ُ َحسَّ ا  ٨ََ ث َي  َحسَّ ل ًَ ٔیَنَّ  َیأِت َٟ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل

ا  ُِئ ب٤َٔ ٤َز ِٟ ا ٔي  ال یَُب اْ٪ َِل  أض َز٣َ َّ٨ ٕ اٟ ا٦ ٢ٕ أ٦َِ ٩ِ٣ٔ َِحَ ٢َ أ٩ِ٣َٔ َحًَل ٤َا ِٟ ا  أََخَذ 



 

 

آدؾ، ا ن ایب ذبئ، دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک 

 لص ایک ےہ۔ولوگں رپ ااسی زامہن آےئ اگ ہک ولگ اس یک رپفاہ ںیہن رکںی ےگ ہک الحؽ ای رحاؾ یسک ذرہعی  ے امؽ اح

 آدؾ، ا ن ایب ذبئ، دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فر اہلل اعتیلوسد اھکےن فاےل اس یک وگایہ دےنی فاےل افر اس وک ےنھکل فاےل اک ایبؿ ا

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

  وہےئ وہں ےگ سج رطح فہ وسد اھکےن فاےل اس یک وگایہ دےنی فاےل افر اس وک ےنھکل فاےل اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک وج ولگ وسد اھکےت ںیہ فہ اس رطح ڑھک

اس ےئل ہک فہ ےتہک ےھت ہک عیب یھب وسد یک رطح ےہ افر اہلل ےن عیب وک الحؽ ایک افر وسد وک رحاؾ ایک وت سج ےک صخش ڑھکا وہات ےہ سج وک اطیشؿ ےن تا ھ اگل رک وبجمر رکدای وہ ہی 

دفزیخ  ابفوجد دفابرہ وسد ںیل وت فہاپس اےکس رب یک رطػ  ے تحیصن آیئگ افر فہ وسد  ے رک ایگ وت وج رک درسگر ایس اک ےہ افر اس اک اعمہلم اہلل ےک درپد ےہ افر وج اس ےک 

 ںیہ اس ںیم ہشیمہ رںیہ ےگ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1956    حس

ا :  راوی ٨ًہ رضی اهَّلل  ظہ  ئ ًا  ، ٣ْسوٚ  ، ٟـهٰي ابوا ر،  ؼو ٨٣  ، ہ ، طٌب ر ٨ُس  ، ر ظا  ٣ح٤س ب٩ ب

 ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ا ُط ث٨ََ ْر َحسَّ ٨َُِس ا ُ ٨ََ ث ٕر َحسَّ ا ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٨َِضا َحسَّ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ ي  َه ـ  اٟ َبٔي  ٩ِ أ ًَ ٕر  و ٨ُِؼ ٣َ

٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا ٔي  ض٥ِٔ ف ٠َِی ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ أَص٩َُّ  َْقَ  ٔ ة َبَْقَ ِٟ ا آْٔخُ  ِت  َٟ َ َز ٧ ا  َّ٤ َٟ ِت  َٟ ا َٗ  ٔ ٤ِز َد ِٟ ا ٔي  َرَة ف ا َح تِّ اٟ  ٦َ  ث٥َُّ َِحَّ

 اشبر، دنغر، ہبعش، وصنمر، اوباٰیحضل، رسمفؼ، اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک  ب وسرۃ رقبہ دمحم  ن

 یک آرخی آتی انزؽ وہیئ وت فہ آںیتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دجسم ںیم ڑپھ رک انسںیئ رھپ رشاب یک اجترت وک یھب رحاؾ رک دای۔

 ر، دنغر، ہبعش، وصنمر، اوباٰیحضل، رسمفؼ، اعہشئ ریض اہلل اہنعدمحم  ن اشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

یل اک وقؽ ہک وج ولگ وسد اھکےت ںیہ فہ اس رطح ڑھک  وہےئ وہں ےگ سج رطح فہ وسد اھکےن فاےل اس یک وگایہ دےنی فاےل افر اس وک ےنھکل فاےل اک ایبؿ افر اہلل اعت

وک الحؽ ایک افر وسد وک رحاؾ ایک وت سج ےک صخش ڑھکا وہات ےہ سج وک اطیشؿ ےن تا ھ اگل رک وبجمر رکدای وہ ہی اس ےئل ہک فہ ےتہک ےھت ہک عیب یھب وسد یک رطح ےہ افر اہلل ےن عیب 

 وت فہ دفزیخ  ے تحیصن آیئگ افر فہ وسد  ے رک ایگ وت وج رک درسگر ایس اک ےہ افر اس اک اعمہلم اہلل ےک درپد ےہ افر وج اس ےک ابفوجد دفابرہ وسد ںیلاپس اےکس رب یک رطػ 

 ںیہ اس ںیم ہشیمہ رںیہ ےگ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1957    حس

، ج :  راوی اس٤ٌی١ سٰی ب٩  ب٣و ، س٤زہ ب٩ ج٨س  زیز ب٩ حاز٦، ابورجاء

ضٔ  ٨ُِسٕب َر َس٤َُزَة ب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ ٕئ  ا َرَج ُو  ا أَب ٨ََ ث ٕ َحسَّ از٦ٔ ُ ب٩ُِ َح ز ٔی ز ا َج ٨ََ ث أًی١َ َحسَّ ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ا ٣ُ ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ َی اهَّللُ 

َة  ِی٠َ ا٠َّٟ ُِت  َی َرأ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ٕ ٩ِ٣ٔ اٟ ز ََض َي ٧ ل ًَ ا  َّی أََتِي٨َ ً ا َح ٨َ ِ٘ َِل٠َ ا٧ َٓ ٕة  َس سَّ َ٘ َِرٕق ٣ُ َي أ ٔل ٔي إ ان َج أَِْخَ َٓ ٔي  ان یِٔن أََتَی َرُج٠َ

 ٔ َضز َّ٨ اٟ ی فٔي  ٔذ َّٟ ا ُج١ُ  زَّ اٟ َب١َ  ِٗ َ أ َٓ َرْة  ا ٔ حَٔح یِط یََس َیَِن  َرُج١ْ ب  ٔ َضز ا٨َّٟ ٔم  َس َي َو ل ًَ ائ٥ْٔ َو َٗ َرُج١ْ   ٔ ٕ ٓٔیط اَز٦ اَز  َٔذا أََر إ َٓ َد   یَِْخُ زَُّج١ُ أَِ٪  ٟ

یَرِجٔ  َٓ  ٕ ز ٔ بَٔحَح ٔي ٓٔیط َي ف َرم َد  َئ َٟٔیِْخُ ا ٤َا َج ک٠َُّ  ١َ ٌَ َح َٓ َاَ٪  ک ُظ َحِیُث  زَّ ٔ ََفَ ط ٔي ٓٔی ٕ ف ز ُج١ُ بَٔحَح زَّ اٟ مَي  ا٢َ َر َ٘ َٓ ا  ٠ُِت ٣َا َصَذ ُ٘ َٓ َاَ٪  ک ٤َا  َٛ  ٍُ

َا ب زِّ اٟ ک١ُٔ  آ  ٔ َضز َّ٨ اٟ ُط فٔي  َیَِت ی َرأ ٔذ َّٟ  ا

رجری  ن احزؾ، اوبراجء، رمسہ  ن دنجب  ے رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن دف ومیس  ن اامسلیع، 

آدویمں وک وخاب ںیم رات وک داھکی ہک ےری  اپس آےئ افر ےھجم ارض دقمس یک رطػ ےل  ےل فہ دفونں یھب  ےل اہیں کت ہک مہ 

ا اھت افر رہن ےک چیب ںیم اکی آدیم اھت سج ےک اسےنم رھتپ رےھک وہےئ ےھت، وت اکی وخؿ یک رہن ےک اپس ےچنہپ سج ںیم اکی صخش ڑھک

 افر فہ صخش وج رہن ںیم اھت آےن اگل  ب اس ےن ابرہ ےنلکن اک ارادہ ایک وت اس ےن امرا وج انکر  رپ اھت،انچہچن فںیہ ولٹ ایگ اہجں ےلہپ اھت

اس وک فںیہ فاسپ رک داتیاہجں فہ ےلہپ اھت، ںیم ےن وپاھچ ہی ایک ےہ؟ وت اس صخش ےن   ب یھب فہ انلکن اچاتہ وت فہ اس وک رھتپ امرات ےہ افر

 وجاب دای ہک ہک سج وک آپ ےن رہن ںیم داھکی ےہ فہ وسد اھکےن فاال ےہ۔

 ومٰیس  ن الیعمس، رجری  ن احزؾ، اوبراجء، رمسہ  ن دنجب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ... وسد اھکےن فاےل ےک انگہ اک ایبؿ دبلیل اراشد ادافدنی ہک ا  اامیؿ فاول اہلل  ے ڈرف

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

رہ ایگ ےہ ارگ مت اامیؿ فاےل وہ ارگ مت ےن ااسی ہن ایک وت اہلل افر  وسد اھکےن فاےل ےک انگہ اک ایبؿ دبلیل اراشد ادافدنی ہک ا  اامیؿ فاول اہلل  ے ڈرف افر مت وھچڑ ف وج وسد ابیق

 اس ےک روسؽ  ے االعؿ گنج رکف افر ارگ مت ےن وتہب رکیل وت اہمتر  ےئل اہمترا ایلص امؽ ےہ ہن مت یسک وک اتسف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1958    حس

ہ، :  راوی ، طٌب ٟیس ابي جحیٔہ ابواٟو  ًو٪ ب٩ 

ا َححَّ  ِبّس ًَ ی  َََر اِط ٔي  َیُِت أَب َرأ  ٢َ ا َٗ َة  َٔ ٔي ُجَحِی ِؤ٪ ب٩ِٔ أَب ًَ  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ا ُط ث٨ََ َؤٟیسٔ َحسَّ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٔيی  َحسَّ ا٨َّٟ ي  ََ َ ٢َ ٧ ا َ٘ َٓ ُتطُ  ِٟ َ َشأ َٓ ا  ا٣ّ

اٟسَّ   ٩ٔ٤ََ ک٠َِٔب َوث ِٟ ا  ٩ٔ٤ََ ٩ِ ث ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  وَِّر َػل ٤َُؼ ِٟ ا  ٩َ ٌَ َٟ ٔ َو ک٠ٔٔط و بَا َو٣ُ زِّ اٟ ک١ٔٔ  آ ٔة َو و٣َ ِوُط ٤َ ِٟ ا ٤َةٔ َو أط َو ِٟ ا  ٩ِ ًَ ي  ََ َ ٔ َو٧ ٦ 

اوباولدیل، ہبعش، وعؿ  ن ایب ہفیحج  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ فادل وک داھکی ہک اوہنں ےن اکی الغؾ رخدیا وج ےنھچپ اگلات 

 ےن اؿ  ے اس یک فہج درایتف یک وت اوہنں ےن اہک ہک یبن ےن ےتک یک تمیق افر وخؿ یک ےہ، اوہنں ےن اس ےک افزار وتڑ ڈاےل، ںیم

تمیق  ے عنم رفامای ےہ افر داغ اگلےن فایل افر وگلاےن فایل افر وسد اھکےن افر الھکےن  ے عنم رفامای افر وصتری یشک رکےن فاےل رپ 

 تنعل رفامیئ۔

 اوباولدیل، ہبعش، وعؿ  ن ایب ہفیحج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے

  

 ...اہلل وسد وک اٹمداتی ےہ، افر دصاقت وک ڑباھات ےہ افر اہلل رہانرکش  انگہ اگر وک پ

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ہلل رہانرکش  انگہ اگر وک دنسپ ںیہن رکات۔اہلل وسد وک اٹمداتی ےہ، افر دصاقت وک ڑباھات ےہ افر ا



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1959    حس

ص، اب٩ طہاب، اب٩ ٣شیب :  راوی  یحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، یو٧

 ِٟ ا اب٩ُِ  ا٢َ  َٗ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َُص  ُو٧ ٩ِ ی ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َِزَة  ی َا صَُز ٔب إٔ٪َّ أَب ٤َُشیَّ

ةٔ  َٛ بََر ْة ٠ِٟٔ َ٘ ٤ِحٔ ٔة ٣ُ ٌَ ٠ِ ْة ٠ٟٔشِّ َ٘ ِّٔ ٨َ ٣ُ ُٕ ٔ َح٠ ِٟ ا  ٢ُ و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ُت َر ٌِ ٔ ٤  َس

رہریہ ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل ییحی  ن ریکب، ثیل، ویسن، ا ن اہشب، ا ن بیسم  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوب

 یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ےہ ہک  مس  ے امؽ کب اجات ےہ رگم ربتک متخ وہ اجیت ےہ۔

 ییحی  ن ریکب، ثیل، ویسن، ا ن اہشب، ا ن بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عیب ںیم  مس اھکےن یک رکاتہ اک ایبؿ ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 عیب ںیم  مس اھکےن یک رکاتہ اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1960    حس

، ًبساهَّلل :  راوی ٟزح٩٤ ابزاہی٥ ب٩ ًبسا اوني٤ًزو ب٩ ٣ح٤س، ہظی٥، ًوا٦،  ابي    ب٩ 

 ٩ِ ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ اصٔی٥َ ب٩ِٔ  َِز ٩ِ إٔب ًَ ا٦ُ  وَّ ٌَ ِٟ ا ٧َا  بََر ا صَُظِی٥ْ أَِخ ٨ََ ث ٕس َحسَّ َّ٤ زُو ب٩ُِ ٣َُح ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث ُط َحسَّ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ٔي أَِوفَي َرضَٔی  اهَّللٔ ب٩ِٔ أَب ِبٔس  ًَ

 َٕ َح٠َ َٓ  ٔٚ و اٟش  ّة َوصَُو فٔي  ٌَ ٔس٠ِ ا٦َ  َٗ َ َرُجًّل أ ِت إٔ٪َّ أَ٪َّ  َٟ َ ز ٨َ َٓ ٔیَن  ٤ُِش٤ٔ٠ ِٟ ا َرُجًّل ٩ِ٣ٔ  ا  َض ٍَ ٓٔی ٔ وٗ ٔم ُٟٔی ٌِ ٥ِ ُي َٟ َلی بَٔضا ٣َا  ًِ َ ِس أ َ٘ َٟ  ٔ بٔاهَّلل

٠ٔیًّل  َٗ ا  ٨ّ٤ََ ٔض٥ِٔ ث ٧ ٤َِا َی اهَّللٔ َوأ ِضسٔ  ٌَ ٔ ََرُوَ٪ ب ی٩َ َيِظ ٔذ َّٟ  ا

 رکےت ںیہ اکی صخش ےن اانپ اسامؿ ابزار ںیم اگلای افر رمعف  ن دمحم، میشہ، وعاؾ، اربامیہ  ن دبعارلنمح، دبعاہلل  ن ایب افین  ے رفاتی



 

 

 ادا یک  مس اھک رک ک ےن اگل ہک اس یک تمیق اس دقر  ل ریہ ےہ احالہکن اینت تمیق ہن یتلم یھت  مس  ے دصقم ہی اھت ہک املسمونں ںیم  ے

 افر اینپ ںومسں ےک وعض وھتڑی اکی وک اس ںیم اسنھپےئ )دوھہک د (انچہچن ہی آتی ارتی ہک ےب کش وج ولگ اہلل ےک دہع

 تمیق ومؽ ےتیل ںیہ۔

 رمعف  ن دمحم، میشہ، وعاؾ، اربامیہ  ن دبعارلنمح، دبعاہلل  ن ایب افین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فر اطفانسر ےک ہشیپ ےک قلعتم وج رفاںیتی آیئ ںیہ ا

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 انسر ےک ہشیپ ےک قلعتم وج رفاںیتی آیئ ںیہ افر اطف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1961    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً شین، حشین ب٩ ًلي  ، ًلي ب٩ ح ص، اب٩ طہاب ، یو٧ ، ًبساهَّلل   ًبسا٪

 َ ب اُ٪ أَِخ ِبَس ًَ ٨ََا  ث ٓٔيٕ َحسَّ ل ًَ یَِن ب٩َِ  یِٕن أَ٪َّ حَُش لٔي  ب٩ُِ حَُش ًَ بََرنٔي  ا٢َ أَِخ َٗ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٧ُُص  یُو َا  بََر٧ اهَّللٔ أَِخ ِبُس  ًَ َا  هَّلُل َر٧ ضَٔی ا َر  

٥ٔ٨َ َو  ِِ ٤َ ِٟ ا ٔيی ٩ِ٣ٔ  َنٔؼی  ٩ِ٣ٔ ْٖ رٔ لٔي َطا َِت  ٧ ٢َ کَا ا َٗ ًَل٦  اٟشَّ  ٔ ط ٠َِی ًَ ا  ٠ٔیًّ ًَ بََرُظ أَ٪َّ  ُض٤َا أَِخ ٨ِ ًَ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ک

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ َرُسو ٨ِٔٔت  ٤ََٔة ب اك َٔ ٔ ىَٔی ب َِت ِزُت أَِ٪ أَب ََر ا أ َّ٤ ٠َ َٓ ٤ِٔص  ُد ِٟ ا ا ٩ِ٣ٔ  ّٓ رٔ َطا انٔي  َل ًِ َ ا أ ُّ ا َػوَّ ًّل  َرُج ِسُت  ًَ ا ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط

زَِتٔح١َ  َی ََ أَِ٪  ا َ٘ ُ ٨ ِي َٗ َىٔی  ٔسی ٩ِ٣ٔ ب ٔة رُعُ ٤َ ٔي َؤٟی ٔ ف یَن بٔط ٌٔ َت َِس ٔیَن َوأ اُ وَّ اٟؼَّ ُط ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِزُت أَِ٪ أَبٔی ََر ٕ أ ٔذِْٔخ ِتَٔي بٔإ ٨َأ َٓ عٔي  ٣َ 

دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، ا ن اہشب،  یل  ن نیسح، نیسح  ن  یل ریض اہلل ہنع ےن اؿ  ے ایبؿ ایک ہک رضحت  یل رکؾ اہلل فہہج ےن 

 ے ھجم وک اکی افٹن ےصح ںیم الم اھت افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی افٹن ھجم وک سمخ ںیم د  دای اھت، وت رفامای ہک امؽ تمینغ ںیم 

 ب ںیم ےن ارادہ ایک ہک رضحت افہمط ریض اہلل ہنع تنب روسؽ وک ریتصخ رکا الؤں وت ںیم ےن ینب اقنیقع ےک اکی انسر  ے ےط ایک ہک 

آںیئ ںیم ےن ارادہ ایک اھت ہک اس وک انسر ےک اپس چیب رک اینپ اشدی ےک فہمیل ںیم اس  ے دمد  ےری  اس ھ  ےل افر مہ ولگ اذرخ ےل



 

 

 ولں۔

 دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، ا ن اہشب،  یل  ن نیسح، نیسح  ن  یل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 انسر ےک ہشیپ ےک قلعتم وج رفاںیتی آیئ ںیہ افر اطف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1962    حس

ہ، اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی  اسحٙ، خاٟس ب٩ ًبساهَّلل ، ًَک٣

ِبسٔ  ًَ أُٟس ب٩ُِ  ٨ََا َخ ث ُٚ َحسَّ ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث َّي  َحسَّ اهَّللٔ َػل و٢َ  َرُس ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ أٟٕس  ٩ِ َخ ًَ  ٔ اهَّلل

 َّ ٧ٔ ٔسی َوإ ٌِ ْٔلََحٕس َب ِبلٔي َوَِل  َٗ ْٔلََحٕس  ٥ِ َتح١َّٔ  َٟ َة َو َّٜ ٦َ ٣َ ٢َ إٔ٪َّ اهَّلَل َِحَّ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َس اهَّللُ  ِت لٔي  ا َح٠َّ َي ٤َ یُِدَتل ٕر َِل  ٧ََضا ّة ٩ِ٣ٔ  ًَ ا

اُض  بَّ ًَ  ٢َ ا َٗ ٖٕ َو زِّ ٌَ ٤ُٔ ُتَضا إِٔلَّ ٟ َل ِ٘ ُم ُٟ َ٘ ی٠َُِت َػِیُسصَا َوَِل   ُ
٨ََُفَّ ی زُصَا َوَِل  َطَح ُس  ـَ ٌِ ًَلَصا َوَِل ُي ٔذِْٔخَ َخ اِْل ٔٔب إِٔلَّ  ٠ لَّ ٤ُ ِٟ ا ِبسٔ  ًَ ب٩ُِ 

 ٔ اِْل ٢َ إِٔلَّ  ا َ٘ َٓ ٨َٔا  وت ٕٔ بُُی ُ٘ ٨َٔا َؤُٟش اَُت ٢َٔ َٟٔؼ ٨ِز ١ِّ َوَت وِّ اٟ َیطُ ٩ِ٣ٔ  ٨َُحِّ ا صَُو أَِ٪ ت ُ َػِیُسَص
٨ََُفَّ رٔی ٣َا ی ُة ص١َِ َتِس ٣َ ا٢َ ًَِٔکٔ َ٘ َٓ ذِْٔخَ 

ر٧َٔا ُو ب ُٗ ٨َٔا َو اَُت أٟٕس َٟٔؼ ٩ِ َخ ًَ أب  َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا٢َ  َٗ َُط  ٧ کَا ٣َ 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل ےن ہکم ااحسؼ ، اخدل  ن دبعاہلل ، رکعہم، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ

وک رحاؾ آرار دای ےہ افر ھجم  ے ےلہپ افر ےری  دعب یسک ےک ےئل الحؽ ہن وہا اھت افر ےری  ےئل رصػ دؿ یک اکی استع ںیم الحؽ 

 اجےئ افر ہن فتاں یک وکیئ رگی وہیئ زیچ ااھٹیئ ایک ایگ فتاں یک ساھس ہن ااھکڑی اجےئ ہن اس اک درتخ اکاٹ اجےئ افر ہن اس اک اکشر اگھبای

اجےئ، رگم اس صخش ےک ےئل اجزئ ےہ وج اس یک ریہشت رک  افر سابس  ن دبعابلطمل ےن رعض ایک ہک امہر  انسرفں افر رھگفں 

ےتن وہ ہک اس ےک اکشر وک یک وتھچں ےک ےئل اذرخ یک ااجزت دےیجی وت آپ ےن رفامای ہک ااھچ اذرخ یک ااجزت ےہ، رکعہم ےن اہک ایک مت اج

اگھبان ایک ےہ؟ اس ےن اکشر اک اگھبان ہی ےہ ہک مت اس وک اسہی  ے اٹہؤ افر اس یک ہگج ےل ول، دبعاولتاب ےن اخدل  ے رفاتی ایک ہک 

 امہر  انسرفں افر امہری ربقفں ےک ےیل اس یک ااجزت د  دےئجی۔



 

 

 اہلل ہنع اقحس، اخدل  ن دبعاہلل ، رکعہم، ا ن سابس ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ولتارفں اک ایبؿ ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ولتارفں اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1963    حس

٨ًہ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ً :  راوی اهَّلل  رضی  ، خباب  ٣ْسوٚ  ، ٟـهٰي ابوا ، س٠امی٪،  ہ ، طٌب ی  س

ِْسُ  ٩ِ ٣َ ًَ ي  َه ـ  اٟ ٔي  ٩ِ أَب ًَ  ٪َ ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ َبَة  ٌِ ٩ِ ُط ًَ ٓیٕ  سٔ ًَ َبٔي  اب٩ُِ أ ٨ََا  ث إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٨ُِت َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ إب  بَّ ٩ِ َخ ًَ  ٕٚ و

 َ ل ًَ لٔي  َاَ٪  ک ةٔ َو اص٠ٔٔیَّ َح ِٟ ا ا فٔي  ٨ّ ِي ٠َیِ َٗ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٕس  َّ٤ ٤َُٔح َُِٜفَ ب َّی َت ً َک َح ٔلی ًِ ُ ا٢َ َِل أ َٗ ُظ  َؿا ا َ٘ ُط أََت ُت أََتِي َٓ ی٩ِْ  ائ١ٕٔ َز أؾ ب٩ِٔ َو ٌَ ِٟ ا طٔ ي 

َي ٣َ  َشأُوت َٓ َث  ٌَ وَت َوأُبِ َّی أ٣َُ ً ىٔی َح ًِ َز ا٢َ  َٗ َث  ٌَ ُِب ُ ث٥َُّ ت اهَّلل َتَک  ٤ُٔي َّی ی ً َُفُ َح ِٛ َ ُت َِل أ ٠ِ ُ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ِت اَو َٟ َ ز ٨َ َٓ َک  ی ـٔ ِٗ َ أ َٓ ّسا  َٟ ِّل َوَو

حِ  زَّ ٨َِٔس اٟ َدَذ ً اتَّ ِیَب أ٦َِ  َِ ِٟ ا  ٍَ ٠ََّ ّسا أَك َٟ اِّل َوَو یَنَّ ٣َ َْلُوَت  ٢َ ا َٗ ٨َٔا َو ات َی ََفَ بٔآ َٛ ٔذی  َّٟ ا َیَِت  أ َََفَ ِضّساأ ًَ  ٩ٔ٤َ 

 ےہ ہک ںیم اجتیلہ ےک زامہن ںیم ولتار اھت دمحم  ن اشبر، ا ن دعی، ہبعش، امیلسؿ، اوباٰیحضل، رسمفؼ، ابخب ریض اہلل ہنع  ے رفاتی

افر اعص  ن فالئ رپ ےریا ھچک آرض اھت ںیم اس ےک اپس اقتاض رکےن ایگ وت اس ےن اہک ہک ںیم ںیہمت ںیہن دفں اگ ہک  ب کت ہک مت 

 ےھجت ومت د  رھپ ھجت وک ااھٹےئ، دمحم یلص اہلل ہیلع فملس اک ااکنر ہن رکف، ںیم ےن وجاب دای ہک ںیم ااکنر ںیہن رک اتکس اہیں کت ہک اہلل

اس ےن اہک ہک ےھجم وھچڑف اہیں کت ہک ںیم رم اجؤں رھپ ااھٹای اجؤں افر ےھجم امؽ افر افالد دی اجےئ وت ریتا آرض ادا رکدفں اس رپ ہی 

ؽ افر افالد دای اجؤں اگ ایک اس آتی انزؽ وہیئ ہک ایک مت ےن اس صخش وک داھکی سج ےن امہری آوتیں اک ااکنر ایک افر اہک ہک اہتبل ںیم ام

 ےن بیغ رپ االطع اپیل ےہ ای اہلل  ے دہع ےل راھک ےہ۔

 دمحم  ن اشبر، ا ن دعی، ہبعش، امیلسؿ، اوباٰیحضل، رسمفؼ، ابخب ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اک ایبؿ ۔ درزی

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 درزی اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1964    حس

ہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ابي ك٠ح ک، اسحٙ ب٩ ًبساهَّلل ب٩  ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 ٩ِ ًَ أْٟک  بََر٧َا ٣َ َٕ أَِخ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث اهَّللُ  َحسَّ ضَٔی  َر ٕٔک  اٟ ٧َََص ب٩َِ ٣َ ٍَ أ ٔ َس٤ َّطُ  ٧َ َة أ ٔي ك٠ََِح اهَّللٔ ب٩ِٔ أَب ِبٔس  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ا ِٔسَح إ

َُص ب٩ُِ ٣َ  ٢َ أ٧َ ا َٗ ُط  ٌَ َػ٨َ  ٕ ا٦ ٌَ َٔل ٟ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢َ  ُس ا َر ًَ َز ّا  اك ٢ُ إٔ٪َّ َخیَّ و ُ٘ ُط َي ٨ِ ًَ ٔ٢ ُسو َر  ٍَ ُت ٣َ ِب َذَص َٓ ٕٔک  اهَّللٔ  اٟ

٥َ خُ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ ُسو ٔلَي َر َب إ َْقَّ َٓ  ٔ ا٦ ٌَ لَّ اٟ َٔک  ذَٟ ٔلَي  ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َیُِت َػل أ یْس ََفَ ٔس َٗ َّاْئ َو زُب  ٔ ط ا ٓٔی ّٗ َز زّا َو٣َ ِب

َّاَئ  ب اٟس   ٍُ َبَّ یَتَت  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ ئٔذٕ اٟ َِو٣ٔ َئ ٩ِ٣ٔ ی َّا ب اٟس  ٔب   ٢ِ أُح ٥ِ٠َ أََز َٓ  ٢َ ا َٗ ةٔ  ٌَ ِؼ َ٘ ِٟ ا َِي  ال  ٩ِ٣ٔ َحَو

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ااحسؼ  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اسن ریض اہلل ہنع  ن امکل وک 

 اس اھکےن یک دوعت دی وج اےنس آپ ےک ےئل ایتر ایک اھت، اسن  ن امکل اک ےتہک وہےئ انس ہک اکی درزی ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک

ایبؿ ےہ ہک ںیم یھب آپ ےک اس ھ اس اھکےن یک دوعت ںیم ایگ اس ےن روسؽ اہلل ےک اپس رفیٹ افر وشراب سج ںیم دکف اھت افر انھب 

 ےک اچرفں رطػ  ے دکف ڈوھڈن رک اھکےت ےھت اؿ اک وہا وگتش ال رک راھک، ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی ہک آپ ایپےل

 ایبؿ ےہ ہک ںیم ایس دؿ  ے ربارب دکف دنسپ رکےن اگل۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اقحس  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...وجالےہ اک ایبؿ ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 وجالےہ اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1965    حس

، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی اٟزح٩٤، ابوحاز٦ ، يٌ٘وب ب٩ ًبس ٜیر  یحٌی ب٩ ب

بِ  ًَ وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ٨ََا َي ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ٕس  ٌِ ِض١َ ب٩َِ َس َس ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ  ٕ از٦ٔ َبٔي َح ٩ِ أ ًَ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  سٔ 

تٔضَ  ٔطَي ٔي َحا وْد ف ٨ُِش ُة ٣َ ٠َ٤ِ اٟظَّ َٔي  ه  ٥ِ ٌَ َن ُط  َٟ ٘ٔی١َ  َٓ بُرَِزةُ  ِٟ ا ا  ُروَ٪ ٣َ ٢َ أََتِس ا َٗ  ٕ َزة ٔبُرِ ا٣َِزأَْة ب َِت  ائ ي َج ٔن اهَّللٔ إ  ٢َ و َرُس ا  َی ِت  َٟ ا َٗ ي ا 

 ٔ َد إ َْخَ َٓ ا  َض ِی َٟ ٔ ا إ اّج ٥َ ٣ُِحَت َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا  أََخَذَص َٓ ا  َض َٛ ُشو ِٛ َ ی أ ٔ بَٔیٔس ظ ُت صَٔذ َرُج١ْ َنَشِح  ٢َ ا َ٘ َٓ ُظ  اُر ََّضا إَٔز ا َوإ٧ٔ ٨َ ِي َٟ

َػ  ٔيی   َّ٨ اٟ َص  َح٠َ َٓ  ٥ِ ٌَ َن  ٢َ ا َ٘ َٓ َضا  ٨ٔی ُش ِٛ اهَّللٔ ا  ٢َ ُسو َر َا  ٔ ی ِو٦ َ٘ ِٟ ا َواَصا ث٥َُّ ٩ِ٣ٔ  َل َٓ  ٍَ َرَج ٔٔص ث٥َُّ  ٤َِح٠ ِٟ ا ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ل

ًّٔل  ائ ُز  َس یَز َُّط َِل  َت أ٧َ ٤ِٔ٠ ًَ ِس  َ٘ َٟ ُظ  َّا ا إٔی َض َت ِٟ َ َسأ َت  ٨ِ ا أَِحَش ِو٦ُ ٣َ َ٘ ِٟ ا ُط  َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ِیط َٟ ٔ ا إ َٔض َس١َ ب َِر ُط إِٔلَّ أ ُت ِٟ َ َسأ ا  ُج١ُ َواهَّللٔ ٣َ زَّ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  

٨َطُ  َٔ َٛ َِت  َا٧ ک َٓ ِض١ْ  ٢َ َس ا َٗ وُت  َِو٦َ أ٣َُ ىٔی ی َٔ َٛ ُوَ٪  َٔتٜ ٟ 

ییحی  ن ریکب، وقعیب  ن دبعارلنمح، اوباحزؾ، لہس  ن دعس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی وعرت اکی ربدہ ےل رک آیئ، لہس ےن اہک 

احےیش ےنب وہےئ وہےت ںیہ، اس ےن رعض ایک  ایک مت اجےتن وہ ہک ربدہ ایک ےہ؟ اس ےن وجاب دای ہک تاں اکی اچدر ےہ سج ےک ےچین

ر ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیم ےن اس وک اےنپ تا ھ  ے انب ےہ اتہک آپ وک انہپؤں، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وک ےل ایل اف

  ے اکی صخش ےن اس فتق اس یک آپ وک رضفرت یھب یھت، رھپ آپ امہر  اپس آےئ فہ اچدر آپ یک ہہت دنب یھت امجتع ںیم

ر رعض ایک ای روسؽ اہلل ہی اچدر ںیمہ انعتی رک دںی، وت آپ ےن رفامای ہک ااھچ یبن یلص اہلل ہیلع فملس وھتڑی دری اس سلجم ںیم ےھٹیب اف

گن یل احالہکن رھپ ادنر ےئگ افر اس اچدر وک ٹیپل رک اس ےک اپس جیھب دای وت ولوگں ےن اس  ے اہک ہک وت ےن ااھچ ںیہن ایک وت ےن اچدر ام

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یسک اسلئ وک رد ںیہن رکےت اس ےن وجاب دای ہک دخبا ںیم ےن وت رصػ اس ےئل اماگن ہک  ب ںیم رم 

 اجؤں وت ےریا نفک  ن اجےئ، لہس اک ایبؿ ےہ ہک فیہ اچدر اس اک نفک وہیئ۔



 

 

  دعسییحی  ن ریکب، وقعیب  ن دبعارلنمح، اوباحزؾ، لہس  ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ڑبیئھ اک ایبؿ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ڑبیئھ اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1966    حس

ٌٟزیز، ابو :  راوی ہ ب٩ سٌیس، ًبسا  حاز٦ٗتيب

 ٌِ َس ٔلَي َسِض١ٔ ب٩ِٔ  ا٢ْ إ رَٔج ٢َ أَتَي  ا َٗ  ٕ ٩ِ أَبٔي َحاز٦ٔ ًَ  ٔ ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ َس ُة ب٩ُِ  َب تَِي ُٗ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ  ٔ بَر ٨ِٔ ٤ ِٟ ٩ِ ا ًَ َُط  ُو٧ ٕس َيِشأَٟ

 َٗ  ٕ َزأَة ََة ا٣ِ ٧ ًَل ُٓ َي  ٔل ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو َث  ٌَ ا َب ّز َوا ًِ َ ٔي أ ل  ١ُ٤َ ٌِ اَر َي حَّ َّ٨ اٟ ًَُل٣َٔک  ٔی ُ ز ِض١ْ أَِ٪ ٣ُ َس ا  اَص َّ٤ ِس َس

َس٠َ  َِر أ َٓ ا  َئ بَٔض ابَةٔ ث٥َُّ َجا َِ ِٟ ا أئ  َٓ ََطِ َُضا ٩ِ٣ٔ  ٠٤َ ٌِ ُط َي َزِت أ٣ََ َٓ َض  ا َّ٨ ُت اٟ ٤ِ ک٠ََّ ا  ض٩َّٔ إَٔذ ٠َِی ًَ ُٔص  اهَّللُ أَِج٠ َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ َرُسو ٔلَي  ِت إ

َس  ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٔ ٠َِیط ًَ َح٠ََص  َٓ ِت  ٌَ ٔؿ ُو َٓ ا  َز بَٔض أ٣ََ َٓ َٔضا  ٥َ ب َّ٠ 

ہبیتق  ن دیعس، دبعازعلسی، اوباحزؾ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ھچک ولگ لہس  ن دعس ےک اپس ربنم ےک قلعتم درایتف رکےن ےئگ وت 

اھت الہک اجیھب ہک اےنپ ڑبیئھ ڑلےک وک مکح  اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن الفں وعرت وک سج اک انؾ لہس ےن ایل

دف ہک دنچ ڑکلایں انبد  سج رپ ںیم وھٹیبں  ب ولوگں  ے ابت رکف، اس وعرت ےن اس ڑلےک وک مکح دای ہک اغہب اک اھجؤ اک ربنم انب 

اک مکح دای وت فہ راھک ایگ افر  د انچہچن فہ ایتر رک ےک الای وت اس وعرت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس جیھب دای آپ ےن اس

 آپ اس رپ ےھٹیب۔

 ہبیتق  ن دیعس، دبعازعلسی، اوباحزؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ڑبیئھ اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1967    حس

بس اهَّلل :  راوی اٟس سے وہ جابز ب٩ ً ای٩٤ اپ٨ے و اٟواحس ب٩  ، ًبس  خًلز ب٩ یحٌی 

ضٔ  َر اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب ٩ِ َج ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٩َ٤َِ َی احٔٔس ب٩ُِ أ َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٌَی َحسَّ َیِح زُ ب٩ُِ  ًلَّ ا َخ ٨ََ ث اَحسَّ ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  َزأَّة ٩ِ٣ٔ َی  ٣ِ

 ِ٘ ّئا َت َطِی َک  َٟ  ١ُ ٌَ ٔ أََِل أَِج اهَّلل و٢َ  ُس ٥َ یَا َر َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ َّي اهَّلل ٔ َػل اهَّلل ُسو٢ٔ  َٔز ِت ٟ َٟ ا َٗ  ٔ ار َِنَؼ ِْل ّرا ا ا ٧َحَّ ا  لٔي ًَُُل٣ّ إٔ٪َّ  َٓ  ٔ ٠َِیط ًَ ُس  ٌُ

َِو٦ُ  َاَ٪ ی ا ک َّ٤ ٠َ َٓ بََر  ٨ِٔ ٤ ِٟ ا ُط  َٟ ٠َٔ٤ِت  ٌَ َٓ  ٢َ ا َٗ ٔت  ئِ ٢َ إِٔ٪ ٔط ا َٗ  ٍَ ٔ ٨ ی ُػ ٔذ َّٟ ا  ٔ بَر ٨ِٔ٤ ِٟ ا َي  ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َس  ٌَ َٗ ٔة  ٌَ ٤ُ ُح ِٟ ا

ٔ َو  ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ز٢ََ  ٨َ َٓ   ٙ َزِت َت٨َِظ کَا َّی  ً ٨َِٔسَصا َح ُب ً ُل َاَ٪ یَِد ًٔی ک َّٟ ا ِد٠َُة  َّ٨ اٟ ِت  اَح َؼ َٓ َّ٤ ـَ َٓ َّی أََخَذَصا  ً ٥َ َح ِیطٔ َس٠َّ َٟ ٔ ا إ َض

اٟذِّ   ٩ِ٣ٔ ٍُ ٤َ َتِش َِت  ٧ کَا ا  لَي ٣َ ًَ ِت  َٜ َ ٢َ ب ا َٗ ِت  َتَْقَّ اِس َّی  ً ُت َح ی ُيَشَّٜ ٔذ َّٟ ا ٔيیِّ  اٟؼَّ ٔیَن  ٧َ ئ٩ٔ  أ ِت َت ٠َ ٌَ َح  ِْکٔ َٓ

  ے الخد  ن ییحی ، دبعاولادح  ن انمی اےنپ فادل  ے فہ اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی ااصنر وعرت ےن روسؽ اہلل

رعض ایک ای روسؽ اہلل ںیم آپ ےک ےئل ایسی زیچ ہن انبدفں سج رپ آپ ںیھٹیب، ےریا اکی ڑلاک ڑبیئھ ےہ آپ ےن رفامای ہک ارگ ریتی 

ر اک فہ  وجھکوخاشہ ےہ وت ونبا د ، آپ ےک ےئل ربنم ایتر ایک ایگ  ب ہعمج اک دؿ آای وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس اس ربنم رپ ےھٹیب وج انبای ایگ اھت

انت ےنخیچ اگل سج رپ آپ ہبطخ د  رےہ ےھت اہیں کت ہک آربی اھت ہک ٹھپ اجےئ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ارت  اس وک ڑکپا افر اےنپ 

 ےنیس  ے اٹمچ ایل فہ انت اس وھچےٹ ےچب یک رطح رفےن اگل سج وک پچ رکاای اجات ےہ اہیں کت ہک فہ رہھٹ ایگ افر رفامای ہک ہی ڑکلی اس انب

  رفیئ ہک اس ےک اپس وج ذرک وہات اھت اس وک ہک ی یھت۔رپ

 الخد  ن ییحی ، دبعاولادح  ن انمی اےنپ فادل  ے فہ اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رمعےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فس رضفرت یک زیچںی وخد رخدیےن اک ایبؿ افر ا ن



 

 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

افر دبعارلنمح  ن ایب رکب ےن  رضفرت یک زیچںی وخد رخدیےن اک ایبؿ افر ا ن رمعےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت رمع ریض اہلل ہنع  ے اکی افٹن رخدیا

 رک آای وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس  ے رکبی رخدیی افر اجرب ریض اہلل ہنع  ے اکی افٹن رخدیا۔ایبؿ ایک ہک اکی رشمک رکبایں ےل 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1968    حس

ا :  راوی ٨ًہ رضی اهَّلل  ہ  ئظ ًا رضت  ، ح ز ہی٥، اسو ا ابز  ، ع ٤ً ا  ، ہ ٣ٌاوی ابو سٰی،  ًی ٕ ب٩   یوس

 ُٕ ُوُس ا ی ٨ََ ث اهَّللَُحسَّ ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ز َو ِْلَِس ٩ِ ا ًَ َِزاصٔی٥َ  ٩ِ إٔب ًَ ُع  ٤َ ًِ َ ا اِْل ث٨ََ ََة َحسَّ اؤی ٌَ ا أَبُو ٣ُ ٨ََ ث َسی َحسَّ ِت ب٩ُِ ًٔی َٟ ا َٗ ا  َض ٨ِ ًَ  

زِٔر  ٨َطُ  َرَص َئٕة َو ٨َٔٔشی ا٣ّا ب ٌَ َ زٓٔیٕ ك و یَُض  ٥َ ٩ِ٣ٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َََری َر ِط طُ ا ًَ 

ویفس  ن ٰیسیع، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی وہیدی  ے اداھر اانج رخدیا افر اینپ زرہ رگفی رھک دی۔

 د، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعویفس  ن ٰیسیع، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، اوس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وچاپویں افر دگوھں ےک رخدی ےن اک ایبؿ افر  ب وکیئ صخش اجونر ای افٹن رخدیےن افر یب

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

وسار وہ وت ایک ارتےن  ے ےلہپ رخدیار اک ہضبق وہاگ افر ا ن رمع ریض   اک ایبؿ افر  ب وکیئ صخش اجونر ای افٹن رخدیےن افر ےنچیب فاال اس رپوچاپویں افر دگوھں ےک رخدی ےن

 اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت رمع ریض اہلل ہنع  ے رفامای اس وکینعی ےرشک افٹن وک ےری  تا ھ چیب د  ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1969    حس

هَّلل :  راوی ، جابز ب٩ ًبس ا اٟوہاب، ًبیس اهَّلل ب٩ ٛیشا٪ ر، ًبس  ٣ح٤س ب٩ بظا

 ًَ اَ٪  ِیَش َٛ ٩ِ َوصِٔب ب٩ِٔ  ًَ  ٔ اهَّلل ٨ََا ًُبَِیُس  ث أب َحسَّ َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  ِبٔس اهَّللٔ َر ًَ ٔ ب٩ِٔ  ابٔز ٩ِ َج



 

 

َي َت أ َٓ ا  َی ًِ َ ٔي َوأ ٔي َج٤َل َ ب َِلأ أَب َٓ  ٕ َاة ز َُ ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ُت ٣َ ٨ِ ُٛ  ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َيَّ  ل ًَ

 ٥ِ ٌَ َن ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ ْٔز  اب ٢َ َج ا َ٘ َٓ  َٛ ِر ٢َ ا ا َٗ ٔ ث٥َُّ  ٔط ٨ ٤ِٔٔحَح ُُط ب ٨ َیِححُ  ٢ََ ز ٨َ َٓ ُت  ِٔ َتَد٠َّ َٓ ا  َی ًِ َ ٔي َوأ ٤َل َيَّ َج ل ًَ  َ َِلأ ُت أَب ٠ِ ُٗ َُک  ٧ِ َطأ ا  ٢َ ٣َ ا ِب َٗ

 ٌَ َن ٠ُِت  ُٗ ِجَت  زَوَّ ا٢َ َت َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس  ٩ِ ًَ طُ   ٔ ُٛ َ َیُِتطُ أ َرأ ِس  َ٘ ٠َ َٓ ِٔبُت  ٛ ا  ٥ِ ََفَ ّب ُت ب١َِ ثَيِّ ٠ِ ُٗ ّبا  ا أ٦َِ ثَيِّ َِٔکّ ا٢َ ب َٗ

 ٌُ ٤َ َزأَّة َتِح ا٣ِ َد  زَوَّ ُت أَِ٪ أََت َِب أَِحب َٓ إت  َو ٔي أََخ ل ُت إٔ٪َّ  ٠ِ ُٗ َُک  ٔب ًَُلً ا َوت َُض ًَُلًٔب َّة ت رٔی ا ًَل َج َٓ َ ٢َ أ ا ض٩َّٔ َٗ ٠َِی ًَ و٦ُ  ُ٘ ُض٩َّ َوَت ُل ٤ُِظ ُض٩َّ َوَت

ا إَٔذ َٓ از٦ْٔ  َٗ ََّک  ٧ٔ ا إ ٢َ أ٣ََّ ا ٔس٦َ  َٗ َٗ ٕة ث٥َُّ  ِّی بٔأُوٗٔیَّ ُظ ٣ٔى َََرا ِط ا َٓ  ٥ِ ٌَ ُت َن ٠ِ ُٗ ٠َ٤ََک  ٍُ َج ا٢َ أََتبٔی َٗ َص ث٥َُّ  َِٜی اِل َص  َِٜی اِل َٓ َت  ٔس٣ِ َٗ

 ًَ ُُط  َوَجِست َٓ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا ٔلَي  ا إ ٔئ٨َِ ح َٓ  ٔ اة َس َِ ِٟ ٔا ُت ب ٔس٣ِ َٗ ٔي َو ِبل َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َأب َر َي ب َاِْلَ٪  ل ٢َ أ ا َٗ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا

 ٔ َز ًَٔلِّل أَِ٪ ی َز ب أ٣ََ َٓ ُت  ِی َؼ٠َّ َٓ ُت  َسَخ٠ِ َٓ یِٔن  َت ٌَ ِٛ َر َؼ١ِّ  َٓ ِزُخ١ِ  ا َٓ َک  ٠َ٤َ َِ َج َس َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ َن ُت  ٠ِ ُٗ َت  ٔس٣ِ ًَٔل٢ْ َٗ لٔي ب َوَزَ٪  َٓ ّة  طُ أُوٗٔیَّ َٟ  ٪َ

ُت  ِی َّٟ َّی َو ً ُت َح ِ٘ َِل٠َ ٧ ا َٓ َأ٪  ٤ٔیز ِٟ ا ٔي  ٔي ف َح ل َِرَج أ ٨ِطُ  َٓ ٔلَيَّ ٣ٔ َف إ َِ ْئ أَبِ َطِی  ٩ُِٜ َی  ٥ِ َٟ ١َ٤َ َو َح ِٟ ا َيَّ  ل ًَ ُز   یَز اِْلَ٪  ٠ُِت  ُٗ ّٔزا  اب ٔي َج َُ ل اِز  ٢َ ا َ٘ َٓ

٨ُطُ  َک ث٤ََ َٟ َک َو ٢َ ُخِذ َج٠َ٤َ ا َٗ 

اس ھ اکی گنج ںیم  دمحم  ن اشبر، دبعاولتاب، دیبعاہلل  ن شیکؿ، اجرب  ن دبعاہلل رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک

اھت، ےری  افٹن ےن دری یک افر کھت ایگ وت ےری  اپس یبن یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ افر رفامای۔ اجرب! ںیم ےن رعض ایک یج 

امرا  تاں! آپ ےن وپاھچ ایک ابت ےہ؟ ںیم ےن اہک ہک افٹن رپ الچ اھت افر کھت ایگ، ذہلا ںیم ےھچیپ رہ ایگ آپ ارت  افر اس وک ڈڈن   ے

۔ رھپ رفامای ہک وسار وہ اج۔ ںیم وسار وہ ایگ اس یک زیتی ےک ابثع ںیم ا ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ربارب ےنچنہپ  ے رفےنک اگل

 آپ ےن وپاھچ ایک وت ےن اکنح ایک ےہ؟ ںیم ےن اہک تاں! آپ ےن رفامای ہک ابرکہ  ے ای ہبیث  ے؟ ںیم ےن اہک ہک ہبیث  ے۔ آپ ےن رفامای

 ہک ونکاری وعرت  ے ویکں ںیہن ایک، ہک وت اس شیک ھ اتلیھک فہ ریت  اس ھ یتلیھک، ںیم ےن اہک ہک ےریی دنچ ںینہب ںیہ ذہلا ںیم ےن اچتا

ہک ایسی وعرت  ے اشدی رکفں وج اؿ وک عمج رک  افر اؿ ےک ےرفں ںیم یھگنک رک  افر اؿ یک رگناین رک ۔ آپ ےن رفامای ہک 

وہ،  ب چنہپ اجؤ وت وہ ایشری  ے اکؾ ول۔ رھپ رفامای ہک اانپ افٹن اتچیب ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک تاں، آپ ےن ھجم  ے  اب مت ےنچنہپ فاےل

دجسم اس وک اکی افہیق اچدنی ےک وعض رخدی ایل، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ھجم  ے ےلہپ چنہپ ےئگ وت ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک 

پ ےن رفامای ہک مت اب آےئ ںیم ےن رعض ایک یج تاں! آپ ےن رفامای ہک اانپ افٹن وھچڑ د  افر ادنر اج رک دف ےک درفاز  رپ اپای آ

رتعک امنز ڑپھ ےل، ںیم دجسم ںیم ایگ افر امنز ڑپیھ آپ ےن البؽ وک مکح دای ہک ےری  ےئل اکی افہیق اچدنی وتؽ دںی۔ وت البؽ ریض 

ںیم ھٹیپ ریھپ رک الچ وت آپ ےن رفامای ےری  اپس اجرب ریض اہلل ہنع وک البؤ ںیم ےن اےنپ یج ںیم  اہلل ہنع ےن یتکھج وہیئ اچدنی وتؽ دی،

اہک آپ فہ افٹن ھجم وک فہ افٹن فاسپ رکںی ےگ افر اس  ے زایدہ انوگار وکیئ زیچ ےری  زندکی ہن یھت آپ ےن رفامای ہک اانپ افٹن 



 

 

 ےل ول اس یک تمیق یھب ےل ول۔

 ر، دبعاولتاب، دیبع اہلل  ن شیکؿ، اجرب  ن دبع اہللدمحم  ن اشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اؿ ابزارفں اک ایبؿ وج اجتیلہ ےک زامہن ںیم ےھت افر االسؾ ےک زامہن ںیم یھب ولگ فتا

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ابزارفں اک ایبؿ وج اجتیلہ ےک زامہن ںیم ےھت افر االسؾ ےک زامہن ںیم یھب ولگ فتاں رخدی فرففتخ رکےت ۔ اؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1970    حس

ہ :  راوی ، سٔیا٪، ٤ًزو، اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ً  ًلي ب٩ ًبساهَّلل 

 ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ا  ٨ََ ث ٨َّ َحسَّ ْي َو٣ََح َا ٧َِت ًُک کَا ا٢َ  َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ إر  ٔی٨َ ز زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ُة  َحسَّ

 ٢ََ ٧َِز أ َٓ ا  َض ٔ ٓٔی َرة ا َح تِّ اٟ ا ٩ِ٣ٔ  و ٤َُّ ِٔسًَل٦ُ َتأَث اِْل َاَ٪  ا ک َّ٤ ٠َ َٓ ٔة  َحاص٠ٔٔیَّ ِٟ ا ٔي  ا ف ّٗ ا َو ٔ أَِس از ٤ََح ِٟ ا ذُو  وا َو ُِ َِت ْح أَِ٪ َتب ا ٥ُِٜ ُج٨َ ٠َِی ًَ َص  ِی َٟ اهَّللُ 

َذا َٛ إض  بَّ ًَ اب٩ُِ   َ أ َْقَ خِّ  َح ِٟ ا ٔس٥ٔ  ا ٥ُِ فٔي ٣ََو ِّٜ َرب ًّل ٩ِ٣ٔ  ـِ َٓ 

ۃ افر ذفازاجمز اجتیلہ ےک زامہن ںیم ابزار 

 

 ی
ح
م

 یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، رمعف، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکعہظ 

السؾ اک زامہن آای وت ولوگں ےن فتاں رخدی ف رففتخ وک انگہ اھجمس،انچہچن ہی آتی انزؽ وہیئ ہک اہمتر  ےئل جح ےک زامہن ںیم ےھت،  ب ا

 رخدی ف رففتخ ںیم وکیئ انگہ ںیہن رضحت ا ن سابس یک آرات ںیم یہی ےہ

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، رمعف، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سج افٹن وک ااقستسء اک رمض وہایگ وہ ای اخریش افٹن یک رخدی فرففتخ اک ایبؿ، تامئ ےک



 

 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ؿ، تامئ ےک ینعم ںیہ رہ زیچ ںیم ایمہن رفی ےک الخػ رکےن فاال۔سج افٹن وک ااقستسء اک رمض وہایگ وہ ای اخریش افٹن یک رخدی فرففتخ اک ایب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1971    حس

 ًلي، سٔیا٪، ٤ًزو :  راوی

 ُ٤ اِس َرُج١ْ  ا  ا ص٨َُ َاَ٪ َص ک ٤ِْزو  ًَ ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث اب٩ُِ َحسَّ َب  َذَص َٓ ٨َِٔسُظ إٔب١ْٔ صٔی٥ْ  ٧َِت ً کَا اْض َو طُ ٧َوَّ

٨َا ت٠ِٔ  ٌِ ٔ ا٢َ ب َ٘ َٓ ُٜطُ  ی َْشٔ  ٔ ط ِی َٟ ٔ َحاَئ إ َٓ ُط  َٟ یٕک  َْشٔ ِْلٔب١َٔ ٩ِ٣ٔ  ا ی ت٠َِٔک  َََر ِط ا َٓ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٤ََز  َضا ًُ َت ٌِ ٔ ٩ِ ب ا٢َ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ ِْلٔب١َٔ  َک ا

 َٓ ا  َذ َٛ َذا َو َٛ ٕذ  َطِی  ٢َ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ َٗ َٗ َک  ِٓ ٔ ز ٌِ ٥ِ َي َٟ ًّٔل صامّٔی َو َک إٔب ًَ َا ٔي ب یک ا٢َ إٔ٪َّ َْشٔ َ٘ َٓ َُط  ائ َح َٓ َز  ٤َ اب٩ُِ ًُ  ٔ اهَّلل ََ َو ا َذ َک  یَِح ا٢َ َو َ٘

ٔ َو  ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ٔ  َرُس أئ  ـَ َ٘ ٔ ٨َا ب َرٔؿي َضا  ًِ َز ا٢َ  َ٘ َٓ َضا  ُٗ ا َت َذَصَب َيِش ا  َّ٤ ٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ا  َض ِ٘ ِسَت ا َٓ ٥َ ٍَ  َس٠َّ ٔ ٤ َس ی  ِسَو ًَ َِل 

ّزا ٤ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ  ُس

 یل،  نایؿ، رمعف ایبؿ رکےت ںیہ ہک اہیں اکی صخش اھت سج اک انؾ وناس اھت افر اس ےک اپس افٹن اھت سج وک ااقستسء اک رمض اھت ا ن 

 ھ اچیب؟ اس ےن اہک الفں رمع ریض اہلل ہنع ےئگ افر اس ےک رشکی آای افر اہک ہک مہ ےن فہ افٹن چیب دای اس ےن وپاھچ ہک سک ےک تا

الفں لکش ف وصرت ےک اکی ڈبےھ ےک تا ھ اچیب ےہ سج وک ااقستسء اک رمض ےہ افر اس ےن آپ وک اتبای ںیہن، اوہنں ےن اہک اس وک 

رایض  تاکن رک ےل اج وت  ب فہ تاکن رک اجےن اگل وت اوہنں ےن اہک اس وک وھچڑ د  مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ہلصیف رپ

 ںیہ ہک دعفی )ینعی وھچت( وکیئ زیچ ںیہن افر  نایؿ ےن رمع  ے انس ےہ۔

  یل،  نایؿ، رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ےن ہنتفہنتف اسفد فریغہ ےک زامہن ںیم ایھتہرفں ےک ےنچیب اک ایبؿ افر رمعاؿ  ن نیصح

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہنتف اسفد فریغہ ےک زامہن ںیم ایھتہرفں ےک ےنچیب اک ایبؿ افر رمعاؿ  ن نیصح ےن ہنتف ےک زامہن ںیم اس ےک ےنچیب وک رکمفہ اھجمس ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1972    حس

٣ش٤٠ہ :  راوی ا٠ٓح، ابو٣ح٤س )ابوٗتازہ کا ًُل٦( ابوٗتازہًبس اهَّلل ب٩  ک، یحٌی ب٩ سٌیس، اب٩   ، ٣اٟ

 ٩ِ ًَ َح  ٠َ ِٓ َ ٔ ب٩ِٔ أ ٔیر ث َٛ ٤ََز ب٩ِٔ  ًُ ٩ِ ًَ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩ِٔ  یَِح  ٩ِ ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ َة  اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َزَة َحسَّ َتا َٗ ٔي  َي أَب ٕس ٣َِول َّ٤ َبٔي ٣َُح أ

َزَة َر  ا َت َٗ َبٔي  ٩ِ أ ىٔیًَ ٌِ اُظ َي َل ًِ َ أ َٓ یِٕن  ٨َُ ا٦َ ح ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  ُسو َر  ٍَ ٨َا ٣َ ِج ٢َ َْخَ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ُت  ضَٔی  ٌِ ٔ ب َٓ ا  ًّ زِٔر

 ٔ ِٔسًَل٦ ِْل ُط فٔي ا ٠َُِّت ٢ٕ َتأَث ٢ُ ٣َا َْلَوَّ َُّط  ٧ٔ إ َٓ َة  ٤َٔ َس٠ َىٔی  ٔي ب ا ف ّٓ ٔ ٣َِْخَ ُت بٔط ٌِ َِت اب َٓ  ََ ِر  اٟسِّ

ایبؿ ایک ہک مہ  دبعاہلل  ن ہملسم، امکل، ییحی  ن دیعس، ا ن احلف، اوبدمحم )اوباتقدہ اک الغؾ( اوباتقدہ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ نینح ےک اسؽ ےلکن افر آپ ےن اکی زرہ اطع یک ںیم ےن اس وک چیب دای افر ںیم ےن اس یک تمیق 

 ںیم ینب ہملس ںیم اکی ابغ رخدیا افر فہ  الہ امؽ ےہ ںیم ےن االسؾ ںیم احلص ایک اھت۔ےک دبےل 

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، ییحی  ن دیعس، ا ن احلف، اوبدمحم )اوباتقدہ اک الغؾ( اوباتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اطعر اک افر کشم ےنچیب اک ایبؿ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 اطعر اک افر کشم ےنچیب اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1973    حس

سٰی  :  راوی ٣و بي  ا زہ ب٩  ابوبز  ، اهَّلل  س ًب زہ ب٩  ابوبز  ، احس ٟو ا ًبس  ، اس٤ٌی١ سٰی ب٩   ٣و

وَس  َىٔی ٣ُ ث َزَة َحسَّ ُزِ ُت أَبَا ب ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ َِزَة ب٩ُِ  ٨ََا أَبُو بُز ث احٔسٔ َحسَّ َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ث٨ََا  أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ ٩ِ ی ب٩ُِ إ ًَ وَسی  ب٩َِ أَبٔي ٣ُ



 

 

َح٠ٔی ِٟ ا ٥َ ٣ََث١ُ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر  ٔ ط ٤ََث١ٔ أَبٔی َٛ ِؤئ  اٟشَّ َح٠ٔیٔص  ِٟ ا أٟٔح َو اٟؼَّ ٔص 

 ِٟ ا  ُ ٔیر یَحطُ َوٛ رٔ ٔ أَِو َتحُٔس  ٔیط ََر َتِظ ا  ٤ِٔشٔک إ٣َّٔ ِٟ َػاحٔٔب ا َس٣َُک ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٔ َِل َي از َحسَّ ِٟ ا  ٔ ٔیر ٤ِٔشٔک َوٛ ِٟ ا ٔٔب  اح ٧ََک أَِو َػ ُٚ بََس یرُِِحٔ  ٔ ز ا َحسَّ

ّة  یّحا َخبٔیَث رٔ ٨ِطُ  ََک أَِو َتحُٔس ٣ٔ َِوب  ث

اامسلیع، دبعاولادح، اوبربدہ  ن دبعاہلل ، اوبربدہ  ن ایب ومیس، اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک  ومیس  ن

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اےھچ افر رب  اسیھت یک اثمؽ ایسی ےہ ےسیج کشم فاال افر ولتارفں یک یٹھب وت کشم فاےل 

  ےک فاسپ ہن وہےگ ای وت ا ے رخدیف ےگ ای اس یک وب اپؤ ےگ افر ولتار یک یٹھب ریت  مسج وک ای ریت  ڑپک  ےک اپس  ے مت ریغب افدئ

 وک الجد  یگ ای مت اس یک دبوب وسوھگن ےگ۔

 ومٰیس  ن الیعمس، دبعاولادح، اوبربدہ  ن دبعاہلل ، اوبربدہ  ن ایب ومٰیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےنھچپ اگلےن فاےل اک ایبؿ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ اگلےن فاےل اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1974    حس

رضی اهَّلل ً :  راوی ٣اٟک  ک ح٤یس، ا٧ص ب٩  ٣اٟ  ،ٕ  ٨ہًبس اهَّلل ب٩ یوس

ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ٕٔک  اٟ ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ ٤َِیٕس  ٩ِ حُ ًَ ْٔک  اٟ ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُس یُو ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ اهَّللٔ  َحسَّ ُسو َر َبَة  ُو كَِي َحَح٥َ أَب

ُط أَِ٪  َز أَص٠َِ ٕ َوأ٣ََ ٤ِز َٕ ٩ِ٣ٔ َت ا ُط بَٔؼ َٟ َز  أ٣ََ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ  َػل أجط وا ٩ِ٣ٔ َْخَ ُٔ ِّٔ  یَُد

دبعاہلل  ن ویفس، امکل دیمح، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اوبہبیط ےن روسؽ اہلل یلص 

رخاج ںیم یمک رک اہلل ہیلع فملس ےک ےنھچپ اگلےئ وت آپ ےن اس وک اکی اصع وجھکر دےنی اک مکح دای افر اےنپ اامعؽ وک مکح دای ہک اس ےک 



 

 

 دںی۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل دیمح، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ اگلےن فاےل اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1975    حس

اء( ًَک٣ہ، اب٩ ًباض رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ز، خاٟس ب٩ ًبساهَّلل ، خاٟس )حذ  ٣شس

 ٔ َرض ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ أْٟس  ا َخ ث٨ََ اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ اب٩ُِ  َُو  أْٟس ص ا َخ ٨ََ ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ا  ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  َتَح٥َ  َی  اِح

 ٔ ٔلط ٌِ ٥ِ يُ َٟ ا٣ّا  کَاَ٪ َِحَ ِو  َٟ ٤َطُ َو ی َحَح ٔذ َّٟ ا َلی  ًِ َ ٥َ َوأ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨  اٟ

دسمد، اخدل  ن دبعاہلل ، اخدل )ذحاء( رکعہم، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

 وگلاےئ افر سج ےن ےنھچپ اگلےئ ےھت اس وک زمدفری دی افر ارگ رحاؾ وہات وت ا ے زمدفری ہن دےتی۔فملس ےن ےنھچپ 

 دسمد، اخدل  ن دبعاہلل ، اخدل )ذحاء( رکعہم، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فں یک اجترت اک ایبؿ نج اک  اننہ رمدفں افر وعروتں ےک ےئل رکمفہ ےہ ۔اؿ زیچ

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 اؿ زیچفں یک اجترت اک ایبؿ نج اک  اننہ رمدفں افر وعروتں ےک ےئل رکمفہ ےہ ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1976    حس

ہ، ا :  راوی ، سا٥ٟ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہآز٦، طٌب  بوبَک ب٩ حٔؽ

 َ ٩ِ أ ًَ َز  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ ًَ ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ ٕؽ  ِٔ ُو بََِکٔ ب٩ُِ َح ا أَب ٨ََ ث ُة َحسَّ َب ٌِ ا ُط ث٨ََ َز٦ُ َحسَّ آ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َس١َ  َِر ٢َ أ ا َٗ  ٔ ط بٔی

َر  َز  ٤َُ َي ً ٔل ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َٔت٠َِبَش ًَ َک ٟ ِی َٟ ٔ َٔضا إ ٔس١ِ ب ُِر ٥ِ أ َٟ يي  ٔن ٢َ إ ا َ٘ َٓ  ٔ ٠َِیط ًَ ا  آَص َئ ََفَ یَرَا ٔس ٕ أَِو  ز ی ٔة َِحٔ ٨ِطُ بُٔح٠َّ ًَ َضا ضَٔی اهَّللُ  َبُش َی٠ِ ا  ٤ََّ َضا إ٧ٔ

َضا ٌَ ىٔی َتبٔی ٌِ َٔضا َي ٍَ ب ٔ ت َت٤ِ َٔتِش َک ٟ ِی َٟ ٔ ُت إ ِث ٌَ ا َب ٤ََّ ٧ٔ ُط إ َٟ  َٚ ًَل  ٩ِ٣َ َِل َخ

 ن صفح، اسمل  ن دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص  آدؾ، ہبعش، اوبرکب

اہلل ہیلع فملس ےن رضحت رمع ریض اہلل ہنع وک اکی ریمشی وجڑا اجیھب آپ ےن رضحت رمع ریض اہلل ہنع وک  ےتنہ وہےئ داھکی وت آپ ےن 

 ںیہن اجیھب اھت، اس وک فیہ صخش اتنہپ ےہ، سج اک )آرخت ںیم( وکیئ ہصح ںیہن، ںیم ےن رصػ رفامای ہک ںیم ےن ںیہمت ےننہپ ےک ےئل

 اس ےئل اجیھب اھت ہک اس وک چیب رک افدئہ ااھٹؤ۔

 آدؾ، ہبعش، اوبرکب  ن صفح، اسمل  ن دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 اؿ زیچفں یک اجترت اک ایبؿ نج اک  اننہ رمدفں افر وعروتں ےک ےئل رکمفہ ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1977    حس

، حرضت  :  راوی ٍ، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س ک، ٧آ ٣اٟ  ،ٕ ہ رضی اهَّلل ٨ًہاًبس اهَّلل ب٩ یوس ٨٣ین ًائظ  ا٦ ا٤ٟو

ا َة أ٦ُِّ  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٕس  َّ٤ ٔس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح ا َ٘ ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ََّضا َحسَّ ٧َ َضا أ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٔیَن َر ٤ُِؤ٨٣ٔ ِٟ

َتَؼ  ا  َض ّة ٓٔی َٗ ُ ز ٤ُِ َََرِت ٧ ِط ا ا ََّض ٧َ ُط أ بََرِت ُط أَِخ یَِسُخ٠ِ  ٥ِ٠َ َٓ أب  َب ِٟ ا َي  ل ًَ ا٦َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َر ا  آَص َر ا  َّ٤ ٠َ َٓ  ُ ز ٔی او

 ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ ؤٟط ُس ٔلَي َر ٔ َوإ اهَّلل ٔلَي  ُوُب إ ٔ أَت اهَّلل و٢َ  َرُس ٠ُِت یَا  ُ٘ َٓ اصَٔیَة  ََکَ اِل  ٔ ضٔط ُت فٔي َوِج ِٓ َز ٌَ َٓ ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ٢َ ٠َِیط ا َ٘ َٓ ُت  َذ٧َِِب َذا أ ا



 

 

٠َیِ  ًَ َس  ٌُ ِ٘ َٔت َک ٟ َٟ َضا  یُِت َََر اِط ُت  ٠ِ ُٗ ٔة  َٗ ُ ز ٤ِ ا٨ٟ   ٔ َا٢ُ صَٔذظ ا ب ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  اهَّللٔ َر ُسو٢ُ  َر ا٢َ  َ٘ َٓ َسصَا  سَّ َو َضا َوَت

وَ  اٟؼ   ٔ اَب َصٔذظ َِػَح ٥َ إٔ٪َّ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔذی َػل َّٟ ا َت  بَِی ِٟ ا ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ُت٥ِ َو ِ٘ وا ٣َا َخ٠َ ُض٥ِ أَِحُی َٟ ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ ُوَ٪  ب ذَّ ٌَ ٔة يُ ا٣َ َ٘ٔی ِٟ ا َِو٦َ  ٔ ی ر

ةُ  َٜ ٔ ًَلئ ٤َ ِٟ ا َوُر َِل َتِسُخ٠ُطُ  اٟؼ   ٔ ط  ٓٔی

ں ےن ایبؿ ایک ہک دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف، اقمس  ن دمحم، رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہن

اوہنں ےن اکی ہیکت رخدیا سج رپ وصتریںی ںیھت  ب روسؽ اہلل ےن اس وک داھکی وت درفاز  رپ ڑھک  وہ ےئگ ادنر ںیہن ےئگ ںیم 

ےن آپ ےک رہچ  رپ انوگاری ےک ارثات اپےئ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم اہلل افر اس ےک روسؽ یک ادتم ںیم وتہب رکیت 

 وکؿ اس وصقر ایک ےہ؟ روسؽ اہلل ےن رفامای ہی ہیکت شیک ےہ ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم ےن اس وک رخدیا ےہ اتہک آپ اس وہں ںیم ےن

رپ ںیھٹیب افر ہیکت اگلںیئ روسؽ اہلل ےن رفامای ہک اؿ وصتریفں ےک انب  فاےل ایقتم ےک دؿ ذعاب ںیم التبم ےئک اجںیئ ےگ افر اؿ 

 انبای ےہ اس ںیم اجؿ ڈاول افر رفامای ہک سج رھگ ںیم وصتریںی وہیت ںیہ فتاں رفےتش دالخ ںیہن وہےت۔ ے اہک اجےئ اگ ہک وج مت ےن 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، اقمس  ن دمحم، رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امؽ اک امکل تمیق ایبؿ رکےن اک زایدہ قحتسم ےہ ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 امؽ اک امکل تمیق ایبؿ رکےن اک زایدہ قحتسم ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1978    حس

ر :  راوی ص  ا٧  ، تیاح ٟ ا ابو  ، رث ا ٟو ا ًبس  ، اس٤ٌی١ سٰی ب٩   ضی اهَّلل ٨ًہ٣و

ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َٕص َر ٧َ ٩ِ أ ًَ ٔح  ا َّیَّ اٟت ٔي  َب ٩ِ أ ًَ رٔٔث  ا َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ ا ٣ُوَسی ب٩ُِ إ ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ  ٢َ

ْب َو  ٔ ْٔخَ ط ٥ُِٜ َوٓٔی ٔٔل ائ ٔي بَٔح ُون َا٨٣ٔ ٔ ث ار حَّ َّ٨ اٟ َىٔی  یَا ب  ٥َ َس٠َّ  ٧َِد١ْ َو



 

 

ومیس  ن اامسلیع، دبعاولارث، اوباایتلح، اسن ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ا  ینب اجنر 

 مت اےنپ ابغ یک تمیق ےھجم اتبؤ افر اس ںیم ھچک ریغ آابد اھت افر ھچک ہصح ںیم وجھکر ےھت۔

 ح، اسن ریض اہلل ہنعومٰیس  ن الیعمس، دبعاولارث، اوباایتل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بک کت عیب خسف رکےن اک اایتخر ےہ ؟

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 بک کت عیب خسف رکےن اک اایتخر ےہ ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1979    حس

، یحٌی، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی اٟوہاب  ػسٗہ، ًبس

 ٩ِ ًَ ا  ٌّ ٔ َآ ٧ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩َِ  َیِح ُت  ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ أب  َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ َا  ٧ بََر ُة أَِخ َٗ َػَس ا  ٨ََ ث ٩ِ  َحسَّ ًَ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َز َر ٤َ اب٩ِٔ ًُ

 ٔ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ َٗ اٟ ّرا  ا ٍُ خَٔی بَِی ِٟ ا ُوُ٪  یَٜ ا أَِو  َٗ َتََفَّ َی  ٥ِ َٟ ا  ا ٣َ ض٤َٔ ٌٔ ٔي بَِی رٔ ف ا دَٔی ِٟ ٔا یِٔن ب ٌَ ٔ اي ٤ُتََب ِٟ ا ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ  ٥َ َس٠َّ َاَ٪ َو ک ٍْ َو ٔ ٧َآ  ٢َ ا

َٔبطُ  اح َٚ َػ َر ا َٓ ٔبُطُ  ح ٌِ ا يُ َطِیّئ َََری  ِط َٔذا ا ٤ََز إ  اب٩ُِ ًُ

 یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک ابعئ افر رتشمی وک عیب دصہق، دبعاولتاب، ییحی، انعف، ا ن رمع، یبن رکص 

ںیم اس فتق کت اایتخر ےہ  ب کت ہک دفونں دجا ہن وہں ای عیب ںیم اایتخر یک رشط وہ انعف ےن ایبؿ ایک ہک ا ن رمع وک  ب وکیئ زیچ 

 دنسپ وہیت وت ےنچیب فاےل  ے دجا وہ اجےت۔

 اولتاب، ییحی، انعف، ا ن رمعدصہق، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 بک کت عیب خسف رکےن اک اایتخر ےہ ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1980    حس

، ًبساهَّلل ب٩ حارث، حٜی٥ ب٩ حزا٦حٔؽ  :  راوی  ب٩ ٤ًز، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ابواٟد٠ی١

 ًَ رٔٔث  ا َح ِٟ ا ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ َد٠ٔی١ٔ  ِٟ ا ٔي  ٩ِ أَب ًَ َزَة  ا َت َٗ  ٩ِ ًَ ا٦ْ  َّ٤ ا َص ث٨ََ ٤ََُز َحسَّ ُؽ ب٩ُِ ً ِٔ ٨ََا َح ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر  ٕ َا٦ ی٥ٔ ب٩ِٔ حٔز ٜٔ ٩ِ َح

َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ اًَ َٗ  ٢َ ا َٗ  ْ َِضز ٨ََا ب ث ٤َُس َحسَّ َز أَِح ا َوَزا َٗ ٔ ََر ِٔ ٥ِ َي َٟ ٔ ٣َا  ار دَٔی ِٟ ٔا أ٪ ب ٌَ بَیِّ ِٟ ا  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ ا٦ْ اهَّلل ٢َ َص٤َّ

رٔ َحا ِٟ ا ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ َُط  ث ا َحسَّ َّ٤ َٟ َد٠ٔی١ٔ  ِٟ ا ٔي  ٍَ أَب ُت ٣َ ٨ِ ُٛ  ٢َ ا َ٘ َٓ احٔ  َّیَّ اٟت ٔي  ْٔلَب َٔک  َذٟ ُت  َْکِ َذ یٔث َٓ َحٔس ِٟ ا ا  َٔضَذ  ٔث ب

صفح  ن رمع، امہؾ، اتقدہ، اوبالیلخل، دبعاہلل  ن احرث، میکح  ن زحاؾ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای 

ھجم  ے زہب ےن  ہک ےنچیب فاےل افر رخدی ےن فاےل وک اایتخر ےہ  ب کت ہک دفونں دجا ہن وہ اجںیئ افر ادمح ےن اانت زایدہ ایبؿ ایک ےہ ہک

امہؾ اک وقؽ لقن ایک ہک ںیم ےن اس وک اوباایتلح  ے ایبؿ ایک وت اہک ںیم اوبالیلخل ےک اس ھ اھت  ب اؿ  ے دبعاہلل  ن احرث ےن ہی 

 دحثی ایبؿ یک۔

 صفح  ن رمع، امہؾ، اتقدہ، اوبالیلخل، دبعاہلل  ن احرث، میکح  ن زحاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ اایتخر یک نیعت ہن رک  وت ایک عیب اجزئ ےہ ؟

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ارگ اایتخر یک نیعت ہن رک  وت ایک عیب اجزئ ےہ ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1981    حس



 

 

رضی اهَّلل ٨ًہاب :  راوی ، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز  ا٤ٌ٨ٟا٪  و

اهَّللُ ضَٔی  َز َر اب٩ِٔ ٤ًَُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ وُب  ا أَی  ث٨ََ یِٕس َحسَّ زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ ا َح ث٨ََ أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ُو  ا أَب ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ  

 َ ب ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٍَ ُوُ٪ بَِی یَٜ ٢َ أَِو  ا َٗ ا  ٤ََّ ُرب ِ َو ََر اِخ ٔطٔ  ٔب اح ٤َُا َٟٔؼ و٢ُ أََحُسص ُ٘ ا أَِو َي َٗ َتََفَّ َی  ٥ِ َٟ ا  رٔ ٣َ ا دَٔی ِٟ ٔا أ٪ ب ٌَ  خَٔیارٕ  یِّ

ی وک اوباامعنلؿ، امحد  ن زدی، اویب، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ابعئ افر رتشم

اایتخر ےہ  ب کت دفونں دجا ہن وہ اجںیئ ای اؿ ںیم  ے اکی دفےر   ے ےہک ہک ےھجت اایتخر ےہ افر یھبک ویں رفامای ہک ای عیب ایخر 

 وہ۔

 اوباامعنلؿ، امحد  ن زدی، اویب، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ےنچیب فاےل افر رخدیےن فاےل وک اایتخر ےہ  ب کت ہک دفونں دجا ہن وہےئ وہں، ا ن رمع

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ےنچیب فاےل افر رخدیےن فاےل وک اایتخر ےہ  ب کت ہک دفونں دجا ہن وہےئ وہں، ا ن رمع ریض اہلل ہنع رشحی، یبعش، اطف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1982    حس

، ًبساهَّلل ب٩ حارث حٜی٥ ب٩ حزا٦ :  راوی اٟد٠ی١ ٟح، ابو ، ػا ہ، ٗتازہ  اسحٙ، حبا٪، طٌب

 ٔ أٟٕح أَب َػ  ٩ِ ًَ ٔي  بََرن َزةُ أَِخ َتا َٗ  ٢َ ا َٗ ُة  َب ٌِ ُط ا  ث٨ََ ًَٔل٢ٕ َحسَّ اُ٪ ب٩ُِ ص َا َحبَّ بََر٧ ُٚ أَِخ ا ِٔسَح َىٔی إ ث ٩ِٔ َحسَّ ٔ ب اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ َد٠ٔی١ٔ  ِٟ ا ي 

 ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕ َر ٔزَا٦ ی٥َ ب٩َِ ح ٜٔ ُت َح ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ رٔٔث  ا َح ِٟ ٥ِ ا َٟ ا  رٔ ٣َ ا دَٔی ِٟ ٔا أ٪ ب ٌَ بَیِّ ِٟ ا

 ٔ ا ف ُض٤َ َٟ  ََ رٔ ٨َا بُو ا َوبَيَّ َٗ َػَس إِٔ٪  َٓ ا  َٗ َتََفَّ ٤َٔاَی ض ٌٔ ُة بَِی َٛ ََز ِت ب َ٘ ا ٣ُحٔ َت٤َ َٛ َا َو َذب َٛ ٤َٔا َوإِٔ٪  ض ٌٔ  ي بَِی

ااحسؼ ، ةحؿ، ہبعش، اتقدہ، اصحل، اوبالیلخل، دبعاہلل  ن احرث میکح  ن زحاؾ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن 

ا ہن وہں ارگ دفونں ےچس وہں افر اصػ اصػ دفونں ایبؿ رفامای ہک ےنچیب فاےل افر رخدیےن فاےل وک اایتخر ےہ  ب کت ہک دفونں دج



 

 

 رک دںی وت اؿ دفونں یک عیب ںیم ربتک وہیگ افر ارگ دفونں وھجےٹ ںیہ وت اؿ دفونں یک عیب ںیم ربتک اجیت ریہ یگ۔

 اقحس، ةحؿ، ہبعش، اتقدہ، اصحل، اوبالیلخل، دبعاہلل  ن احرث میکح  ن زحاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ےنچیب فاےل افر رخدیےن فاےل وک اایتخر ےہ  ب کت ہک دفونں دجا ہن وہےئ وہں، ا ن رمع ریض اہلل ہنع رشحی، یبعش، اطف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1983    حس

ٍ، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ک، ٧آ ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ضُ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َز  ٤َُ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢َ ُسو َر ا أَ٪َّ  ٤َ 

 ِٟ ا  ٍَ ا إِٔلَّ بَِی َٗ ََتََفَّ ٥ِ ی َٟ ا  ٣َ ٔ ٔبٔط اح َػ لَي  ًَ رٔ  ا دَٔی ِٟ ٔا ا ب ُض٤َ احٕٔس ٨ِ٣ٔ ک١ُ  َو أ٪  ٌَ ٔ اي ٤ُتََب ِٟ ا  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو  دَٔیار

ای دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف ملس ےن رفام

 ابعئ افر رتشمی رہ دف وک اایتخر ےہ  ب کت ہک دفونں دجا ہن وہےئ وہں رگم ہی ہک اایتخر یک عیب وہ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب )ابعئ افر رتشمی ںیم  ے( اکی دفےر  وک عیب ےک دعب اایتخر د  وت عیب وپری وہیئگ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

  ب )ابعئ افر رتشمی ںیم  ے( اکی دفےر  وک عیب ےک دعب اایتخر د  وت عیب وپری وہیئگ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1984    حس

ث، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  ویرا ہ، ٟی  ٗتيب

 َّ َػل ٢ٔ اهَّللٔ  ُسو ٩ِ َر ًَ ا  ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ُة َحسَّ َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث َٔذا َحسَّ ٢َ إ ا َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  ي 

ک١ُ  َواحٔسٕ  َٓ ًَلٔ٪  ُج زَّ اٟ  ٍَ َی ا َب َذَٟٔک  َت لَي  ًَ ا  ٌَ اَي ََب ت َٓ اِْلَْخَ  ٤َُا  ُ أََحُسص ِّر ی یَُد ا أَِو  ٌّ ٤ٔی َا٧َا َج ا َوک َٗ ٥ِ یََتََفَّ َٟ ٔ ٣َا  دَٔیار ِٟ ٔا ُض٤َا ب ِس ٨ِ٣ٔ َ٘ َٓ

 َ ب ِٟ ِس َوَجَب ا َ٘ َٓ  ٍَ بَِی ِٟ ا ٤َا  ٨ُِض احْٔس ٣ٔ َِ َو ُ َِر َی  ٥ِ َٟ ا َو ٌَ اَي یَتََب َس أَِ٪  ٌِ ا َب َٗ َتََفَّ ٍُ َوإِٔ٪  بَِی ِٟ ا َب  ٍُ َوَج  ِی

ہبیتق، ثیل، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک  ب دف آدیم رخدی ف 

رففتخ رکںی وت اؿ ںیم  ے رہ اکی وک اایتخر ےہ  ب کت ہک دفونں اجکی وہں افر دجا ہن وہ اجںیئ ای اؿ ںیم  ے اکی دفےر  وک 

س رشط رپ عیب اک اعمہلم رک ایل وت عیب فا ب وہیئگ افر ارگ عیب رکےن ےک دعب اکی دفےر   ے دجا وہ ےئگ افر اؿ ںیم  ے اایتخر دای افر ا

 یسک ےن عیب اک ااکنر ہن ایک وت عیب اجزئ وہ یئگ۔

 ہبیتق، ثیل، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ ابعئ ےک ےئل اایتخر وہ وت ایک عیب اجزئ ےہ ؟

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ارگ ابعئ ےک ےئل اایتخر وہ وت ایک عیب اجزئ ےہ ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1985    حس

، ًب :  راوی ٕ، سٔیا٪  ساهَّلل ب٩ زی٨ار٣ح٤س ب٩ یوس

 ِ٨ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٤ََز  اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ ٕر  ٨َا زٔی ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث َٕ َحسَّ ُوُس ُس ب٩ُِ ی َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٤َا  ُض



 

 

ََتََفَّ  َّی ی ً ٤َا َح ٨َُض ٍَ بَِي یِٔن َِل بَِی ٌَ ک١ُ  بَیِّ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو دَٔیار ِٟ ا  ٍَ ا إِٔلَّ بَِی َٗ 

دمحم  ن ویفس،  نایؿ، دبعاہلل  ن دانیر، رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک 

 ابعئ افر رتشمی ےک درایمؿ وکیئ عیب ںیہن وہیت  ب کت ہک دفونں دجا ہن وہ اجںیئ رگم فہ عیب سج ںیم ایخر وہ۔

 دمحم  ن ویفس،  نایؿ، دبعاہلل  ن دانیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ارگ ابعئ ےک ےئل اایتخر وہ وت ایک عیب اجزئ ےہ ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1986    حس

، ًبساهَّلل ب٩ حارث، حٜی٥ ب٩ حزا٦ :  راوی  اسحٙ، حبا٪، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ابواٟد٠ی١

 ِ ٔ ب اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ َد٠ٔی١ٔ  ِٟ ا ٔي  ٩ِ أَب ًَ َزةُ  َتا َٗ ٨ََا  ث ا٦ْ َحسَّ َّ٤ ا َص ث٨ََ اُ٪ َحسَّ ا َحبَّ ث٨ََ ُٚ َحسَّ ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث ٕ َحسَّ ٔزَا٦ ی٥ٔ ب٩ِٔ ح ٜٔ ٩ِ َح ًَ رٔٔث  ا َح ِٟ ا  ٩ٔ 

 َٗ ََتََفَّ ٥ِ ی َٟ ا  ٣َ ٔ ار دَٔی ِٟ ٔا أ٪ ب ٌَ بَیِّ ِٟ ا ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َتاُر َر یَِد ٔي  اب ا٦ْ َوَجِسُت فٔي َٛٔت َّ٤ ٢َ َص ا َٗ ا 

٤َٔا َوإِٔ٪  ض ٌٔ ٤َا فٔي بَِی ُض َٟ  ََ ٔ ُور ٨َا ب ا َوبَيَّ َٗ َػَس إِٔ٪  َٓ إر  َز ًََلَث ٣ٔ ٢َ  ث ا َٗ ض٤َٔا  ٌٔ َة بَِی َٛ ََز ا ب َ٘ ٤َُِح ا َوی رٔبِّح ا  یَزِبََح َسی أَِ٪  ٌَ َٓ ا  َت٤َ َٛ َا َو َذب َٛ

ٔث  ی َحٔس ِٟ ا َٔضَذا  ُث ب یَُحسِّ رٔٔث  َحا ِٟ ا ٔ ب٩َِ  اهَّلل ِبَس  ًَ  ٍَ ٔ ٤ َّطُ َس ٧َ ٔح أ ا َّیَّ اٟت ٨ََا أَبُو  ث ا٦ْ َحسَّ ا َص٤َّ ٨ََ ث ٔيیِّ  َوَحسَّ ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ  ٕ َا٦ ی٥ٔ ب٩ِٔ حٔز ٜٔ ٩ِ َح ًَ 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

ااحسؼ ، ةحؿ، امہؾ، اتقدہ، اوبالیلخل، دبعاہلل  ن احرث، میکح  ن زحاؾ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ح اپای ہک نیت ابر اایتخر رفامای ابعئ افر رتشمی وک اایتخر ےہ  ب کت ہک دفونں دجا ہن وہں، امہؾ ےن اہک ہک ںیم اینپ اتکب ںیم اس رط

رک  ارگ فہ دفونں ےچس ںیہ افر اصػ اصػ ایبؿ رک دںی وت اؿ دفونں یک عیب ںیم ربتک وہیگ افر ارگ دفونں وھجےٹ ںیہ افر بیع وک 

اایتلح ےک اپھچای وت  نکم ےہ ہک ھچک عفن وہ اجےئ، نکیل اؿ دفونں یک ربتک اجیت ریہ یگ افر ةحؿ ےن ایبؿ ایک ہک مہ  ے امہؾ ےن اوب

فاہطس  ے ایبؿ ایک ہک اوہنں ےن اس دحثی وک دبعاہلل  ن احرث  ے انس افر اوہنں ےن میکح  ن زحاؾ  ے اوہنں ےن یبن یلص اہلل 



 

 

 ہیلع فملس  ے رفاتی ایک۔

 اقحس، ةحؿ، امہؾ، اتقدہ، اوبالیلخل، دبعاہلل  ن احرث، میکح  ن زحاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب وکیئ زیچ رخدی  افر دجا وہےن  ے ےلہپ ایس فتق یسک وک ہبہ رکد  ابعئ رتشمی اک اکن

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

  ای یسک الغؾ وک رخدیا افر اس وک آزاد رکدای اس صخش ےک قلعتم وج  ب وکیئ زیچ رخدی  افر دجا وہےن  ے ےلہپ ایس فتق یسک وک ہبہ رکد  ابعئ رتشمی اک ااکنر ہن رک

 راضدنمی  ے وکیئ اسامؿ رخدی  رھپ اس وک چیب د  اطؤس ےن اہک عیب فا ب وہیئگ افر عفن رخدیار وک ےلم اگ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1987    حس

 ٩ ٤ًزح٤یسی ، سٔیا٪ ، ٤ًزو ، اب :  راوی

ا  َّ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٤ََز َر اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ ْزو  ٤ِ ًَ ٨ََا  ث اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ٤َِیٔسی  َحسَّ ُح ِٟ ا ا  ٨َ َٟ ا٢َ  َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّى  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٍَ ٣َ

َيتَ  َٓ ُىٔی  ٠ٔب ِِ َاَ٪ َي ک َٓ َز  ٤َ ٌُ ٔ ٕب ٟ ٌِ َػ  ٕ َى بََِک ل ًَ ٨ُُِت  ٜ َٓ َسََفٕ  ٔي  ُظ ف ُز  یَز ُ َو ز ٤َ ُُظ ًُ زُِجز َی َٓ  ٦ُ سَّ َ٘ ُظ ث٥َُّ یََت ُز  یَز ُ َو ز ٤َُ زُُظ ً زُِج َی َٓ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ا ا٦َ  ٦ُ أ٣ََ سَّ َ٘

 َٓ  ٔ ط ٨ٔی ٌِ ٔ ا٢َ ب َٗ اهَّللٔ   ٢َ ُسو َا َر َٝ ی َٟ َُو  ٢َ ص ا َٗ  ٔ ط ٨ٔی ٌِ ٔ َز ب ٤َ ٌُ ٔ ٟ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّى  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َ٘ آَ و٢ٔ  َرُس ُط ٩ِ٣ٔ  ًَ ا اهَّللُ َب َّى  َػل هَّللٔ 

 ٔ ٔط ٍُ ب َتِؼ٨َ ٤ََُز  ٔ ب٩َِ ً اهَّلل ِبَس  ًَ ا  َی  َٝ َٟ َُو  ٥َ ص َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّى  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ا٢َ ًَ َٗ ِبس اهَّللٔ َو ًَ ٢َ أَبُو  ا َٗ ئَِت   ٣َا ٔط

اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ أٟٕس  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َخ ِبُس  ًَ ثَىٔی  ُث َحسَّ ِی ا٢َ  ا٠َّٟ َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ٤ََُز  اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ ٔطَضإب 

َر  ا  ٨َ ٌِ ا َتَباَي َّ٤ ٠َ َٓ بََر  طُ بَٔدِی َٟ ا٢ٕ  ٔی ب٤َٔ َواز ِٟ ٔا اِّل ب اَ٪ ٣َ َّٔ ًَ اَ٪ ب٩ِٔ  ٤َ ٔیَن ًُِث ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا  ٔ یر ُت ٩ِ٣ٔ أ٣َٔ ٌِ ٔ َّ ب ٘ٔٔيی َحً ًَ لَى  ًَ ُت  ٌِ ُت َج ِج ی َْخَ

َّی یََتََفَّ  ً رٔ َح ا دَٔی ِٟ ٔا یِٔن ب ٌَ ٔ اي ََب ٤ُت ِٟ ا ُة أَ٪َّ  َّ٨ اٟش  ٧َِت  َا ٍَ َوک بَِی ِٟ ا نٔي  زَّ ا یَُز ٔ َخِظَیَة أَِ٪  ٔط ت ٔي ٩ِ٣ٔ بَِي َب بَِیع ا َوَج َّ٤ ٠َ َٓ اهَّللٔ  ِبُس  ًَ  ٢َ ا َٗ ا  َٗ

 َ ٔلَى أ ُتطُ إ ِ٘ ُس يي  َن ُتطُ بٔأ َُب٨َِ ِس  َٗ يي  َن ُِت أ َرأَی ُط  ٌُ َیا٢ٕ َوبَِی َٟ ًَلٔث  ٔة بَٔث ٨َ ی ٤َٔس ِٟ ا ٔلَى  ىٔی إ َٗ ا ٢ٕ َوَس َیا َٟ ًَلٔث  وَز بَٔث  ِرٔق ث٤َُ

دیمحی ےن اہک ہک ھجم  ے  نایؿ ےن ایبؿ ایک اؿ  ے رمعف ےن اوہنں ےن ا ن رمع  ے رفاتی یک ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ 



 

 

 فہ مہ رپ اغبل آاجات اھت افر امجتع  ے آےگ ڑبھ اجات اھت اس وک اکی رفس ںیم ےھت ںیم رضحت رمع ےک ےک دنتوخ افٹن رپ وسار اھت

 رضحت رمع رفےتک ےھت افر ےھچیپ ولاٹےت ےھت رھپ فہ آےگ ڑبھ اجات وت رضحت رمع اس وک ڈاےتٹن افر ےھچیپ رکےت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن

ہلل یلص اہلل ہیلع ہی آپ اک ےہ آپ ےن رفامای ےری  تا ھ چیب رمع  ے رفامای اس وک ےری  تا ھ چیب دف وت رضحت رمع ےن رعض ایک ایروسؽ ا

اوبدبعاہلل دف وت اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک تا ھ چیب دای وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ا ن رمع ہی اہمترا ےہ افر وج اچوہ رکف )

ہطس ا ن اہشب اسمل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن رمع ایبؿ ایک دبعاہلل اخبری( ےن اہک ثیل اک ایبؿ ےہ ہک ھجم  ے دبعارلنمح  ن اخدل ےن وبا

 ن رمع ےن اہک ہک ا  اےریاوملنینم رضحت امثعؿ ےک تا ھ اینپ زنیم اؿ یک اس زنیم ےک وعض یچیب وج ربیخ ںیم یھت افر  ب مہ 

 اس ڈر  ے ہک ںیہک فہ ےریی عیب وک خسف ہن دفونں دقع عیب رکےکچ وت ںیم اےٹل اپؤں فاسپ الچ اہیں کت ہک ںیم اؿ ےک رھگ  ے لکن ایگ

رکدںی افر رطہقی ہی اھت ہک ابعئ افر رتشمی وک اایتخر وہات  ب کت ہک دفونں اکی دفےر   ے دجا ہن وہاجںیئ ، دبعاہلل ےن ایبؿ ایک 

ںیم ےن اؿ وک ومثد یک زنیم ہک  ب ےریی افر اؿ یک عیب وپری وہیئگ وت ںیم ےن ایخؽ ایک ہک رضحت امثعؿ اسخرہ ںیم رےہ اس ےئل ہک 

 یک رطػ نیت دؿ یک اسمتف رپ دلیکھ دای افر اوہنں ےن ےھجم دمہنی یک زنیم یک رطػ نیت دؿ یک اسمتف رپ جیھب دای۔

 دیمحی ،  نایؿ ، رمعف ، ا ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عیب ںیم دوھہک دےنی یک رکاتہ اک ایبؿ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 عیب ںیم دوھہک دےنی یک رکاتہ اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1988    حس

ر، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ک، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ا ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 َ٨َ ث ُ َحسَّ اهَّلل ضَٔی  َر ٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ إر  ٨َ زٔی ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ َذَْکَ ا  ُض٤َا أَ٪َّ َرُجًّل  ٨ِ ًَ  

 َ ا ب َٔذ ا٢َ إ َ٘ َٓ  َٔ بُُیو ِٟ ا َُ فٔي  یُِدَس َّطُ  ٧َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ًَٔلبَةَ ٠ٟٔ ١ِ َِل خ ُ٘ َٓ َت  ٌِ  اَي



 

 

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، دبعاہلل  ن دانیر، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش ےن یبن یلص اہلل ہیلع 

، ینعی َ

 

ه

َ
ت 
 َ ِ

 

  خ
َ
  ھجم وک دوھہک ہن وہ۔فملس  ے ایبؿ ایک ہک اس وک عیب ںیم دوھہک دای اجات ےہ آپ ےن رفامای ہک  ب مت رخدیف وت وہک ہک، ل

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، دبعاہلل  ن دانیر، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ ایک ہک  ب مہابزارفں ےک قلعتم وج اہک ایگ اس اک ایبؿ افر دبعارلنمح  ن وعػ ےن ایب

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ےہ اہجں اجترت وہیت وہ؟اہک ابزارفں ےک قلعتم وج اہک ایگ اس اک ایبؿ افر دبعارلنمح  ن وعػ ےن ایبؿ ایک ہک  ب مہ دمہنی آےئ وت ںیم ےن وپاھچ اہیں وکیئ ابزار یھب

  ہک ھجم وک ابزار اتبفاقنیقع اک ابزار ےہ افر اسن ےن ایبؿ ایک ہک دبعارلنمح ےن اہک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1989    حس

ہ، ٧آٍ ب٩ جبیر ب٩ ٣ل٥ٌ حرضت ًائظہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی  ٣ح٤س ب٩ ػباح، اس٤ٌی١ ب٩ زْکیا، ٣ح٤س ب٩ سوٗ

أًی١ُ ب٩ُِ َزَْکٔ  ِٔس٤َ ٨ََا إ ث احٔ َحسَّ بَّ اٟؼَّ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٥ٕ ٌٔ ِل ٔ ب٩ِٔ ٣ُ یِر ٍٔ ب٩ِٔ ُجَب ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ َة  َٗ و ٔس ب٩ِٔ ُس َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ َئ  ا یَّ

ْع  زُو َجِی ِِ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو ٢َ َر ا َٗ ِت  َٟ ا َٗ ا  َض ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  ُة  ائَٔظ ًَ ىٔی  َِت ث اَئ َحسَّ ا بٔبَِیَس ُو َا٧ ا ک َٔذ إ َٓ َة  َب ٌِ َٜ اِل

ا  ٩ِ٣ٔ ٔ ص٥ِٔ َوٓ آْٔخٔ ٔض٥ِٔ َو ٟ ُٕ بٔأَوَّ یُِدَش  َٕ ِی َٛ اهَّللٔ  و٢َ  ُس یَا َر ُت  ٠ِ ُٗ ِت  َٟ ا َٗ ص٥ِٔ  آْٔخٔ ٟٔض٥ِٔ َو ُٕ بٔأَوَّ یُِدَش ُض٥ِ َو٩ِ٣َ ِْلَِرٔق  ُٗ َوا ض٥ِٔ أَِس ی

ٔض٥ِٔ  ات ٧ٔیَّ َي  ل ًَ وَ٪  ُث ٌَ ُِب ص٥ِٔ ث٥َُّ ی آْٔخٔ ٔض٥ِٔ َو ٟ ُٕ بٔأَوَّ یُِدَش  ٢َ ا َٗ ُض٥ِ  َص ٨ِ٣ٔ ِی َٟ 

ح، اامسلیع  ن زرکای، دمحم  ن وسہق، انعف  ن ریبج  ن معطم رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص دمحم  ن ابص

اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ہبعک رپ اکی رکشل ہلمح رک  اگ  ب فہ دیبا ےلھک دیماؿ ںیم ںیچنہپ ےگ، وت افؽ  ے اریخ کت بس دیماؿ 

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ویکرکن فہ ادتباء  ںیم داسنھ دےیئ اجںیئ ےگ،

 ے ااہتن کت داسنھ دےیئ اجںیئ ےگ  ب ہک اؿ ںیم ابزار وہں ےگ افر فہ ولگ وہں ےگ وج اؿ ںیم  ے ںیہن وہں ےگ آپ ےن رفامای 



 

 

 اؿ ںیم اؿ یک وتینں ےک اطمقب ااھٹای اجےئ اگ۔ہک افؽ  ے آرخ کت داسنھ دےیئ اجںیئ ےگ رھپ 

 دمحم  ن ابصح، الیعمس  ن زرکای، دمحم  ن وسہق، انعف  ن ریبج  ن معطم رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایگ اس اک ایبؿ افر دبعارلنمح  ن وعػ ےن ایبؿ ایک ہک  ب مہابزارفں ےک قلعتم وج اہک 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

اہجں اجترت وہیت وہ؟اہک اقنیقع اک  ابزارفں ےک قلعتم وج اہک ایگ اس اک ایبؿ افر دبعارلنمح  ن وعػ ےن ایبؿ ایک ہک  ب مہ دمہنی آےئ وت ںیم ےن وپاھچ اہیں وکیئ ابزار ےہ

 افر اسن ےن ایبؿ ایک ہک دبعارلنمح ےن اہک ہک ھجم وک ابزار اتبفابزار ےہ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1990    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ٟح، حرضت ابوہزیزہ   ٗتيبہ، جزیز، ا٤ًع، ابوػا

ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٤َٔع  ًِ َ ِْل ا  ٩ِ ًَ ْز  ٔی ز ا َج ث٨ََ َبُة َحسَّ تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َِزَة َر َُزی َبٔي ص ٩ِ أ ًَ ٕٔح  اٟ َػ

 ٔ َذٟ َرَجّة َو َز ی٩َ  رِٔشٔ ا َوً ٌّ ـِ ٔ ٔ ب ٔط ت ٔ َوبَِي ٔط ٔ فٔي ُسوٗ ٔط ًَلت َػ َي  ل ًَ ٔیُس  ز ٕة َت ًَ ٥ِ فٔي َج٤َا ُٛ ُ أََحٔس ًَلة ٥َ َػ َس٠َّ َ َو أ ا َتَوؿَّ َّطُ إَٔذ ٧َ أَِحَش٩َ  َک بٔأ َٓ

َوّة إِٔلَّ  ُم َخِل یَِد  ٥ِ َٟ ًَلةُ  اٟؼَّ ُُظ إِٔلَّ  َضز ی٨َِ ًَلَة َِل  اٟؼَّ ٔیُس إِٔلَّ  ُز ٤َِشحَٔس َِل ی ِٟ ا َي  وَئ ث٥َُّ أَت ُوُؿ ِٟ ْة  ا َئ ٔلی ا َخ ُط بَٔض ٨ِ ًَ ِت  لَّ َرَجّة أَِو حُ َز ا  َٔض ٍَ ب ٔ ُرٓ

ٔي ٣ُ  ا٦َ ف ا َز ٥ِ ٣َ ُٛ َي أََحسٔ ل ًَ يي  ُتَؼل ُة  َٜ ٔ ًَلئ ٤َ ِٟ ا ٔ ٣َا َو ط یُِحٔسِث ٓٔی  ٥ِ َٟ ا  ُط ٣َ ٤ِ ِرَح ا ُض٥َّ  ا٠َّٟ  ٔ ط ٠َِی ًَ َػ١ِّ  ُض٥َّ  ا٠َّٟ  ٔ يي ٓٔیط ٔذی ُيَؼل َّٟ ا ُظ  َؼًلَّ

طُ  ًَلةُ َتِحبُٔش اٟؼَّ ٧َِت  کَا ٕ ٣َا  ًَلة َػ ٔي  ٥ِ ف ُٛ ٢َ أََحُس ا َٗ ٔ َو ط ٔ ٓٔی یُِؤذ  ٥ِ َٟ 

ےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ہبیتق، رجری، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رک

فملس ےن رفامای ہک مت ںیم  ے یسک امجتع یک امنز ابزار افر رھگفں یک امنز  ے سیب افر یئک انگ تلیضف ریتھک ےہ افر ہی اس ببس  ے ہک 

دجسم اجےن رپ آامدہ رکیت ےہ وت فہ وکیئ دقؾ   ب فوض ایک افر ایھچ رطح فوض ایک، رھپ دجسم ںیم امنز ےک اراد   ے آای اس وک امنز یہ

ںیہن ااھٹات رگم اس ےک ذرہعی اکی درہج دنلب ایک اجات ےہ ای اس اک انگہ ٹم اجات ےہ افر رفےتش مت ںیم  ے رہ صخش ےک ےئل داعےئ ریخ 

 انزؽ رفام افر اس رپ رہمابین رفام رکےت ںیہ  ب کت ہک فہ اینپ امنز یک ہگج ںیم وہات ےہ )رفےتش ہی داع رکےت ںیہ( ای اہلل اس رپ رتمح



 

 

  ب کت ا ے دحث ہن وہ، سج  ے رفوتشں وک فیلکت وہ افر رفامای ہک مت ںیم  ے سج صخش وک امنز رفےک فہ امنز یہ ںیم راتہ ےہ۔

 ہبیتق، رجری، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

اہجں اجترت وہیت وہ؟اہک اقنیقع اک  ابزارفں ےک قلعتم وج اہک ایگ اس اک ایبؿ افر دبعارلنمح  ن وعػ ےن ایبؿ ایک ہک  ب مہ دمہنی آےئ وت ںیم ےن وپاھچ اہیں وکیئ ابزار ےہ

 ؿ ایک ہک دبعارلنمح ےن اہک ہک ھجم وک ابزار اتبفابزار ےہ افر اسن ےن ایب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1991    حس

ک رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ص ب٩ ٣اٟ ، ح٤یس كوی١، ا٧ ہ ابي ایاض، طٌب  آز٦ ب٩ 

ٔی١ٔ  و لَّ اٟ ٤َُِیٕس  ٩ِ ح ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٕض َحسَّ ٔي إٔیَا َز٦ُ ب٩ُِ أَب آ ا  ٨ََ ث اهَّللُ  َحسَّ َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َاَ٪  ٢َ ک ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٕٔک َر اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ

ٔ َو  ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٔ ط ِی َٟ ٔ َت إ َٔ َت ِٟ ا َٓ ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا َا  ا أَب َی َرُج١ْ   ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔٚ و اٟش  ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َ٘ َٓ ا  ِوُت َصَذ ًَ َز ا  ٤ََّ ٢َ إ٧ٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ا٢َ َس٠َّ

ًٔی ٨َُِی ٜٔ ا ب ِو َّ٨ َٜ یٔم َوَِل َت ٔاِس وا ب َس٤   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨  اٟ

آدؾ  ن ایب اایس، ہبعش، دیمح وطلی، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

اقلمس! یبن یلص اہلل ہیلع فملس اس یک رطػ وتمہج وہےئ اس ےن اہک ہک ںیم ےن اس صخش ابزار ںیم ےھت وت اکی صخش ےن اہک ا  اوبا

 وک اکپرا ےہ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک مت ےری  انؾ رپ انؾ روھک نکیل ےریی تینک رپ تینک ہن روھک۔

 آدؾ  ن ایب اایس، ہبعش، دیمح وطلی، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

؟اہک اقنیقع اک اہجں اجترت وہیت وہ ابزارفں ےک قلعتم وج اہک ایگ اس اک ایبؿ افر دبعارلنمح  ن وعػ ےن ایبؿ ایک ہک  ب مہ دمہنی آےئ وت ںیم ےن وپاھچ اہیں وکیئ ابزار ےہ



 

 

 ابزار ےہ افر اسن ےن ایبؿ ایک ہک دبعارلنمح ےن اہک ہک ھجم وک ابزار اتبف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1992    حس

ہ :  راوی ہیر، ح٤یس، ا٧ص رضی اهَّلل ٨ً  ٣اٟک ب٩ اس٤ٌی١، ز

 ِ ی ٨ََا ُزَص ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ ُٔک ب٩ُِ إ اٟ ا ٣َ ٨ََ ث َت َحسَّ َٔ َت ِٟ ا َٓ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ا َا  ا أَب َی  ٍٔ ٘ٔی ٔاَٟب َرُج١ْ ب ا  ًَ َز ُط  ٨ِ ًَ َرضَٔی اهَّللُ  ٧ََٕص  ٩ِ أ ًَ ٤َُِیٕس  ٩ِ ح ًَ ْر 

 ٔ ٨َُِیً ٜٔ ا ب ٨َُو ِٜت یٔم َوَِل َت ِس وا بٔا  ٤ ا٢َ َس َٗ َٔک  ٨ ًِ َ ٥ِ أ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٔ ط ِی َٟ ٔ  یإ

، دیمح، اسن ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، اکی صخش ےن عیقب ںیم اکپرا، ا  اوبااقلمس! وت یبن یلص اہلل امکل  ن اامسلیع، زریہ

ہیلع فملس اس یک رطػ وتمہج وہےئ اس ےن اہک ہک ےریا دصقم آپ وک اکپران ہن اھت، آپ ےن رفامای ہک ےری  انؾ رپ انؾ روھک نکیل ےریی 

 تینک ہن روھک۔

 لیعمس، زریہ، دیمح، اسن ریض اہلل ہنعامکل  ن ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

اھچ اہیں وکیئ ابزار ےہ اہجں اجترت وہیت وہ؟اہک اقنیقع اک ابزارفں ےک قلعتم وج اہک ایگ اس اک ایبؿ افر دبعارلنمح  ن وعػ ےن ایبؿ ایک ہک  ب مہ دمہنی آےئ وت ںیم ےن وپ

 ابزار ےہ افر اسن ےن ایبؿ ایک ہک دبعارلنمح ےن اہک ہک ھجم وک ابزار اتبف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1993    حس

ٍ ب٩ جبیر :  راوی ابي یزیس، ٧آ ، سٔیا٪، ًبیس اهَّلل ب٩  رضی اهَّلل ٨ًہ ًلي ب٩ ًبساهَّلل   ب٩ ٣ل٥ٌ، ابوہزیزہ 

 ِ ی َب ٍٔ ب٩ِٔ ُج ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ٔیَس  َز ٔي ی ٩ِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَب ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ا  ٨ََ ث ِؤسیِّ َحسَّ اٟسَّ َِزَة  ی َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ  ٥ٕ ٌٔ ِل ٔ ب٩ِٔ ٣ُ ر

َػ  ٔيی   َّ٨ اٟ َد  ا٢َ َْخَ َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َ٘ َر ُ ٨ ِي َٗ َٚ بَىٔی  ُسو َي  َّی أَت ً ٤ُطُ َح ُک٠َِّ ٤ُىٔی َوَِل أ ُک٠َِّ رٔ َِل ی َضا َّ٨ اٟ ةٔ  َٔ ٔ َائ ٔي ك ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ََ ل ا

بُٔشطُ  ا ت٠ُِ ََّض ٧َ ٨ُِت أ َو٨َ َٓ ّئا  َطِی ِتطُ  َبَش َح َٓ  ٍُ َٜ ٍُ أَث٥ََّ ُل َٜ ا٢َ أَث٥ََّ ُل َ٘ َٓ َة  اك٤َٔ َٓ أئ بَِیٔت  ٨َ ٔٔ ٔ َص ب َح٠َ َئ  َٓ َحا َٓ ُُط  ٠ شِّ َِ ُت ابّا أَِو  ٔسَد



 

 

٢َ ًُبَِیُس  ا َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ا٢َ  َٗ ُط  یُٔحب  ُض٥َّ أَِحبِٔبطُ َوأَحٔبَّ ٩ِ٣َ  ا٠َّٟ ا٢َ  َٗ ُط َو ٠َ بَّ َٗ طُ َو َ٘ اَن ًَ َّی  ً َتس  َح ٍَ ب٩َِ َيِظ ٔ َآ ٧ َی  َرأ َّطُ  بََرنٔي أ٧َ ٔ أَِخ اهَّلل

ةٕ  ٌَ ِٛ َٔز ٕ أَِوَتَز ب یِر َب  ُج

ؿ، دیبعاہلل  ن ایب سیدی، انعف  ن ریبج  ن معطم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع دفیس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص  یل  ن دبعاہلل ،  نای

اہلل ہیلع فملس دؿ ےک یسک ےصح ںیم ےلکن ہن وت آپ ےن وکیئ وگتفگ یک افر ہن ںیم ےن وکیئ ابت آپ  ے یک، اہیں کت ہک آپ ینب اقنیقع 

ہمط ےک رھگ ےک نحص ںیم ھٹیب ےئگ افر رفامای ایک اہیں ہچب ےہ؟ )ینعی رضحت ب ن( رضحت افہمط اؿ ےک ابزار ںیم ےچنہپ، رھپ رضحت اف

وک وھتڑی دری رفےک راھک ںیم ےن امگؿ ایک ہک اشدی فہ اؿ وک تار انہپ ریہ ںیہ ای الہن ریہ ںیہ،انچہچن فہ دفڑ  وہےئ آےئ اہیں کت ہک 

ای ہک ا  اہلل اس  ے تبحم رک افر اس  ے تبحم رک وج اس  ے تبحم رک ،  نایؿ ےن اہک آپ ےن اؿ وک ےلگ اگلای افر وبہس دای افر رفام

 ہک دیبعاہلل ےن ایبؿ ایک ہک اوہنں ےن انعف  ن ریبج وک فرت یک اکی رتعک ڑپےتھ وہےئ داھکی۔

  ہنع یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، دیبع اہلل  ن ایب سیدی، انعف  ن ریبج  ن معطم، اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

رت وہیت وہ؟اہک اقنیقع اک اہجں اجت ابزارفں ےک قلعتم وج اہک ایگ اس اک ایبؿ افر دبعارلنمح  ن وعػ ےن ایبؿ ایک ہک  ب مہ دمہنی آےئ وت ںیم ےن وپاھچ اہیں وکیئ ابزار ےہ

 ابزار ےہ افر اسن ےن ایبؿ ایک ہک دبعارلنمح ےن اہک ہک ھجم وک ابزار اتبف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1994    حس

٨ًہ :  راوی اهَّلل  رضی  اب٩ ٤ًز   ،ٍ ، ٧آ سٰی ٣و  ، ، ابوؿ٤زہ ر ٨٣ذ ہی٥ ب٩  ا  ابز

َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔب ٨ََ ث ُوا  َحسَّ َا٧ َُّض٥ِ ک َز أ٧َ اب٩ُِ ٤ًَُ ٨ََا  ث ٍٕ َحسَّ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ َة  َب ِ٘ ُ وَسی ب٩ُِ ً ٨ََا ٣ُ ث َزَة َحسَّ ٤ِ ا أَبُو َؿ ث٨ََ رٔ َحسَّ ٨ِٔذ ٤ُ ِٟ ََرُوَ٪ ا َيِظ

 ِ٤ َی ض٥ِٔ ٩ِ٣َ  ٠َِی ًَ ُث  ٌَ ِب َي َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ ِضٔس  ًَ َي  ل ًَ أ٪  َب ِٛ ز  اٟ ا٦َ ٩ِ٣ٔ  ٌَ لَّ َّی اٟ ً ُظ َح َََرِو اِط ُث  ُظ َحِی و ٌُ َیبٔی ُض٥ِ أَِ٪  ٌُ ٨َ

َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ي  ََ َ ٧  ٢َ ا َٗ ا  ٤َ ٨ُِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َز  ٤َ اب٩ُِ ًُ ا  ث٨ََ ٢َ َوَحسَّ ا َٗ ا٦ُ  ٌَ اٟلَّ  َُ ا َُب ُث ی ُظ َحِی ٠ُو ُ٘ ٨ِ ا٦ُ َی ٌَ اٟلَّ  ََ ا یَُب ٥َ أَِ٪  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ 

تَ  َّی َيِش ً اُظ َح َََر ِط ا ا  َٔذ  ِوَٓٔیطُ إ



 

 

اربامیہ  ن ذنمر، اوبیرمہ، ومیس، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولگ وسارفں  ے یبن 

 ےنچیبیلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم ہلغ رخدی ےت ےھت، وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ولوگں ےک اپس یسک وک ےتجیھب وج اںیہن ہلغ اس ہگج 

 ے عنم رک  اہجں رپ رخدیا ےہ،  ب کت ہک فہ ہلغ فتاں لقتنم ہن وہ اجےئ اہجں ہلغ باتک ےہ، افر انعف اک ایبؿ ےہ ہک رضحت رمع ریض 

اہلل ہنع ےن مہ  ے ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ہلغ ےک ےنچیب  ے عنم ایک سج وک رخدیا ےہ  ب کت ہک فہ اس رپ ہضبق ہن 

 رکےل۔

 اربامیہ  ن ذنمر، اوبیرمہ، ومٰیس، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ابزار ںیم وشر فلغ اچمےن یک رکاتہ اک ایبؿ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 رکاتہ اک ایبؿ۔ابزار ںیم وشر فلغ اچمےن یک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1995    حس

ء ب٩ يشار :  راوی ح، ہًل٢، ًلا  ٣ح٤س ب٩ س٨ا٪، ٠ٓی

اهَّللٔ ِبَس  ًَ ُت  ٘ٔی َٟ  ٢َ ا َٗ إر  أئ ب٩ِٔ َيَش َل ًَ  ٩ِ ًَ  ٢ْ ا صًَٔل ٨ََ ث ْح َحسَّ ٠َِی ُٓ ا  ٨ََ ث إ٪ َحسَّ ٔس٨َ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ضَٔی   ب٩َِ َحسَّ أؾ َر ٌَ ِٟ ا زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ

٢َ أَجَ  ا َٗ  ٔ اة َر ِو تَّ اٟ ٥َ فٔي  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ و َرُس ٔة  َٔ ٔػ  ٩ِ ًَ ٔي  بٔرِن ٠ُِت أَِخ ُٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اةٔ اهَّللُ  َر ِو تَّ اٟ ٔي  ْٖ ف ِوُػو ٤َ َٟ َّطُ  ٧ٔ ٔ إ اهَّلل ١ِ َو

ا٨َّٟ  َضا  َا أَی  آٔ٪ ی ُْقِ ِٟ ا ٔ فٔي  تٔط َٔ ٔػ ٔف  ٌِ َٔب ٔي ب ول َرُس ی َو ِبسٔ ًَ َِت  ٧َ یَن أ یِّ ا ِْٟٔل٣ُِّ ّز ّزا َؤِحِ ی ٧َٔذ ا َو ّ رشِّ اصّٔسا َو٣َُب َط  ََ ا َِرَس٨َ٠ِ َّا أ ٧ٔ ٔيی  إ

ئَ  یِّ اٟشَّ ٔة  َئ یِّ ٔاٟشَّ ٍُ ب َٓ یَِس ٚٔ َوَِل  ا َو ِْلَِس ا إب فٔي  َسدَّ ٕى َوَِل  ٠َُٔی ٓىٕ َوَِل  َٔ ٔ ِیَص ب َٟ  ١َِّ ک َو ٤َت اٟ ُتَک  ِي َّ٤ ٌِ َس ٩ِ َي ٜٔ ٩ِ َة َوَل َٟ َٔفُ َو ِِ و َوَي ُٔ

 َ ا أ ُح بَٔض َت ِٔ َط إِٔلَّ اهَّللُ َوَي َٟ ٔ ُوا َِل إ وٟ ُ٘ َئ بٔأَِ٪ َي ِوَجا ٌَ ِٟ ا َة  َّ٠ٔ٤ ِٟ ٔ ا ٘ٔی٥َ بٔط َّی يُ ً ُط اهَّللُ َح ـَ ٔ ب ِ٘ ا َي ّٔ ا ٠ُُِ ُوبّ ٠ ُٗ ا َو ًّ٤ ٧ّا ُػ َذا ا َوآ ٤ُِّی ا ً ٨ُّ ي ًِ

٩ِ صًَٔل  ًَ َة  ٤َ َس٠َ ٔي  َب ٔ ب٩ُِ أ ز زٔی ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ُط  ٌَ اَب ٖٕ َت ًَٔل ٔي ُ ٕئ ف َطِی ک١ُ    ْٕ ٠ُُِ ٕ ًَل٦ َس اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕئ  ا َل ًَ  ٩ِ ًَ  ٢ٕ ًَٔل ٩ِ ص ًَ یْس  ٌٔ َس  ٢َ ا َٗ ٢ٕ َو



 

 

ُتو٧ّا ٩َُِٜ ٣َِد ٥ِ ی َٟ َٔذا  ُٕ إ َرُج١ْ أ٠ََُِ ُئ َو ا َٔ ٠َُِ ِوْض  َٗ ُٕ َو ْٕ أ٠ََُِ  َسِی

ح، الہؽ، اطعء  ن اسیر  ے رفاتی رکےت ںیہ ںیم دبعاہلل  ن رمعف 

فلی 

 ن اعص  ے الم افر ںیم ےن اہک ہک ھجم  ے روسؽ دمحم  ن انسؿ، 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک فہ احؽ ایبؿ رکںی وج وترات ںیم ےہ، اوہنں ےن اہک ہک ااھچ دخبا وترات ںیم آپ یک ضعب ںیتفص فیہ ایبؿ یک 

فاال افر ڈراےن فاال افر اؿ ڑپھ ولوگں یک ںیئگ ںیہ وج آرآؿ ںیم ایبؿ یک یئگ ںیہ، ا  یبن مہ ےن مت وک وگاہ انب رک افر وخربخشی انسےن 

افحتظ رکےن فاال انب رک اجیھب ےہ، مت امہر  دنب  افر ےری  روسؽ وہ اہمترا انؾ مہ ےن وتملک راھک ےہ ہن وت دب وخاہ وہ افر ہن گنس 

ےہ، افر شخب داتی ےہ افر اس وک اہلل اعتیل دؽ افر ہن ابزار ںیم وشر اچمےن فاےل وہ افر ربایئ اک دبہل ربایئ  ے ںیہن داتی ہکلب اعمػ رک داتی 

ُ ﴾ ک ےن ںیگل افر اس 
َ
  اّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَه
َ
ںیہن ااھٹےئ اگ  ب ہک ڑیٹ  ذمبھ وک اس ےک ذرےعی دیساھ ہن رک د  اس وطر رپ ہک ولگ ﴿ ل

 ےن الہؽ  ے اس ےک ےک ذرےعی ادنیھ آںیھکن افر رہب  اکؿ افر الغػ ڑچےھ وہےئ دولں وک وھکؽ د ، دبعازعلسی  ن ایب ہملس

اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ افر دیعس ےن وباہطس الہؽ، اطعء، ا ن السؾ، رفاتی ایک ےہ ہک فلخ رہ اس زیچ وک ےتہک ںیہ وج الغػ ںیم 

لف اس صخش وک ےتہک ںیہ سج اک ہنتخ ہن وہا وہ۔

 

لفا ء اس امکؿ وک ےتہک ںیہ وج الغػ ںیم وہ افر رلج اع

 

لف افر وقس ع

 

 وہ، فیس اع

ح، الہؽ، اطعء  ن اسیر :  فیرا

فلی 

 دمحم  ن انسؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انےنپ یک ارجت ےنچیب فاےل افر دےنی فاےل رپےہ اس ےئل ہک اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک ج

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

ولمھ،  ے رماد ےہ اؿ ےک رجت ےنچیب فاےل افر دےنی فاےل رپےہ اس ےئل ہک اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک  ب فہ اؿ وک انپ رک ای وتؽ رک دےتی ںیہ وت مک دےتی ںیہ، اکانےنپ یک ا

م، ےہ افر یبن 

لک

 

ت

وو
مع
ن س

وومکن  ے رماد 
مع
ن س

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےہ ہک وپر  وطر ےئل انےتپ ںیہ افر، فزونمھ،  ے رماد ےہ اؿ ےک ےئل فزؿ رکےت ںیہ سج رطح، 

 پ رک ول۔رپ انپ وتؽ ایک رکف افر رضحت امثعؿ  ے وقنمؽ ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ  ے رفامای ہک  ب وچیب وت انپ رکدف افر  ب رخدیف وت ان
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ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہًبس اهَّلل :  راوی ک، ٧آ ٣اٟ  ،ٕ   ب٩ یوس



 

 

ضُ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َز  ٤َُ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢َ ُسو َر ا أَ٪َّ  ٤َ

 ََ ا ابَِت  ٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ِوَٓٔیطُ  َو َّی َيِشَت ً ُط َح ٌِ ٔ یَب ًَل  َٓ ا  ا٣ّ ٌَ َ  ك

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج 

 صخش ےن ہلغ رخدیا وت  ب کت اس رپ ہضبق ہن رکےل اس وک رففتخ ہن رک ۔

 ، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنعدبع اہلل  ن ویفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

ای وتؽ رک دےتی ںیہ وت مک دےتی ںیہ، اکولمھ،  ے رماد ےہ اؿ ےک  انےنپ یک ارجت ےنچیب فاےل افر دےنی فاےل رپےہ اس ےئل ہک اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک  ب فہ اؿ وک انپ رک

م، ےہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس

لک

 

ت

وو
مع
ن س

وومکن  ے رماد 
مع
ن س

 ےن رفامای ےہ ہک وپر  وطر ےئل انےتپ ںیہ افر، فزونمھ،  ے رماد ےہ اؿ ےک ےئل فزؿ رکےت ںیہ سج رطح، 

 ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ  ے رفامای ہک  ب وچیب وت انپ رکدف افر  ب رخدیف وت انپ رک ول۔رپ انپ وتؽ ایک رکف افر رضحت امثعؿ  ے وقنمؽ 
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، جابز :  راوی ، طٌيی ٣ِیرہ  ًبسا٪، جزیز، 

ا  ٩ِ ًَ ٔیَرَة  ِ٩ِ ٣ُ ًَ ْز  ٔی ز َا َج بََر٧ اُ٪ أَِخ ِبَس ًَ ا  ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ ٕ َو ا٦ زٔو ب٩ِٔ َِحَ ٤ِ ًَ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ يَي  ُُوف ٢َ ت ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٕ ٔز اب ٩ِ َج ًَ ٔيیِّ  ٌِ ٟظَّ

ا٨َّٟ  َب  َل٠َ َٓ  ٔ ٨ِٔط ی وا ٩ِ٣ٔ َز ٌُ ـَ ٔ أَِ٪ َي ائٔط ٣َ لَي ُُغَ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٨ُِت  ٌَ ِسَت ا َٓ ی٩ِْ  ُ َز اهَّلل َّي  َػل ض٥ِٔ ٔيی   ِی َٟ ٔ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  

َوَة  ِح ٌَ ِٟ ا ا  ّٓ ا ٨َ ََ أَِػ َز ِٕ َت٤ِ ِّ٨ َؼ َٓ ِب  ذَِص ٥َ ا َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ لٔي  ا٢َ  َ٘ َٓ ُوا  ٠ ٌَ ِٔ ٥ِ٠َ َي ٕ ث٥َُّ َٓ َي حَٔسة ل ًَ یِٕس  َٚ َز ِذ ًَ ٕ َو َي حَٔسة ل ًَ

 ٔ ُت إ َس٠ِ ُت ث٥َُّ أَِر ٠ِ ٌَ َٔ َٓ َيَّ  ٔل ٔس١ِ إ َِر وِ أ َ٘ ا٢َ ک١ِٔ ٠ِٟٔ َٗ ٔ ث٥َُّ  ط َسٔل ٔي َو ُظ أَِو ف ًَل ًِ َ َي أ ل ًَ َح٠ََص  َٓ َئ  ا َح َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َي  ٦ٔ ل

 ٩ِ ًَ ْض  ا َٔفَ  ٢َ ا َٗ ْئ َو َطِی ُط  ِؽ ٨ِ٣ٔ ُ٘ ٨ِ َی  ٥ِ َٟ َُّط  أ٧َ َٛ ٔی  ز ٤ِ َٔي َت َق ُض٥ِ َوب َٟ ی  ٔذ َّٟ ا ُض٥ِ  ُت ِي َٓ َّی أَِو ً ُض٥ِ َح ُت ک٠ِٔ ٩ِ اٟ َٓ ًَ ْٔز  اب ثَىٔی َج ٔيیِّ َحسَّ ٌِ ظَّ

 ٔ اب ٩ِ َج ًَ ِٕب  ٩ِ َوص ًَ ا٦ْ  ٢َ صَٔظ ا َٗ اُظ َو َزَّ َّی أ ُض٥ِ َحً َٟ ی١ُ  ٜٔ َی  ٢َ ا ا َز ٤َ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ طٔ اٟ ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ  ٕ ز

طُ  َٟ  ٖٔ أَِو َٓ ُط  َٟ ٥َ ُجذَّ  َس٠َّ  َو



 

 

ہ، یبعش، اجرب  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک دبعاہلل  ن رمعف زحاؾ یک فافت وہیئ افر اؿ رپ آرض اھت دبعاؿ، رجری، ریغم

وت ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ذرہعی وکشش یک ہک ےری  آرض وخاہ اےنپ آرض ںیم ھچک یمک رکںی، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 نکیل اؿ ولوگں ےن اعمػ ہن ایک وت ھجم  ے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اج افر اینپ اؿ ولوگں  ے اس یک وخاشہ اظرہ یک

وجھکرفں یک اھچٹن رک وجعہ اکی رطػ افر ذعؼ زدی دفےری رطػ رک ےک ھجم وک الب، ںیم ےن ااسی یہ ایک رھپ ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع 

چیب ںیم ھٹیب ےئگ رھپ رفامای ہک انپ رک اؿ ولوگں وک ددی انچہچن ںیم ےن انانپ رشفع ایک فملس وک الب اجیھب آپ وجھکرفں ےک افرپ ای اؿ ےک 

اہیں کت ہک ںیم ےن اؿ بس اک آرہض ادا رک دای افر ےریی وجھکرںی ابیق ںیھت، وت وگای ہک اؿ ںیم وکیئ یمک ںیہن آیئ افر رفاس ےن یبعش 

ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ایک ہک اجرب ربارب اؿ آرض وخاوہں ےک   ے رفاتی ایک ہک ھجم  ے اجرب ریض اہلل ہنع ےن اوہنں

ےئل انےتپ رےہ اہیں کت ہک آرض ادا وہ ایگ افر اشہؾ ےن وباہطس فبہ اجرب ریض اہلل ہنع  ے رفاتی ایک ہک یبن ےن رفامای وجھکر اکٹ 

 ےل افر آرض وخاوہں اک آرض فاسپ رک د ۔

 یبعش، اجرب دبعاؿ، رجری، ریغمہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہلغ اکانانپ بحتسم ےہ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ہلغ اکانانپ بحتسم ےہ۔
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اہی٥ ب :  راوی ْکبابز ی  ٣ٌس ا٦ ب٩  ٣٘س  ، ا٪ ٣ٌس ٟس ب٩  ، خا ر ، ثو ٟیس ، و سٰی ٣و  ٩ 

 ٌِ ٔ ب٩ِٔ ٣َ ا٦ َس ِ٘ ٔ ٤ ِٟ ا  ٩ِ ًَ اَ٪  َس ٌِ أٟٔس ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ َخ ًَ َِوٕر  ٩ِ ث ًَ َؤٟیُس  ِٟ ا ا  ٨ََ ث وَسی َحسَّ اصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُ ا إٔبَِز ٨ََ ث ُط َحسَّ ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َب  َْکٔ ی  سٔ

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٥ُِٜ َِ َل َر ا ٥ُِٜ یَُب ا٣َ ٌَ َ ُوا ك ٢َ ٛٔی٠ ا َٗ  ٥َ 

اربامیہ  ن ومیس، فدیل، وثر، اخدل  ن دعماؿ، دقماؾ  ن دعمی رکب، یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای 



 

 

 ہک اانپ ہلغ انپ ایل رکف اہمتر  ےئل ربتک یک اجےئ یگ۔

 اخدل  ن دعماؿ، دقماؾ  ن دعمی رکباربامیہ  ن ومٰیس، فدیل، وثر،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اصع افر دم ںیم ربتک اک ایبؿ اس ابب ںیم رضحت اعہشئ ریض

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ےک اصع افر دم ںیم ربتک اک ایبؿ اس ابب ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع یک دحثی یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ےہ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      1999    حس

ری، ًبساهَّلل ب٩ زیس :  راوی ، ًباز ب٩ ت٤ی٥ انؼا ، ٤ًزو ب٩ یحٌی سی، وہیب  ٣و

وَسی  ا ٣ُ ٨ََ ث یِسٕ َحسَّ اهَّللٔ ب٩ِٔ َز ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٔیِّ  َِنَؼار ِْل ٤ٔی٥ٕ ا ٔ ب٩ِٔ َت ز ا بَّ ًَ  ٩ِ ًَ ٌَی  یَِح زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ٨ََا  ث ْب َحسَّ ا ُوصَِی ث٨ََ ٨ِطُ َحسَّ ًَ اهَّللُ  ضَٔی   َر

 ٣ِ ا َوَِحَّ َض َٟ ا  ًَ َز َة َو َّٜ٦َ ٣َ اصٔی٥َ َِحَّ َِز ٥َ أَ٪َّ إٔب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ َضا ًَ َٟ ِوُت  ًَ َز َة َو َّٜ َِزاصٔی٥ُ ٣َ ٦َ إٔب ا َِحَّ ٤َ َٛ َة  ی٨َ ٤َسٔ ِٟ ا ُت 

ةَ  َّٜ ٤َٔ ًَل٦ ٟ اٟشَّ  ٔ ٠َِیط ًَ اصٔی٥ُ  ا إٔبَِز ًَ َز ا ٣ِٔث١َ ٣َا  أًَض َصا َوَػ ٔي ٣ُسِّ  ف

ہک آپ ےن رفامای ومیس، فبیہ، رمعف  ن ییحی، سابد  ن میمت ااصنری، دبعاہلل  ن زدی، یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ 

رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ ےن ہکم وک رحاؾ آرار دای افر اس ےک ےئل داع یک، ںیم ےن دمہنی وک رحاؾ آرار دای سج رطح اربامیہ ہیلع 

  یک۔االسلؾ ےن ہکم وک رحاؾ آرار دای افر ںیم ےن دمہنی ےک اصع افر دم ےک ےئل داع یک سج رطح اربامیہ ہیلع االسلؾ ےن ہکم ےک ےئل داع

 ومیس، فبیہ، رمعف  ن ییحی، سابد  ن میمت ااصنری، دبعاہلل  ن زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب



 

 

  رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع یک دحثی یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ےہ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اصع افر دم ںیم ربتک اک ایبؿ اس ابب ںیم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2000    حس

ک :  راوی بي ك٠حہ ا٧ص ب٩ ٣اٟ ک، اس٤ٌی١ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ا ٣ش٤٠ہ، ٣اٟ  ًبس اهَّلل ب٩ 

ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ َة  اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ َىٔی  ث ٔي ك٠ََِحةَ  َحسَّ اهَّللٔ ب٩ِٔ أَب ِبٔس  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ا ِٔسَح ٩ِ إ ُط أَ٪َّ  ًَ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ٕٔک  اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٧َ ٩ِ أ ًَ

 ٔ اً َػ ُض٥ِ فٔي  َٟ  َِ رٔ َا ٔض٥ِٔ َوب اٟ َِٜی ٔي ٣ٔ ُض٥ِ ف َٟ  َِ ٔ َار ُض٥َّ ب ا٠َّٟ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ٌِ َر ص٥ِٔ َي ی٨َةٔ ض٥ِٔ َو٣ُسِّ ٤َٔس ِٟ ا  ىٔی أَص١َِ 

 دبعاہلل  ن ہملسم، امکل، اامسلیع  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط اسن  ن امکل  ے رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ا  اہلل

 اؿ ولوگں ینعی دمہنی فاولں وک اؿ ےک امیپونں ںیم ربتک اطع رفام افر اؿ ےک ےئل اصع افر دم ںیم ربتک اطع رفام۔

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، الیعمس  ن دبعاہلل  ن ایب ہحلط اسن  ن امکل :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اؿ رفاایت اک ایبؿ وج ہلغ ےنچیب افر ااکتحر ےک قلعتم وقنمؽ ںیہ ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 اؿ رفاایت اک ایبؿ وج ہلغ ےنچیب افر ااکتحر ےک قلعتم وقنمؽ ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2001    حس

ی، سا٥ٟ :  راوی ٣ش٥٠، اوزاعي، زہز اہی٥، وٟیس ب٩   اسحٙ ب٩ ابز

َؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش  ِٟ ا ٧َا  بََر َِزاصٔی٥َ أَِخ ُٚ ب٩ُِ إٔب ا ِٔسَح ٨ََا إ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی   ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ ا٥ٕٟٔ  َس  ٩ِ ًَ ِزٔیِّ  ز ص اٟ  ٩ِ ًَ ٔيِّ  اع ِْلَِوَز ا  ٩ِ ًَ  ٥ٕٔ٠

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل َرُسو٢ٔ  ِضسٔ  ًَ لَي  ًَ ُوَ٪  ب رِضَ ّة يُ َٓ اَز ا٦َ ٣َُح ٌَ اٟلَّ ََرُوَ٪  ی٩َ َيِظ ٔذ َّٟ ا َیُِت  یُِؤُو َرأ َّی  ً وُظ َح ٌُ َیبٔی ٔلَي ٥َ أَِ٪  وُظ إ



 

 

ٔض٥ِٔ  اٟ  رَٔح

ااحسؼ  ن اربامیہ، فدیل  ن ملسم، افزایع، زرہی، اسمل اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن داھکی ہک وج 

 ولگ ہلغ ادنازہ  ے رخدی ےت ےھت روسؽ اہلل ےک زامہن ںیم اؿ ولوگں وک زسا دی اجیت یھت اتہک اس وک اےنپ اکھٹونں رپ ےل اج رک

 ںیچیب۔

 اقحس  ن اربامیہ، فدیل  ن ملسم، افزایع، زرہی، اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 اؿ رفاایت اک ایبؿ وج ہلغ ےنچیب افر ااکتحر ےک قلعتم وقنمؽ ںیہ ۔

یث                               ٠س او٢ج  :  ج٠س      2002    حس

٨ًہ :  راوی اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩   ، كاؤض  ، كاؤض اب٩   ، ہیب ، و ًی١ اس٤ا سٰی ب٩   ٣و

 ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ ٕض  َاُو اب٩ِٔ ك  ٩ِ ًَ ْب  ٨ََا ُوَصِی ث أًی١َ َحسَّ ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ا ٣ُ ٨ََ ث ٤َاَحسَّ َّي  ٨ُِض َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو أَ٪َّ َر

 َٗ  ََ ا َٕ َذ ِی َٛ ٕض  ا بَّ ًَ ُت ِٔلب٩ِٔ  ٠ِ ُٗ ُط  ِوَٓٔی َت َّی َيِش ً ا َح ا٣ّ ٌَ َ ُج١ُ ك زَّ اٟ  ٍَ یَبٔی ي أَِ٪  ََ َ ٧  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اص٥َٔ اهَّللُ  َر اص٥ُٔ بَٔس َر ََ َز َذا  ٢َ ا

 ُ
ُوَ٪ ٣َُؤْخَّ ئ اهَّللٔ ٣ُزَِج ِبس  ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ  ْ زَِجأ ا٦ُ ٣ُ ٌَ لَّ اٟ  وَ٪ َو

ومیس  ن اامسلیع، فبیہ، ا ن اطؤس، اطؤس، ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

اس ابت  ے عنم ایک ہک وکیئ آدیم ہضبق رکےن  ے ےلہپ ہلغ ےچیب، ںیم ےن ا ن سابس  ے وپاھچ ااسی ویکں؟ اوہنں ےن اہک ہی وت درومہں اک 

 انچیب ےہ افر ہلغ دعب ںیم دای اجات ےہ۔ درومہں ےک وعض

 ومٰیس  ن اامسلیع، فبیہ، ا ن اطؤس، اطؤس، ا ن سابس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 افر ااکتحر ےک قلعتم وقنمؽ ںیہ ۔ ےنچیب اؿ رفاایت اک ایبؿ وج ہلغ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2003    حس

، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ہ، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ار ، طٌب ٟیس  ابواٟو

ا َٗ ٕر  ا ٔی٨َ ز اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ُة َحسَّ َب ٌِ ُط ا  ٨ََ ث َؤٟیٔس َحسَّ ِٟ ا ُو  َىٔی أَب ث َّي َحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ  ٢ُ و ُ٘ ا َي ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َز  ٤َ اب٩َِ ًُ ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس

طُ  ـَ ٔ ب ِ٘ َّی َي ً ُط َح ٌِ ٔ یَب ًَل  َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ََ ك ا َِت اب  ٥َ ٩ِ٣َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

ؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اوباولدیل، ہبعش، دبعاہلل  ن دانیر، رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایب

 ےن رفامای ےہ وج صخش ہلغ رخدی  وت  ب کت اس رپ ہضبق ہن رک ےل اس وک ہن ےچیب۔

 اوباولدیل، ہبعش، دبعاہلل  ن دانیر، رضحت ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 اؿ رفاایت اک ایبؿ وج ہلغ ےنچیب افر ااکتحر ےک قلعتم وقنمؽ ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2004    حس

ر، زہزی، ٣اٟک ب٩ اوض :  راوی ، ٤ًزو ب٩ زی٨ا  ًلي، سٔیا٪

 َ ک اُ٪  َی ِٔ ُس ث٨ََا  لٔيٌّ َحسَّ ًَ ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َ٘ َٓ  ْٖ ُظ ََصِ ٨َِٔس ً ٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ َّطُ  ٧َ ٕض أ ٔٔک ب٩ِٔ أَِو اٟ ٩ِ ٣َ ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ُُط  ث یَُحسِّ ٕر  ٨َا زٔی زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ اَ٪ 

 ٔ ِیَص ٓ َٟ زٔیِّ  ز صِ اٟ ُظ ٩ِ٣ٔ  ٨َا ِو ٔٔ ٔذی َح َّٟ ا َُو  َیاُ٪ ص ِٔ ُس ا٢َ  َٗ ابَةٔ  َِ ِٟ ا ٨َُا ٩ِ٣ٔ  از٧ٔ َیحٔیَئ َخ َّی  ً ٧ََا َح ُة أ ٔ ك٠ََِح ٔ ز ط نٔي ی بََر ٢َ أَِخ ا َ٘ َٓ َاَزْة  ی



 

 

 َّ َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  ُس ٩ِ َر ًَ  ُ بٔر یُِد ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر أب  لَّ َد ِٟ ا َز ب٩َِ  ٤َُ ً ٍَ ٔ ٤ َأ٪ َس َحَسث ِٟ ا ُٔک ب٩ُِ أَِؤض ب٩ِٔ  اٟ ٢َ ٣َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  ي 

 ُ ب ِٟ ٔا بُر  ب ِٟ ا اَئ َو َئ َوَص رٔبّا إِٔلَّ َصا َصٔب  ٔاٟذَّ َصُب ب ٔ اٟذَّ یر ٌٔ ٔاٟظَّ ُ ب یر ٌٔ اٟظَّ اَئ َو اَئ َوَص ا إِٔلَّ َص رٔبّ  ٔ ٤ِز ٔاٟتَّ ُ ب ٤ِز تَّ اٟ اَئ َو اَئ َوَص رٔبّا إِٔلَّ َص رِّ 

اَئ َوَصاَئ  ا إِٔلَّ َص  رٔبّ

 یل،  نایؿ، رمعف  ن دانیر، زرہی، امکل  ن افس  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک وکیئ صخش ےہ وج رصاہف ینعی رفہیپ ارشایفں 

ہ انھبےن اک اعمہلم رک ےکس، ہحلط ےن اہک ہک ںیم رک اتکس وہں رگم ےری  زخایچن وک اغہب  ے آےن  ے دف،  نایؿ ےن اہک ہک ہی رفاتی فریغ

زرہی  ے ےھجم ایس رطح اید ےہ اس ںیم وکیئ زایدیت ںیہن افر اوہنں ےن اہک، ھجم  ے امکل  ن افس ےن ایبؿ ایک اوہنں ےن رضحت 

فہ روسؽ اہلل  ے ربخ دےتی ےھت آپ ےن رفامای ہک وسےن ےک وعض وسان انچیب وسد ےہ رگم ہی ہک دقن وہ افر وجھکر ےک  رمع  ن اطخب  ے انس

 وعض وجھکر انچیب وسد ےہ رگم ہی ہک دقن وہ افر وج ےک وعض وج انچیب وسد ےہ رگم ہی ہک دقن وہ۔

  یل،  نایؿ، رمعف  ن دانیر، زرہی، امکل  ن افس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہضبق رکےن  ے ےلہپ ہلغ ےنچیب اک ایبؿ افر اس زیچ اک ایبؿ وج اپس وموجد ہن وہ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 وہ۔ ہضبق رکےن  ے ےلہپ ہلغ ےنچیب اک ایبؿ افر اس زیچ اک ایبؿ وج اپس وموجد ہن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2005    حس

، كاؤض :  راوی ، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار  ًلي ب٩ ًبساهَّلل 

َاُو  ٍَ ك ٔ ٤ َس ٕر  ٨َا زٔی زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ ٨َاُظ ٩ِ٣ٔ  ِو ٔٔ ٔذی َح َّٟ ا ا٢َ  َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث و٢ُ َحسَّ ُ٘ إض  ّسا َي بَّ ًَ اب٩َِ  ُت  ٌِ ٔ َس٤

 َ ا٦ُ أ ٌَ لَّ اٟ َو  ُض َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٨ِطُ  ًَ ي  ََ َ ٧ ی  ٔذ َّٟ ا ا و٢ُ أ٣ََّ ُ٘ ٤َا َي ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  إض َر بَّ ًَ اب٩ُِ   ٢َ ا َٗ َبَف  ِ٘ َّی ُي ً ََ َح ا یَُب  ٪ِ

طُ  َطِیٕئ إِٔلَّ ٣ِٔث٠َ ک١َُّ  ُب   َوَِل أَِحٔش



 

 

 ،  نایؿ، رمعف  ن دانیر، اطؤس  ے رفاتی رکےت ںیہ ںیم ےن رضحت ا ن سابس ریض اہلل ہنع  ے انس فہ ےتہک ںیہ ہک  یل  ن دبعاہلل

سج زیچ  ے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن عنم ایک ےہ فہ ہلغ ےہ وج ہضبق  ے ےلہپ اچیب اجےئ افر رضحت ا ن سابس ےن رفامای ہک ںیم امتؾ 

 زیچفں وک ایس رطح اتھجمس وہں۔

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، رمعف  ن دانیر، اطؤس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ہضبق رکےن  ے ےلہپ ہلغ ےنچیب اک ایبؿ افر اس زیچ اک ایبؿ وج اپس وموجد ہن وہ۔

یث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س      2006    حس

٣ش٤٠ہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی  ًبس اهَّلل ب٩ 

اٟ ٤َا أَ٪َّ  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َز  ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ْٔک  اٟ ا ٣َ ٨ََ ث َة َحسَّ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ًَ َحسَّ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٢َ ٨َّ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی

َّی يَ  ً ُط َح ٌِ ٔ ًَل یَب َٓ ا  ا٣ّ ٌَ َ ََ ك ا ابَِت أًی١ُ ٩ِ٣َ  ٤َ َز إِٔس ُط َزا ِوَٓٔی َّی َيِشَت ً طُ َح ٌِ ٔ یَب ًَل  َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ََ ك َِتا اب طُ ٩ِ٣َ  ـَ ٔ ب ِ٘ 

 ہک سج صخش ےن ہلغ رخدیا وت دبعاہلل  ن ہملسم، انعف، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای

اس وک ہن ےچیب  ب کت ہک اس رپ ہضبق ہن رکےل افر اامسلیع ےن اانت زایدہ ایبؿ ایک ہک سج ےن ہلغ رخدیا وت اس وک ہن ےچیب  ب کت ہک 

، رفاتی ایک ےہ۔
ُ
ه َ

 

ِض
 َْقی 
 ےک دبےلن

ُ
ه
َ
فِی  ْ
و َ

 

ْ
 اس رپ ہضبق ہن رکےل،،ي َ

  ریض اہلل ہنعدبع اہلل  ن ہملسم، انعف، ا ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب وکیئ صخش ہلغ ادنازہ  ے رخدی ، وتضعب ولوگں اک ایخؽ ےہ ہک اس وک ہن ےچیب  ب کت ک



 

 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ولوگں اک ایخؽ ےہ ہک اس وک ہن ےچیب  ب کت ہک اےنپ اکھٹےن رپ ہن ےل آےئ افر اس رپ زسادےنی اک ایبؿ ۔ ب وکیئ صخش ہلغ ادنازہ  ے رخدی ، وتضعب 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2007    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ، سا٥ٟ ب٩ ًبساهَّلل ، اب٩ ٤ًز  ص، اب٩ طہاب  یحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، یو٧

َیحِ  ٨ََا  ث ِ َحسَّ اب اهَّللٔ أَ٪َّ  ِبٔس  ًَ ا٥ُٟٔ ب٩ُِ  بََرنٔي َس ا٢َ أَِخ َٗ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٧َُص  یُو  ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ٨ََا  ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ اهَّللُ ٌَی ب٩ُِ ب ضَٔی  َر َز  ٩َ ٤ًَُ

 ِ یَب  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  و َرُس ِضٔس  ًَ ٔي  َض ف ا ا٨َّٟ ُِت  َی َرأ ِس  َ٘ َٟ  ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ُوَ٪ أَِ٪ ًَ ب رِضَ ا٦َ يُ ٌَ اٟلَّ ىٔی  ٌِ ا َي ّٓ َا ز اًُوَ٪ ٔج َت

ٔض٥ِٔ  اٟ َي رَٔح ٔل ُظ إ یُِؤُوو َّی  ً ٔض٥ِٔ َح َا٧ ُظ فٔي ٣َک و ٌُ  َیبٔی

ییحی  ن ریکب، ثیل، ویسن، ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل ، ا ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن 

یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم داھکی ہک ادناز   ے ہلغ رخدیےت ےھت وت اؿ وک زسادی اجیت یھت اس رپ ہک فہ ولوگں وک روسؽ اہلل 

 اس وک اےنپ اکھٹےن رپ الےن  ے ےلہپ اس وک چیب ڈاںیل۔

 ییحی  ن ریکب، ثیل، ویسن، ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل ، ا ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب وکیئ اسامؿ ای اجونر رخدی  وت اس وک ابعئ ےک اپس رےنہ ای ہضبق رکےن  ے ےلہپ رماج

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

رماجےئ افر ا ن رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک  ب یسک زدنہ افر وہش فوحاس رےنھک  ب وکیئ اسامؿ ای اجونر رخدی  وت اس وک ابعئ ےک اپس رےنہ ای ہضبق رکےن  ے ےلہپ 

 فاےل  ے اعمہلم وہاجےئ وت فہ رخدیار ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2008    حس



 

 

٣شہز، ہظا٦، اپ٨ے واٟس سے :  راوی ِزا، ًلي ب٩  ٤ٟ ابي ا  َفوہ ب٩ 

َو  ََفِ ٨ََا  ث َضا َحسَّ ٨ِ ًَ  ُ ضَٔی اهَّلل َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ  ٕ ضٔز لٔي  ب٩ُِ ٣ُِش ًَ بََر٧َا  ٔئ أَِخ َزا ِِ ٤َ ِٟ ا َبٔي  ُ ب٩ُِ أ َاَ٪ ة َِو٦ْ ک ١َّ ی َ٘ َٟ ِت  َٟ ا َٗ

 َ ٕ أ ََِک ٔي ب ٔ بَِیَت أَب ٔي ٓٔیط ِت َیأ ٥َ إِٔلَّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ لَي  ًَ ٔي  ِت ٥ِ َیأ َٟ ٨َةٔ  ی ٤َٔس ِٟ ا ٔلَي  ؤد إ ُْخُ ِٟ ا طُ فٔي  َٟ ُذَٔ٪  ا أ َّ٤ ٠َ َٓ  ٔ ار َض َّ٨ اٟ فَِي  ََطَ َحَس 

 ٔ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا  ائ٨ََ ا٢َ ٣َا َج َ٘ َٓ  ٕ ٔ أَبُو بََِک َِّر بٔط ب ُد َٓ ّزا  ِض ٧َا ُه ِس أََتا َٗ ٨َا إِٔلَّ َو ًِ ُ ز ْٔل٣َِ َی ٔة إِٔلَّ  ًَ ا اٟشَّ  ٔ ظ ٥َ فٔي صَٔذ َس٠َّ ا َو َّ٤ ٠َ َٓ ٕ َحَسَث  ز

 ٔ ائ ًَ ىٔی  ٌِ َی َي َتا اب٨َِ ٤َُا  ا ص ٤ََّ ٧ٔ اهَّللٔ إ و٢َ  ُس َا َر ٢َ ی ا َٗ  ََ ٨َِٔس ِد ٩ِ٣َ ً ٕ أَِْخٔ ٔي بََِک ْٔلَب  ٢َ ا َٗ  ٔ ط ٠َِی ًَ َّطُ َزَخ١َ  ٧َ زَِت أ ٌَ ََط ٢َ أ ا َٗ َئ  ٤َا َة َوأَِس َظ

 َٗ اهَّللٔ   ٢َ و َرُس ا  َی َة  َب ِح ٢َ اٟؼ  ا َٗ ٔد  و ُْخُ ِٟ ا ٔي  ٔي ف ل ُذَٔ٪  ِس أ ؤد َٗ ا ٠ُِْٟٔخُ ِزتُُض٤َ َس ًِ َ یِٔن أ َت َٗ َا ی ٧ ٨ِٔٔس اهَّللٔ إٔ٪َّ ً  ٢َ و َرُس ا  َی  ٢َ ا َٗ َة  َب ِح ٢َ اٟؼ  ا

 ٩ٔ٤َ ٔاٟثَّ ا ب َُض ِس أََخِذت َٗ ا٢َ  َٗ ا  اص٤َُ ُدِذ إِٔحَس َٓ 

مک ااسی دؿ وہات  رففہ  ن ایب ارغملا،  یل  ن رہسم، اشہؾ، اےنپ فادل  ے فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک تہب

ےہ  ب حبص ف اشؾ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رضحت اوبرکب ےک رھگ رشتفی ہن الےت،  ب آپ وک دمہنی رجہت رک ےن اک مکح دای ایگ 

وت رہظ ےک فتق آپ یک رشتفی آفری ےک ابثع امہر  دولں ںیم وخػ دیپا وہا، رضحت اوبرکب وک اس یک ربخ دی یئگ وت ک ےن ےگل ہک 

تق وکیئ یئن ابت ک ش آیئ ےہ، یھبج وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ  ب آپ رضحت اوبرکب ےک اپس ےچنہپ وت اؿ  ے اس ف

ںیہ  رفامای ہک وج ولگ اہمتر  اپس ںیہ اؿ وک اٹہ دف اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ہی دفونں ےریی ایٹیبں اعہشئ افر اامسء

ایک ںیہمت ولعمؾ ےہ ہک ھجم وک رجہت یک ااجزت  ل یئگ ےہ۔ اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ایک ںیم آپ ےن رفامای ہک 

یھب اہمتر  اس ھ روہں اگ، آپ ےن رفامای مت یھب اس ھ روہں ےگ اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

ںیم ےن رفس ےک ےئل ایتر ایک ےہ اس ےئل اؿ ںیم  ے اکی آپ ےل ںیل آپ ےن رفامای ہک اس وک  ےری  اپس دف افایٹنں ںیہ نج وک

 ںیم ےن تمیق ےک وعض ےل ایل۔

 ا،  یل  ن رہسم، اشہؾ، اےنپ فادل  ے :  رافی

 

ر

 

مع
ل

 رففہ  ن ایب ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اےنپ اھبیئ یک عیب رپ عیب ہن رک  افر ہن اےنپ اھبیئ ےک ومؽ رپ ومؽ رک   ب کت ہک فہ



 

 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 اےنپ اھبیئ یک عیب رپ عیب ہن رک  افر ہن اےنپ اھبیئ ےک ومؽ رپ ومؽ رک   ب کت ہک فہ ا ے ااجزت ہن د  ای وھچڑ د ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2009    حس

ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی ک، ٧آ ٣اٟ  اس٤ٌی١، 

ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٤ََز َر ٔ ب٩ِٔ ًُ اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ أْٟک  َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو َر

٢َ َِل  ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٍٔ أَخٔیط َي بَِی ل ًَ  ٥ُِٜ ـُ ٌِ ٍُ َب َیبٔی   

 الیعمس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک مت ںیم  ے وکیئ

 صخش اےنپ اھبیئ یک عیب رپ عیب ہن رک ۔

 الیعمس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 اےنپ اھبیئ یک عیب رپ عیب ہن رک  افر ہن اےنپ اھبیئ ےک ومؽ رپ ومؽ رک   ب کت ہک فہ ا ے ااجزت ہن د  ای وھچڑ د ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2010    حس

ب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی ٣شی ہزی، سٌیس ب٩  ، ز ، سٔیا٪  ًلي ب٩ ًبساهَّلل 

َبٔي ٩ِ أ ًَ ٔب  ٤َُشیَّ ِٟ ا یسٔ ب٩ِٔ  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ٔی   ز صِز اٟ ٨ََا  ث اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث ٢َ  َحسَّ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َِزَة  ی ي صَُز ََ َ ٧

 َ ل ًَ ُج١ُ  زَّ اٟ  ٍُ َیبٔی ا َوَِل  اَجُظو ٨َ ٕ َوَِل َت ز َٔبا َٔضْ ٟ ٍَ َحا َیبٔی ٥َ أَِ٪  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ٔة َر َب َي خِٔل ل ًَ ُب  ُل َیِد ٔ َوَِل  ط ٍٔ أَخٔی ي بَِی

 ٔ َائ ا فٔي إ٧ٔ ٣َ َ أ َٔ ِٜ َٔضا َٟٔت َٚ أُِخت زِأَةُ كًََل ٤َ ِٟ ا  ٢َُ َتِشأ ٔ َوَِل  ط  َضاأَخٔی



 

 

 یل  ن دبعاہلل،  نایؿ، زرہی، دیعس  ن بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

افر ہن ےن رفامای ہک رہشی داہییت ےک تا ھ ہن ےچیب افر آسپ ںیم شخب )ینعی وخاہ وخماہ تمیق ڑباھان احالہکن اس اک انیل وظنمر ہن وہ( ہن رکف 

 وج یئ صخش اےنپ اھبیئ یک عیب رپ عیب رک  افر ہن اےنپ اھبیئ ےک ایپؾ اکنح رپ ایپؾ ےجیھب افر ہن وکیئ وعرت اینپ نہب وک الطؼ دولاےئ اتہکوک

 ھچک اس اک ہصح ےہ وخد اس وک احلص رک ۔

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، زرہی، دیعس  ن بیسم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... الینؾ یک عیب اک ایبؿ افر اطعء ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن ولوگں وک داھکی ہک امؽ تمینغ

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

  وک الینؾ رکےن ںیم وکیئ رحج ںیہن ےتھجمس ےھت۔الینؾ یک عیب اک ایبؿ افر اطعء ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن ولوگں وک داھکی ہک امؽ تمینغ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2011    حس

، جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ٜتب، ًلا ب٩ ابي رباح ، ًبساهَّلل ، حشین ٣  برش ب٩ ٣ح٤س

٧َا بََر ٔ أَِخ اهَّلل ِبُس  ًَ ٧َا  ٕس أَِخبََر َّ٤ ٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ ٣َُح ث ضَٔی  َحسَّ ِبسٔ اهَّللٔ َر ًَ ٔ ب٩ِٔ  ابٔز ٩ِ َج ًَ َإح  َرب ٔي  أئ ب٩ِٔ أَب َل ًَ  ٩ِ ًَ ِتُٔب  ٜ٤ُ ِٟ ا ُحَشیُِن  ِٟ ا

ٔ َو  ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ُظ  أََخَذ َٓ َتاَد  اِح َٓ  ٕ ُز زُب  ٩ِ ًَ طُ  َٟ ًَُل٣ّا  ُ َٙ َت ًِ َ ٤َا أَ٪َّ َرُجًّل أ ٨ُِض ًَ ٔ اهَّللُ  ط ٔی ٢َ ٩ِ٣َ َيِظََر ا َ٘ َٓ  ٥َ ِّی َس٠َّ ى ٣ٔ

 ٔ ِیط َٟ ٔ طُ إ ٌَ َٓ َس َٓ ا  َذ َٛ ا َو َذ َٜ ٔ اهَّللٔ ب ِبٔس  ًَ ِی٥ُ ب٩ُِ  ٌَ ُ ن ُظ  َََرا ِط ا َٓ 

رشب  ن دمحم، دبعاہلل ، نیسح بتکم، اطع  ن ایب رابح، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش ےن اانپ الغؾ اس وطر رپ 

ایگ وت اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایل افر رفامای اس وک ھجم  ے وکؿ آزاد ایک ہک ےری  رمےن ےک دعب آزاد ےہ نکیل فہ سلفم وہ

 رخدیات ےہ میعن  ن دبعاہلل ےن اےنت اےنت رفوپں ےک وعض رخدی ایل، وت آپ ےن اس یک تمیق اس ےک امکل وک د  دی۔

 رشب  ن دمحم، دبعاہلل ، نیسح بتکم، اطع  ن ایب رابح، اجرب  ن دبع اہلل :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...شجن اک ایبؿ افر ضعب اک ایخؽ ےہ ہک ہی عیب اجزئ ںیہن ےہ افر ا ن افیف ےن اہک ہک شجن

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

افیف ےن اہک ہک شجن رکےن فاال وسد وخراخنئ ےہ افر ہی رفبی ابلط ےہ، اجزئںیہن، یبن یلص اہلل ہیلع فملس  شجن اک ایبؿ افر ضعب اک ایخؽ ےہ ہک ہی عیب اجزئ ںیہن ےہ افر ا ن

 ےن رفامای دفزخ ںیم ےل اجےئ اگ افر سج ےن فہ اکؾ ایک سج اک ںیم ےن مکح ںیہن دای وت فہ رمدفد ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2012    حس

ک، ٧آٍ، حرضت ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ٣ش٤٠ہ، ٣اٟ  ًبس اهَّلل ب٩ 

 َ ٧ ا٢َ  َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َز  ٤َُ اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ أْٟک  ا ٣َ ث٨ََ َة َحسَّ ٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ي  ََ

ِحٔع  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ 

   ن ہملسم، امکل، انعف، رضحت رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن شجن  ے عنم رفامای ےہ۔دبعاہلل

 دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، انعف، رضحت رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ی لۃ یک عیب اک ایبؿ۔
ح
ل

 ...دوھہک یک عیب افر لبح ا

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

ی لۃ یک عیب اک ایبؿ۔
ح
ل

 دوھہک یک عیب افر لبح ا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2013    حس



 

 

ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ک، ٧آ ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ضُ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َز  ٤َُ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢َ ُسو َر ا أَ٪َّ  ٤َ

طُ أَصِ  ٌُ اَي ََب یَت ا  ٌّ َاَ٪ بَِی ک َب٠َةٔ َو َح ِٟ ا َب١ٔ  ٍٔ َح ٩ِ بَِی ًَ ي  ََ َ ٧  ٥َ َس٠َّ ُة ث٥َُّ َو َٗ ا َّ٨ َتَخ اٟ ٔلَي أَِ٪ ت٨ُِ زُوَر إ َح ِٟ ا  َُ ا َِت ُج١ُ یَب زَّ اٟ َاَ٪  ک ةٔ  اص٠ٔٔیَّ َح ِٟ ا  ١ُ

َٔضا َِل٨ ًٔی فٔي ب َّٟ ا َتُخ  ٨ُِ  ت

ی لۃ یک 
ح
ل

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن لبح ا

عنم رفامای ےہ ہی اکی عیب یھت سج اک رفاج اجتیلہ ےک زامہن ںیم اھت اکی صخش افینٹن اس رشط رپ رخدیات اھت ہک اس یک تمیق اس عیب  ے 

 فتق د  اگ  ب فہ افینٹن ہچب ےنج افر رھپ اس ہچب ےک ہچب دیپا وہ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عیب المہسم اک ایبؿ افر رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فس

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

  اہلل ہیلع فملس ےن اس  ے عنم رفامای ےہ ۔عیب المہسم اک ایبؿ افر رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2014    حس

ری رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ٔیر، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ًا٣ز ب٩ سٌیس، ابوسٌیس خس  سٌیس ب٩ ً

٢َ حَ  ا َٗ ِیُث  ا٠َّٟ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ یِر َٔ یُس ب٩ُِ ًُ ٌٔ َس ا  ٨ََ ث ٕس أَ٪َّ أَبَا َحسَّ ٌِ َس ُ ب٩ُِ  ا٣ٔز ًَ ٔي  بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ َضإب  اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ِی١ْ  َ٘ َىٔی ًُ ث سَّ

ٔ َو  ٨َ٤ُابََذة ِٟ ا  ٩ِ ًَ ي  ََ َ ٧  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ُظ أَ٪َّ َر بََر ٨ِطُ أَِخ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  یٕس  ٌٔ ٔ َس ٍٔ إ بَِی ِٟ ٔا َُط ب َِوب ُج١ٔ ث زَّ اٟ ُح  ََطِ َٔي  لَي ه

یَ  ِؤب َِل  اٟثَّ ُص  ٤ِ َٟ ًَل٣ََشُة  ٤ُ ِٟ ا ٔة َو ًَل٣ََش ٤ُ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ي  ََ َ ٧ ٔ َو ط ِی َٟ ٔ َز إ ُو ی٨َِ ُط أَِو  َب ِّ٠ َ٘ ِب١َ أَِ٪ يُ َٗ ُج١ٔ  زَّ ٔ اٟ ِیط َٟ ٔ ُ إ ز ُو ٨ِ 



 

 

 ر ، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، اعرم  ن دیعس، اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 
عفب

اہلل ہیلع دیعس  ن 

فملس ےن انمذبہ  ے عنم رفامای افر انمذبہ ہی ےہ ہک وکیئ صخش عیب ںیم یسک یک رطػ ڑپکا کنیھپ د  لبق اس ےک ہک فہ رخدیار اس وک 

 اٹل ٹلپ رک دےھکی افر المہسم  ے عنم رفامای ہی ہک ڑپک  اک ریغب دےھکی وہےئ وھچ انیل ےہ۔

 ر ، ثیل، لیقع، ا ن اہشب :  رافی
عفب

 ، اعرم  ن دیعس، اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنعدیعس  ن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 امای ےہ ۔عیب المہسم اک ایبؿ افر رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس  ے عنم رف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2015    حس

اٟوہاب، ایوب، ٣ح٤س، ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی  ٗتيبہ، ًبس

اهَّللُ ضَٔی  َر َِزَة  ی َبٔي صَُز ٩ِ أ ًَ ٕس  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ وُب  َی  ا أ ث٨ََ أب َحسَّ َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ُة َحسَّ َب تَِي ُٗ ٨ََا  ث یِٔن أَِ٪  َحسَّ َت ٩ِ ِٟٔبَش ًَ َٔي  َُ٧  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ

 ٔ اذ َب ا٨ِّٟ ٔض َو ٤َا ا٠ِّٟ یِٔن  َت ٌَ ٩ِ بَِی ًَ ٔ َو بٔط ٜٔ لَي ٨ِ٣َ ًَ ُط  ٌَ َٓ َزِ احٔٔس ث٥َُّ ی َو ِٟ ا ِؤب  اٟثَّ ٔي  ُج١ُ ف زَّ اٟ ٔيَی  َت  َیِح

ہک دف  مس اک ابلس ونممع ےہ اکی ہی  ہبیتق، دبعاولتاب، اویب، دمحم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک

ہک وکیئ صخش اکی ڑپک  ںیم اابتحء رک  رھپ اس وک ومڈنےھ کت ااھٹےئ افر دف  مس یک عیب  ے عنم ایک ایگ ےہ اکی عیب المہسم، 

 دفےر  عیب انمذبہ۔

 ہبیتق، دبعاولتاب، اویب، دمحم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عیب انمذبہ اک ایبؿ افر رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فس



 

 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ےن اس  ے عنم رفامای ےہ ۔عیب انمذبہ اک ایبؿ افر رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2016    حس

ز، ارعد، حرضت ابوہزیزہ :  راوی اٟز٧ا ک، ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ حیا٪ و ابو ٣اٟ  اس٤ٌی١، 

اَ٪ َو  بَّ ٌَی ب٩ِٔ َح ٔس ب٩ِٔ یَِح َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ  ْٝ ٔ اٟ َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١ُ  ٤َ ا إِٔس ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر َِزَة  ی ٔي صَُز ٩ِ أَب ًَ ٔد  اِْلرَِعَ  ٩ِ ًَ  ٔ ز َا ٧ِّ اٟز َبٔي  ٩ِ أ ًَ

 ٔ ابََذة ٨َ٤ُ ِٟ ا ٔة َو ًَل٣ََش ٤ُ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ى  ََ َ ٧  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّى اهَّللُ  َػل ٢َ اهَّللٔ  َرُسو ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ 

ہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل الیعمس، امکل، دمحم  ن ییحی  ن ایحؿ ف اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض ا

 ہیلع فملس ےن المہسم افر انمذبہ  ے عنم رفامای ےہ۔

 الیعمس، امکل، دمحم  ن ییحی  ن ایحؿ ف اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 عیب انمذبہ اک ایبؿ افر رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس  ے عنم رفامای ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2017    حس

اِلًلي، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًلاء ب :  راوی ریًیاغ ب٩ وٟیس، ًبس  ٩ یزیس، ابوسٌیس خس

 ٔ ز َی أء ب٩ِٔ  َل ًَ  ٩ِ ًَ ٔیِّ  ِز ز ص اٟ  ٩ِ ًَ ْز  ٤َ ٌِ ا ٣َ ث٨ََ لَى َحسَّ ًِ َ ِْل ِبُس ا ًَ ا  ٨ََ ث َؤٟیٔس َحسَّ ِٟ ا اُغ ب٩ُِ  یَّ ًَ ا  ٨ََ ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر یٕس  ٌٔ َس َبٔي  ٩ِ أ ًَ یَس 

ٔبِ  ٟ ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّى  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ى  ََ َ ٧  ٢َ ا َٗ ٔ ابََذة ٨َ٤ُ ِٟ ا ًَل٣ََشةٔ َو ٤ُ ِٟ ا یِٔن  َت ٌَ ٩ِ بَِی ًَ یِٔن َو َت  َش

ایعش  ن فدیل، دبعاال یل، رمعم، زرہی، اطعء  ن سیدی، اوبدیعس ادری ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن 



 

 

 المہسم افر انمذبہ  ے عنم رفامای ےہ۔یلص اہلل ہیلع فملس ےن دف  مس ےک ابلس  ے عنم رفامای افر دف  مس یک عیب ینعی 

 ایعش  ن فدیل، دبعاال یل، رمعم، زرہی، اطعء  ن سیدی، اوبدیعس ادری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فدھ زایدہ ولعمؾ وہ( اابعئ ےک ےئل عنم ےہ ہک افٹن اگےئ افر رکبی وک ہن دفےہ )اتہک د

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

فلۃ افر رصماۃ فہ اجونر ےہ سج اک دفدھ ہن 
ح
م

دفتا ایگ وہ افر دفدھ رفک رک نھت ںیم ابعئ ےک ےئل عنم ےہ ہک افٹن اگےئ افر رکبی وک ہن دفےہ )اتہک دفدھ زایدہ ولعمؾ وہ( افر 

 وہ افر رصتہی ےک الص ینعم اپین وک رفانک ےہ افر ایس  ے آات ےہ رصتی ااملئ)ینعی اپین وک رفک رانھک( ۔ عمج رکدای ایگوہ۔ افر یئک دؿ کت ہن دفتا ایگ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2018    حس

ہ، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، جٌَف ب٩ ربیٌ ٟیث ٜیر،   اب٩ ب

 ٕ یِر َٜ ُ اب٩ُِ ب ا  ٨ََ ث ٔيیِّ  َحسَّ َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َِزَة َر ی َُز ُو ص ٢َ أَب ا َٗ ٔد  ِْلرَِعَ ا  ٩ِ ًَ َة  ٌَ َربٔی ََفٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ِ َج ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ث٨ََ ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّى اهَّللُ  َػل  

 ِ ی َز َو َّ٨ اٟ  ٔ یِر َّطُ بَٔد ٧ٔ إ َٓ ُس  ٌِ ا َب َض ًَ ا ابَِت  ٩ِ٤َ َٓ  ٥َ٨َ َِ ِٟ ا ِْلٔب١َٔ َو ا وا  ََّص  ُت ٥َ َِل  َس٠َّ ا َو َص زَّ َر اَء  َط َٝ َوإِٔ٪  اَء أ٣ََِش َط ا إِٔ٪  َٔبَض یَِحَت٠ َس أَِ٪  ٌِ ٩ٔ َب

َِزةَ  ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ ٕر  ا وَسی ب٩ِٔ َيَش ٕح َو٣ُ َا َرب َؤٟیٔس ب٩ِٔ  ِٟ ا اصٕٔس َو أٟٕح َو٣َُح َػ ٔي  ٩ِ أَب ًَ یُِذَْکُ  ٕ َو ز ٤ِ ََ َت ا َػ ٠َِیطٔ َو ًَ  ُ اهَّلل َّى  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ  

ََ تَ  َػا  ٥َ َس٠َّ ٔس َو اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ُض٥ِ  ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ًََلثّا َو رٔ ث دَٔیا ِٟ ٔا ٕ َوصَُو ب ا٦ ٌَ َ ا ٩ِ٣ٔ ك ًّ ا ٔی٩َ َػ یر ٔس اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ُض٥ِ  ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ٕ َو ٔی٩َ ٤ِز یر

 ُ ثَر ِٛ َ ُ أ ز ٤ِ اٟتَّ ّا َو ًََلث ُْکِ ث یَِذ  ٥ِ َٟ ٕ َو ز ا ٩ِ٣ٔ َت٤ِ ًّ ا  َػ

ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ا ن ریکب، ثیل، رفعج  ن رہعیب، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

ہک افٹن افر رکبی ےک نھت ںیم دفدھ ہن رفوک، افر سج صخش ےن اس وک اس ےک دعب رخدیا وت اس وک دفےنھ ےک دعب اایتخر ےہ ای وت رھک 

ر اجمدہ افر فدیل  ن رابح ومٰیس  ن اسیر، ےل ارگ اچےہ وت اس وک فاسپ رک د  افر اکی اصع وجھکر اس ھ د  د  افر اوباصحل اف

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے اکی اصع وجھکر لقن رکےت ںیہ افر اہک ہک ا ے نیت دؿ کت اایتخر ےہ افر ضعب ا ن 

 )وجھکر( اک  ظف رفاتی ایک ریسنی  ے اکی اصع وجھکر وک لقن رکےت ںیہ نکیل نیت دؿ اک اایتخر ذرک ںیہن ایک افر ارثک ولوگں ےن رمت



 

 

 ےہ۔

 ا ن ریکب، ثیل، رفعج  ن رہعیب، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

فلۃ افر رصماۃ فہ اجونر ےہ سج اک دفدھ ہن دفتا ایگ وہ افر دفدھ رفک رک نھت ںیم ابعئ ےک ےئل عنم ےہ ہک افٹن اگےئ افر رکب
ح
م

ی وک ہن دفےہ )اتہک دفدھ زایدہ ولعمؾ وہ( افر 

 انھک( ۔ رفک رعمج رکدای ایگوہ۔ افر یئک دؿ کت ہن دفتا ایگ وہ افر رصتہی ےک الص ینعم اپین وک رفانک ےہ افر ایس  ے آات ےہ رصتی ااملئ)ینعی اپین وک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2019    حس

ًث٤ا٪( ابوًث٤ا٪، ًبساهَّلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی  ٣شسز، ٣ٌت٤ز، ٣ٌت٤ز جص ٛے واٟس )

ِبٔس ا ًَ  ٩ِ ًَ اَ٪  ا أَبُو ًُِث٤َ ٨ََ ث و٢ُ َحسَّ ُ٘ َبٔي َي ُت أ ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ْٔز  ٤ َت ٌِ ا ٣ُ ث٨ََ ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٢َ ٩ِ٣َ َحسَّ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر  ٕ ز و ٌُ هَّللٔ ب٩ِٔ ٣َِش

َس٠َّ  طٔ َو ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ي  ََ َ ٧ ٕ َو ٤ِز ا ٩ِ٣ٔ َت ًّ ا َضا َػ ٌَ ُزَّ ٣َ یَر ٠ِ َٓ ا  َص زَّ ََفَ ّة  ٠َ َّٔ اّة ٣َُح َََری َط ِط َُ ا و بُیُ ِٟ ا ي  قَّ  ٥َ أَِ٪ ت٠َُ

، دبعاہلل  ن وعسمد  ے رفاتی ےہ ہک سج ےن ایسی رکبی رخدیی سج اک دفدھ دسمد، رمتعم، رمتعم سج ےک فادل )امثعؿ( اوبامثعؿ

رفاک ایگ وہ وت اکی اصع اس ےک اس ھ د  رک فاسپ رکد  افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن عنم رفامای ہک اترجفں یک )وشیپایئ رکںی ینعی 

 فں  ے رخدیےن یک وکشش ہن رکںی( ۔امؽ اجترت یک آدم یک ربخ نس رک آابدی  ے ابرہ لکن رک مک تمیق رپ اترج

 دسمد، رمتعم، رمتعم سج ےک فادل )امثعؿ( اوبامثعؿ، دبعاہلل  ن وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

فلۃ افر رصماۃ فہ اجونر ےہ سج اک دفدھ ہن دفتا ایگ وہ افر دفدھ رفک رک نھت ںیمابعئ ےک ےئل عنم ےہ ہک افٹن اگےئ اف
ح
م

 ر رکبی وک ہن دفےہ )اتہک دفدھ زایدہ ولعمؾ وہ( افر 



 

 

 ک رانھک( ۔ رفعمج رکدای ایگوہ۔ افر یئک دؿ کت ہن دفتا ایگ وہ افر رصتہی ےک الص ینعم اپین وک رفانک ےہ افر ایس  ے آات ےہ رصتی ااملئ)ینعی اپین وک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2020    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی اٟز٧از، ارعد، ابوہزیزہ  ک، ابو ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 ُ ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ا  ٩ِ ًَ  ٔ ٧َِّاز اٟز ٔي  ٩ِ أَب ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ُط أَ٪َّ َر ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َِزَة َر ی َز

 ٔ ب َی وا َوَِل  اَجُظ ٕف َوَِل َت٨َ ٌِ ٍٔ َب َي بَِی ل ًَ  ٥ُِٜ ـُ ٌِ ٍِ َب ٔ َب اَ٪ َوَِل ی َب ِٛ ز  ِوا اٟ َّ٘ ا٢َ َِل َت٠َ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٥َ٨َ َِ ِٟ ا وا  ََّص  ٕ َوَِل ُت َٔباز أَضْ ٟ ٍِ َح

َضا ًَ ا َِت اب ا ٩ِ٣ٔ تَ  َو٩ِ٣َ  ًّ ا َػ ا َو َص زَّ َر ا  َض َسدَٔل ا َوإِٔ٪  َض َٜ ا أ٣ََِش ٔؿَیَض َر َضا إِٔ٪  َت٠َٔب یَِح َس أَِ٪  ٌِ ی٩ِٔ َب َز َو ا٨َّٟ  ٔ یِر ُضَو بَٔد َٓ ٕ  ٤ِز

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اقہلف 

 فاولں  ے آےگ اج رک ہن ولم افر ہن مت ںیم  ے ضعب ضعب یک عیب رپ عیب رک  شجن ہن رکف افر ہن رہشی داہییت ےک تا ھ ےچیب افر ہن رکبویں

ےک نھت ںیم دفدھ رفےک روھک افر وج صخش اس وک رخدی  وت دفےنھ ےک دعب اس وک اایتخر ےہ ارگ اچےہ وت ا ے رفک رےھک افر ارگ 

 اجونر افر اکی اصع وجھکر فاسپ رک د ۔اندنسپ وہ وت فہ 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اصع وجھکر د ۔ارگ اچےہ وت رصماۃ اجونر وک فاسپ رک  افر اس ےک دفدھ ےک وعض اکی

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ارگ اچےہ وت رصماۃ اجونر وک فاسپ رک  افر اس ےک دفدھ ےک وعض اکی اصع وجھکر د ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2021    حس

ٟزح٩٤ :  راوی ت ًبسا ، ثاب ، زیاز اہی٥( اب٩ جزیخ  ب٩ زیس ٛے ًُل٦، حرضت ابوہزیزہ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ٣کي، )ب٩ ابز

َابّٔتا  ْز أَ٪َّ ث ٔیَا ٔي ز بََرن ا٢َ أَِخ َٗ یِٕخ  َز اب٩ُِ ُج َا  بََر٧ يي  أَِخ ٤َک ِٟ ا ا  ٨ََ ث زٕو َحسَّ ٤ِ ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث َُّط َحسَّ ٧َ ُظ أ بََر یِٕس أَِخ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َز اٟزَِّح ِبسٔ  ًَ لَي  ِو ٣َ



 

 

 ِ٨ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  َِزَة  ی ٍَ أَبَا صَُز ٔ ٤ إِٔ٪ َس َٓ ا  َبَض اِحَت٠َ َٓ اّة  ََّصَّ ٤ّ٨ََا ٣ُ َََری ُ ِط ا  ٥َ ٩ِ٣َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو ا٢َ َر َٗ و٢ُ  ُ٘ طُ َي

 ٕ ٤ِز َْ ٩ِ٣ٔ َت ا َػ َٔضا  َت ٔي َح٠ِب ف َٓ ا  َض َسدَٔل ا َوإِٔ٪  َض َٜ ا أ٣ََِش ٔؿَیَض  َر

نمح  ن زدی ےک الغؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی دمحم  ن رمعف، یکم، ) ن اربامیہ( ا ن رججی، زاید، اثتب دبعارل

رکےت ںیہ فہ ےتہک ںیہ ہک سج ےن رصماۃ رکبی رخدیی رھپ اس وک دفےہ ارگ اس وک دنسپ آےئ وت اس وک رھک ےل افر ارگ اندنسپ ےہ وت 

 اےکس دفدھ ےک وعض اکی اصع وجھکر فاسپ رک ۔

 ا ن رججی، زاید، اثتب دبعارلنمح  ن زدی ےک الغؾ، رضحت اوبرہریہدمحم  ن رمعف، یکم، ) ن اربامیہ(  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... زاین الغؾ یک عیب اک ایبانفر رشحی ےن اہک ہک ارگ اچےہ وت زان ےک ببس  ے اس وک فاسپ

 ایبؿ رخدی فرففتخ ےک :   ابب

 زاین الغؾ یک عیب اک ایبانفر رشحی ےن اہک ہک ارگ اچےہ وت زان ےک ببس  ے اس وک فاسپ رکد  ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2022    حس

یث، سٌیس، ٣٘بری اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی  ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ، ٟ

بِ  ًَ ٨ََا  ث ضٔیَ َحسَّ َر َِزَة  ی َُز ٩ِ أَبٔي ص ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ بُرٔی   ِ٘ ٤َ ِٟ ا یْس  ٌٔ َس َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ِیُث  ا٠َّٟ ٨ََا  ث َٕ َحسَّ ُس ُو طُ ُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ٌَ ٔ ٤ َُّط َس ٨ِطُ أ٧َ ًَ  ُ اهَّلل  

 ٔ ََّن ز ی ََب ت َٓ ُة  ِْل٣ََ ا ٧َِت  ا َز ٥َ إَٔذ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ َِل َي ٠َِیِح٠ِٔسَصا َو َٓ ٧َِت  ِب ث٥َُّ إِٔ٪ َز ُثَرِّ ٠َِیِح٠ِٔسصَا َوَِل ی َٓ ا  َاَص ٧

 ٕ ز ٌَ ِب١ٕ ٩ِ٣ٔ َط ِو بَٔح َٟ ا َو َض ٌِ ٔ ب ٠َِي َٓ َة  أَٟث اٟثَّ ٧َِت  ِب ث٥َُّ إِٔ٪ َز ُثَرِّ  ی

ہک یبن یلص اہلل ہیلع  دبعاہلل  ن ویفس، ثیل، دیعس، ربقمی اےنپ فادل  ے فہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ

فملس ےن رفامای ہک  ب ولڈنی زان رک  افر اس اک زان اظرہ وہ اجےئ وت اس وک وکڑ  امر  افر اس وک المتم ہن رک  رھپ ارگ زان 

رک  وت اس وک وکڑ  اگلےئ افر المتم ہن رک ، رھپ ارگ رسیتی ابر زان رک  وت اس وک چیب ڈاےل ارگہچ ابولں یک اکی ریس ےک وعض 



 

 

 ۔وہ

 دبع اہلل  ن ویفس، ثیل، دیعس، ربقمی اےنپ فادل  ے فہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 وت زان ےک ببس  ے اس وک فاسپ رکد  ۔ زاین الغؾ یک عیب اک ایبانفر رشحی ےن اہک ہک ارگ اچےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2023    حس

اور زیس ب٩ خاٟس، :  راوی ہ  ک، اب٩ طہاب، ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ، ابوہزیزہ رضی اهَّلل ٨ً ٣اٟ  اس٤ٌی١، 

ضَ  اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َىٔی ٣َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١ُ  ٤َ ا إِٔس ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر أٟٕس  یِٔس ب٩ِٔ َخ َِزَة َوَز ی ٔي صَُز َب ٩ِ أ ًَ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ إب 

 ٔ ا٢َ إ َٗ ٥ِ تُِحٔؼ٩ِ  َٟ ٧َِت َو ا َز ِْل٣ََةٔ إَٔذ ا  ٩ِ ًَ ئ١َٔ  ُس  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس ُض٤َا أَ٪َّ  ٨ِ ًَ ُ اِج٠ُٔسوَصا ث َٓ ٧َِت  َِت ِ٪ َز ٥َّ إِٔ٪ َز٧

 ٔ اب زَّ اٟ أَٟثةٔ أَِو  اٟثَّ َس  ٌِ رٔی َب إب َِل أَِز اب٩ُِ ٔطَض ا٢َ  َٗ  ٕ یر ٔٔ ـَ ٔ ِو ب َٟ وَصا َو ٌُ بٔی َٓ َِت  ٧ ا ث٥َُّ إِٔ٪ َز اِج٠ُٔسوَص ةٔ َٓ ٌَ 

ؽ اہلل یلص اہلل الیعمس، امکل، ا ن اہشب، دیبعاہلل  ن دبعاہلل ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع افر زدی  ن اخدل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روس

ہیلع فملس  ے ولڈنی ےک قلعتم درایتف ایک ایگ سج ےن زان ایک وہ افر اشدی دشہ ہن وہ آپ ےن رفامای ہک ارگ زان رک  وت اس وک وکڑ  

ر ای امرف رھپ ارگ زان رک  وت اس وک چیب دف ارگہچ اکی ریس ےک وعض وہ افر ا ن اہشب ےن ایبؿ ایک ہک ےھجم اید ںیہن ہک آپ ےن رسیتی اب

 وچیھت ابر ےک دعب ہی رفامای۔

 الیعمس، امکل، ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع افر زدی  ن اخدل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وعروتں  ے رخدی فرففتخ رکےن اک ایبؿ۔



 

 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 وعروتں  ے رخدی فرففتخ رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2024    حس

ہ رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ، رعوہ ب٩ زبیر ےن حرضت ًائظ ہزی اٟامی٪، طٌیب، ز  ابو

اٟز    ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ٧َا ُط بََر ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث اهَّللٔ َحسَّ  ٢ُ ُسو َر لَيَّ  ًَ َزَخ١َ  َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ائَٔظُة  ًَ ِت  َٟ ا َٗ  ٔ َیِر ز ب اٟ َوةُ ب٩ُِ  ا٢َ رُعِ َٗ زٔیِّ  صِ

 ٔ ت ًِ َ ٔی َوأ ََر ِط ٥َ ا َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ٢َ َر ا َ٘ َٓ ُط  َٟ ُت  َْکِ َذ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ِٟ َػل ا ا  ٤ََّ إ٧ٔ َٓ ٔي  َٙ ث٥َُّ ق َت ًِ َ ُئ ٩ِ٤َٟٔ أ َوَِل

ا٢َ ٣َ  َٗ ٔ ب٤َٔا صَُو أَص٠ُِطُ ث٥َُّ  اهَّلل لَي  ًَ ِىَی  أَث َٓ ٔشیِّ  ٌَ ِٟ ا  ٥َ ٩ِ٣ٔ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل ا٨َّٟ ا٦َ  َص َٗ ِی َٟ ّا  وك ُوَ٪ ُْشُ ََرٔك ٧َُإض َيِظ َا٢ُ أ ا ب

ٔي  َص ف ِی َٟ كّا  َْشِ َََرَن  ِط ٔ ٩ِ٣َ ا اهَّلل أب  ٔي َٛٔت ُٙ ف َ ٙ  َوأَِوث اهَّللٔ أََح ُن  ٕن َْشِ َْشِ ََة  ائ َن ٣ٔ َََر ِط ا َاك١ْٔ َوإِٔ٪  ُضَو ب َٓ اهَّللٔ  أب  َٔت ٛ 

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ  ن زریب ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک وقؽ لقن ایک ےہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ےری  اپس 

ےن آپ  ے ربریہ یک رخدیاری اک ذترکہ ایک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ وت ںیم 

اک فہ  ہک رخدی ول افر آزاد رک دف، فالء وت ایس اک ےہ وج آزاد رک ، رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ربنم رپ ڑھک  وہےئ وت اہلل یک رعتفی یک سج

 ایسی رشج ں اگلےت ںیہ وج اتکب اہلل ںیم ںیہن ںیہ سج ےن ایسی رشط اگلیئ وج اتکب اہلل زسا فار ےہ رھپ رفامای ہک ولوگں اک ایک احؽ ےہ

 ںیم ںیہن ےہ فہ ابلط ےہ ارگہچ وس رشج ں اگلےئ اہلل یک رشط زایدہ وبضمط افر یچس ےہ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ  ن زریب ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 وعروتں  ے رخدی فرففتخ رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2025    حس



 

 

روا :  راوی ، سے  ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز ابي ًبازہ، ہ٤ا٦، ٧آ رضی اهَّلل ٨ًہاحشا٪ ب٩  ہ   یت ْکےت ہیں ٛہ حرضت ًائظ

٤َزَ  ٔ ب٩ِٔ ًُ اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ُث  یَُحسِّ ا  ٌّ ٔ َآ ٧ ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ا٦ْ  ا َص٤َّ ث٨ََ ٕ َحسَّ از بَّ ًَ َبٔي  اُ٪ ب٩ُِ أ ٨ََا َحشَّ ث َة  َحسَّ ائَٔظ ًَ ٤َا أَ٪َّ  ٨ُِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر

َْخَ  َٓ َزَة  ٔی َز اَو٣َِت ب َضا َس ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ا٢َ َر َ٘ َٓ َئ  َوَِل ِٟ ا ََرٔكُوا  ا إِٔلَّ أَِ٪ َيِظ وَص ٌُ یَبٔی ا أَِ٪  َُّض٥ِ أَبَِو ٧ٔ ِت إ َٟ ا َٗ اَئ  ا َج َّ٤ ٠َ َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ٔلَي  َد إ

َضا أَِو  َاَ٪ َزِوُج ا ک ٍٕ ُِحًّ ٔ آ ُت ٨َٟٔ ٠ِ ُٗ  َٙ َت ًِ َ ٩ِ٤َٔ أ َوَِلُئ ٟ ِٟ ا ا  ٤ََّ ٧ٔ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ِبّسا  اٟ ىٔیًَ ٔی یُِسر ا  ٢َ ٣َ ا َ٘ َٓ 

 اسحؿ  ن ایب سابدہ، امہؾ، انعف، دبعاہلل  ن رمع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن ربریہ اک وساؽ ایک، یبن یلص اہلل

  ے عنم ہیلع فملس امنز ےک ےئل ےلکن  ب فاسپ آےئ، وت آپ  ے رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک اےکس فاروثں ےن ےنچیب

رک دای ےہ رگم اس رشط ےک اس ھ ہک فالء اؿ ولوگں یک ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای فالء آزاد رکےن فاےل ےک ےئل ےہ ںیم ےن 

 انعف  ے وپاھچ ہک ربریہ اک وشرہ آزاد اھت اوہنں ےن اہک ہک ےھجم ولعمؾ ںیہن۔

 رمع،  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعاسحؿ  ن ایب سابدہ، امہؾ، انعف، دبعاہلل  ن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایکرہشی داہییت ےک ےئل ریغب ارجت ےک چیب اتکس ےہ افر ایک اس یک دمد ایریخوخایہ رککس

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

مت ںیم  ے وکیئ صخش اےنپ اھبیئ  ے ی داہییت ےک ےئل ریغب ارجت ےک چیب اتکس ےہ افر ایک اس یک دمد ایریخوخایہ رکاتکس ےہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک  ب ایکرہش

 کین وشمرہ بلط رک  وت ا ے کین وشمرہ دانی اچےیئ، افر اطع ےن اس یک ااجزت دی ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2026    حس

یص، حرضت جزیز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، سٔیا٪، اس٤ٌی١، ٗ  ًلي ب٩ ًبساهَّلل 

 ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ا َر ٔیّز ز ُت َج ٌِ ٔ ٤ َس ٕص  ِی َٗ  ٩ِ ًَ أًی١َ  ٤َ ٩ِ إِٔس ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث ٌِ َحسَّ َاَي ٢ُ ب و ُ٘ ُط َي اهَّللٔ ٨ِ  ٢َ ُسو َر ُت 

 ٔ ا٦ َٗ ٔ اهَّللٔ َوإ  ٢ُ ُسو ا َر ّس َّ٤ ُ َوأَ٪َّ ٣َُح اهَّلل َط إِٔلَّ  َٟ ٔ َزةٔ أَِ٪ َِل إ َضا َط َي  ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ةٔ  َػل ًَ ا اٟلَّ ٍٔ َو ٤ِ اٟشَّ ٔ َو َاة َّک ز اٟ أئ  َت ٔ َوإٔی ًَلة اٟؼَّ



 

 

ٔک١ُِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٔح ٟ ِؼ  ٨ اٟ  َو

   یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، 
َ
اامسلیع، سیق، رضحت رجری ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ، ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے ل

ِ ، یک وگایہ، امنز اقمئ رکےن، زوکۃ دےنی ےننس افر ااطتع رکےن، افر رہ املسم
َ
وُسُؽ اّ

َ
ا ر
ً
ذ
َ
ّ َ
ُ
ّؿَ حُم
َ
أ
َ
ُ ف
َ
  اّ
َ
 ِإّل
َ
ؿ یک ریخ وخایہ رکےن رپ ِإلَه

 ۔تعیب یک

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، الیعمس، سیق، رضحت رجری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

وخایہ رکاتکس ےہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک  ب مت ںیم  ے وکیئ صخش اےنپ اھبیئ  ے ایکرہشی داہییت ےک ےئل ریغب ارجت ےک چیب اتکس ےہ افر ایک اس یک دمد ایریخ

 کین وشمرہ بلط رک  وت ا ے کین وشمرہ دانی اچےیئ، افر اطع ےن اس یک ااجزت دی ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2027    حس

ت ب٩ ٣ح٤س،  :  راوی ، حرضت اب٩ ًباضػ٠ ، كاؤض اٟواحس، ٤ٌ٣ز، ًبساهَّلل ب٩ كاؤض  ًبس

 َ ٩ِ أ ًَ ٕض  َاُو ٔ ب٩ِٔ ك اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ْز  ٤َ ٌِ ٨ََا ٣َ ث احٔٔس َحسَّ َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٕس َحسَّ َّ٤ ٠ُِت ب٩ُِ ٣َُح اٟؼَّ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٔ ط بٔی

 ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ٕض ٣َ  ًَ ا بَّ ًَ ُت ِٔلب٩ِٔ  ٠ِ ُ٘ َٓ  ٢َ ا َٗ  ٕ ز َٔبا َٔضْ ٟ ٍِ َحا ٔ َب اَ٪ َوَِل ی َب ِٛ ز  اٟ ا  ِو َّ٘ ٥َ َِل َت٠َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ِوُٟطُ َػل َٗ ا 

اّرا ٤َِش طُ ٔس َٟ ُوُ٪  یَٜ ٢َ َِل  ا َٗ  ٕ از أَضْ َٟٔب ٍُ َح َیبٔی  َِل 

ت ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس تلص  ن دمحم، دبعاولادح، رمعم، دبعاہلل  ن اطؤس، اطؤس، رضح

ےن رفامای اقہلف فاولں  ے آےگ اج رک ہن ولم، افر رہشی داہییت ےک ےئل عیب ہن رک ، اطؤس اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن ا ن سابس ریض اہلل 

 ب دای ہک دالیل ہن رک ۔ہنع  ے وپاھچ، رہشی داہییت ےک ےئل ہن ےچیب، اس اک ایک بلطم ےہ، اوہنں ےن وجا

 تلص  ن دمحم، دبعاولادح، رمعم، دبعاہلل  ن اطؤس، اطؤس، رضحت ا ن سابس :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...۔ضعب ولوگں ےن داہییت ےک ےئل رہشی یک عیب وک ریغب ارج ےک رکمفہ اھجمس ےہ 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ضعب ولوگں ےن داہییت ےک ےئل رہشی یک عیب وک ریغب ارج ےک رکمفہ اھجمس ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2028    حس

، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی اٟزح٩٤ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ زی٨ار ، ًبس  رضی اهَّلل ٨ًہ ًبس اهَّلل ب٩ ػباح، ابوًلي ح٨في

ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبٔس  ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  اٟزَِّح ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٔي   ٨َف َح ِٟ ا ٓٔيٕ  ل ًَ ُو  ا أَب ٨ََ ث إح َحسَّ َػبَّ اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ َىٔی  ث ِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ًَ  ٩ِ ًَ ٔي  َىٔی أَب ث ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ٔی٨َ ز  

٢ُ اهَّللٔ َرُسو ي  ََ َ ٧  ٢َ ا َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َ إض  ب٩ِٔ ًُ بَّ ًَ اب٩ُِ  ا٢َ  َٗ  ٔ ٔط ٕ َوب ز َٔبا أَضْ ٟ ٍَ َح َیبٔی ٥َ أَِ٪  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي   َػل

دبعاہلل  ن ابصح، اوب یل یفنح، دبعارلنمح  ن دبعاہلل  ن دانیر، رضحت دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں 

  ے عنم رفامای ےہ ہک رہشی داہییت ےک ےئل ےچیب، افر رضحت ا ن سابس ےن یہی اہک ےہ۔ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس 

 دبع اہلل  ن ابصح، اوب یل یفنح، دبعارلنمح  ن دبعاہلل  ن دانیر، رضحت دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... رہشی داہییت ےک ےئل دالیل ےک اس ھ ہن ےچیب، افر ا ن ریسنی ےن ابعئ افر رتشمی دفونں

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

ےھت، عب یل وثاب افر اس  ے  ےتہک رہشی داہییت ےک ےئل دالیل ےک اس ھ ہن ےچیب، افر ا ن ریسنی ےن ابعئ افر رتشمی دفونں ےک ےئل رکمفہ اھجمس، افر اربامیہ ےن اہک ہک رعب

 رماد اؿ یک ہی وہیت یھت ہک ےری  ےئل ڑپک  رخدی ول۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2029    حس



 

 

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی یب، حرضت ابوہزیزہ  ٣ش ، سٌیس ب٩  خ، اب٩ طہاب ابزاہی٥، اب٩ جزی  ٣کي ب٩ 

 ِ يي  ب٩ُِ إٔب ٤َک ِٟ ا ا  ٨ََ ث َر َحسَّ َِزَة  ی َا صَُز ٍَ أَب ٔ َس٤ َُّط  ٔب أ٧َ ٤َُشیَّ ِٟ یٔس ب٩ِٔ ا ٌٔ َس  ٩ِ ًَ إب  َض ٔط ٩ِ اب٩ِٔ  ًَ ِٕخ  ی َز اب٩ُِ ُج ٔي  ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ اصٔی٥َ  اهَّللُ َز ضَٔی 

ٔ َو  ط ٍٔ أَخٔی َي بَِی ل ًَ ُِئ  ٤َز ِٟ ا  َُ ا َیبَِت ٥َ َِل  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو ا٢َ َر َٗ و٢ُ  ُ٘ ُط َي ٨ِ ًَ ٕ َٔباز َٔضْ ٟ ٍِ َحا ٔ َب وا َوَِل ی اَجُظ ٨َ  َِل َت

یکم  ن اربامیہ، ا ن رججی، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ےک ےئل رففتخ رک ۔ہیلع فملس ےن رفامای ہک وکیئ صخش اےنپ اھبیئ ےک ومؽ رپ ومؽ ہن رک ، افر ہن شجن رکف، افر ہن رہشی 

 یکم  ن اربامیہ، ا ن رججی، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

ےچیب، افر ا ن ریسنی ےن ابعئ افر رتشمی دفونں ےک ےئل رکمفہ اھجمس، افر اربامیہ ےن اہک ہک رعب ےتہک ےھت، عب یل وثاب افر اس  ے رہشی داہییت ےک ےئل دالیل ےک اس ھ ہن 

 رماد اؿ یک ہی وہیت یھت ہک ےری  ےئل ڑپک  رخدی ول۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2030    حس

،  :  راوی ثىٰی ٣ ک رضی اهَّلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩  ٣اٟ ذ، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س، ا٧ص ب٩   ٣ٌا

ضٔ  ٕٔک َر اٟ َُص ب٩ُِ ٣َ ٧َ ٢َ أ ا َٗ ٕس  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ِوٕ٪  ًَ اب٩ُِ  ا  ث٨ََ ْذ َحسَّ ا ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث َّی َحسَّ ى ٤َُث ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٍَ َحسَّ َیبٔی ا أَِ٪  ٨َ ُضٔي ٧ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َی 

 ٕ از أَضْ َٟٔب  َح

، دمحم، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولوگں وک اس  ے عنم دمحم  ن ٰینثم، اعمذ، ا ن وعؿ

 ایک اجات اھت، ہک رہشی ابرہ فاےل ےک ےئل ےچیب۔

 دمحم  ن ٰینثم، اعمذ، ا ن وعؿ، دمحم، اسن  ن امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...آےگ اج رک اقہلف فاولں  ے ےنلم یک اممتعن، افر اس یک عیب رمدفد ےہ، اس ےئل ہک اس اک

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

ر ےہ  ب ہک فہ اجاتن ےہ، ہک ہی عیب اکی  مس اک دوھاک ےہ، آےگ اج رک اقہلف فاولں  ے ےنلم یک اممتعن، افر اس یک عیب رمدفد ےہ، اس ےئل ہک اس اک رکےن فاال انرفامؿ اگہنگ

 افر دوھہک اجزئ ںیہن ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2031    حس

رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ابي سٌیس، حرضت ابوہزیزہ  ، سٌیس ب٩  اٟوہاب، ًبیس اهَّلل  ر، ًبس  ٣ح٤س ب٩ بظا

ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ُ  َحسَّ ٔي ص ٩ِ أَب ًَ یٕس  ٌٔ ٔي َس َب یسٔ ب٩ِٔ أ ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ٔی   ٤َز ٌُ ِٟ ا اهَّللٔ  ا ًُبَِیُس  ث٨ََ أب َحسَّ َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٕر َحسَّ ا اهَّللُ َبظَّ ضَٔی  َر َِزَة  َزی

 ٔ َٔضْ ٟ ٍَ َحا َیبٔی يي َوأَِ٪  ٠َق اٟتَّ  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ي  ََ َ ٧ ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ ٕ  َباز

دمحم  ن اشبر، دبعاولتاب، دیبعاہلل ، دیعس  ن ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن آےگ اج رک اقہلف فاولں  ے ےنلم  ے عنم رفامای، افر اس  ے عنم رفامای، ہک رہشی داہییت ےک ےئل ںیچیب۔

 دمحم  ن اشبر، دبعاولتاب، دیبع اہلل ، دیعس  ن ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

دفد ےہ، اس ےئل ہک اس اک رکےن فاال انرفامؿ اگہنگر ےہ  ب ہک فہ اجاتن ےہ، ہک ہی عیب اکی  مس اک دوھاک ےہ، آےگ اج رک اقہلف فاولں  ے ےنلم یک اممتعن، افر اس یک عیب رم

 افر دوھہک اجزئ ںیہن ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2032    حس

اٟس :  راوی اِلًلي، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤض اپ٨ے و ، ًبس اٟوٟیس  ًیاغ ب٩ ًبس



 

 

 َ ث ُت َحسَّ ِٟ َ َسأ ا٢َ  َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٕض  َاُو اب٩ِٔ ك  ٩ِ ًَ ٤َْز  ٌِ ا ٣َ ث٨ََ لَي َحسَّ ًِ َ ِْل ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َؤٟیٔس َحسَّ ِٟ ا اُغ ب٩ُِ  یَّ ًَ ضَٔی اهَّللُ ىٔی  َر إض  بَّ ًَ اب٩َِ 

ّرا ٤َِشا ُط ٔس َٟ ی٩َُِٜ  ٢َ َِل  ا َ٘ َٓ  ٕ از ٩َّ َحأَضْ َٟٔب ٌَ َیبٔی ٔ َِل  ِؤٟط َٗ ىَی  ٌِ ا ٣َ ا ٣َ ُض٤َ ٨ِ ًَ 

ش  ن دبعاولدیل، دبعاال یل، رمعم، ا ن اطؤس اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رضحت ا ن سابس ایع

 َ ٍد ، ےک ایک ینعم ںیہ؟ اوہنں ےن اہک ہک اس اک دالؽ ہن ےنب۔
ِ
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َ
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ّ
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ِ
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َ
 ریض اہلل ہنع  ے وپاھچ ہک آپ ےک وقؽ ل

 ، دبعاال یل، رمعم، ا ن اطؤس اےنپ فادلایعش  ن دبعاولدیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

ر ےہ  ب ہک فہ اجاتن ےہ، ہک ہی عیب اکی  مس اک دوھاک ےہ، آےگ اج رک اقہلف فاولں  ے ےنلم یک اممتعن، افر اس یک عیب رمدفد ےہ، اس ےئل ہک اس اک رکےن فاال انرفامؿ اگہنگ

 افر دوھہک اجزئ ںیہن ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2033    حس

، ًبساهَّلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی ًث٤ا٪ ، تییم، ابو یٍ ز، یزیس ب٩ زً  ٣شس

 ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز َز ا ی ث٨ََ ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ََرَی َحسَّ ِط ا  ٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  اهَّللٔ َر ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ اَ٪  ٤َ ٔي ًُِث ٩ِ أَب ًَ یٔم   َِّی اٟت َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٍٕ

 َٔ و بُُی ِٟ ا يي  ٩ِ َت٠َق ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ي  ََ َ ٧ ٢َ َو ا َٗ ا  ًّ ا َػ ا  َض ٌَ یَرُزَّ ٣َ ٠ِ َٓ ّة  ٠َ َّٔ  ٣َُح

، یمیت، اوبامثعؿ، دبعاہلل  ن وعسمد  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک سج صخش ےن دفدھ عمج یک دسمد، سیدی  ن زرعی

وہیئ رکبی رخدیی وت اس وک اکی اصع ےک اس ھ فاسپ رک د ، افر ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن آےگ اج رک اقہلف فاولں  ے 

 ےنلم  ے عنم رفامای۔

  ن زرعی، یمیت، اوبامثعؿ، دبعاہلل  ن وعسمد دسمد، سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

ؿ اگہنگر ےہ  ب ہک فہ اجاتن ےہ، ہک ہی عیب اکی  مس اک دوھاک ےہ، آےگ اج رک اقہلف فاولں  ے ےنلم یک اممتعن، افر اس یک عیب رمدفد ےہ، اس ےئل ہک اس اک رکےن فاال انرفام

 افر دوھہک اجزئ ںیہن ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2034    حس

، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل ٨ًہ :  راوی ، ًبسا٪ ک، ٧آٍ ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ُوُس  اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللَُحسَّ َّي  اهَّللٔ َػل  ٢َ ُسو َر ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َز  ٤َُ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر ٠َِیطٔ َٕ أَِخ ًَ  

اٟ ٔلَي  َٔضا إ َم ب ُِضَب َّی ی ٍَ َحً ٠َ اٟشِّ ِوا  َّ٘ ٕف َوَِل َت٠َ ٌِ ٍٔ َب َي بَِی ل ًَ  ٥ُِٜ ـُ ٌِ ٍُ َب َیبٔی ٢َ َِل  ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٚٔ َو و  ش 

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاؿ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فملس ےن رفامای ہک مت ںیم  ے ضعب ضعب یک عیب رپ عیب ہن رک ، افر وج اسامؿ ابرہ  ے آرتا وہ،  ب کت ابزار ںیم ہن آاجےئ آےگ 

  اس  ے ہن ولم۔ڑبھ رک

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاؿ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امؽ فاولں یک وشیپایئ سک اقمؾ کت ونممع ےہ ؟

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 فاولں یک وشیپایئ سک اقمؾ کت ونممع ےہ ؟امؽ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2035    حس

٨ًہ :  راوی اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ٍ ، ٧آ ہ ، جویزی اس٤ٌی١ سٰی ب٩   ٣و



 

 

اهَّللٔ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ُة  َٔی ِز ی َو ا ُج ٨ََ ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ ا ٣ُوَسی ب٩ُِ إ ٨ََ ث ََرٔی َحسَّ ٨َِظ َٓ اَ٪  َب ِٛ ز  اٟ ي  ََت٠َقَّ ا ٧ َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر  

 ٌَ لَّ اٟ  ُٚ و ٔ ُس ٔط َّ ب ُِب٠َ ی َّی  ً ُط َح ٌَ ٥َ أَِ٪ ٧َبٔی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َا  ا٧ ٨ََض َٓ ا٦َ  ٌَ لَّ اٟ ُض٥ِ  ٨ِ لَي ٣ٔ ًِ َ ٔي أ ا ف اهَّللٔ صََذ ِبس  ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ  ٔ ا٦

و ٔ اٟش  اهَّلل ُث ًُبَِیٔس  ٨ُطُ َحٔسی یُبَيِّ  ٔٚ 

ومیس  ن اامسلیع، وجریہی، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ مہ ولگ اقہلف فاولں  ے ےتلم ےھت، افر اؿ  ے 

کت ہک فہ ہلغ ےک ابزار ںیم دالخ ہلغ رخدیےت ےھت وت مہ ولوگں وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن عنم رفام دای ہک اس وک اینپ ہگج ںیچیب،  ب 

 ہن وہاجےئ، اوبدبعاہلل )اخبری( ےن اہک ہی انلم ابزار ےک دنلب انکر  رپ وہات اھت، وج دبعاہلل یک دحثی  ے ولعمؾ وہات ےہ۔

 ومٰیس  ن الیعمس، وجریہی، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 امؽ فاولں یک وشیپایئ سک اقمؾ کت ونممع ےہ ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2036    حس

٨ًہ :  راوی اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ٍ ، ٧آ ًبیس اهَّلل   ، ، یهٰي ز شس ٣ 

٨ََا ث َ  َحسَّ ا٢َ ک َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َآ ثَىٔی ٧ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  ًَ َیِحٌَی  ا  ث٨ََ ْز َحسَّ ا٦َ فٔي ٣َُشسَّ ٌَ لَّ اٟ ُوَ٪  اً َِت یَب ُوا  ا٧

٠َیِ  ًَ اهَّللُ  َّي  ٔ َػل اهَّلل  ٢ُ ُسو َر اص٥ُِ  ٨ََض َٓ  ٔ ٔط ٧ کَا ٔي ٣َ َُط ف ٧ و ٌُ َيبٔی َٓ  ٔٚ و اٟش  َي  ل ًِ َ ُوظُ أ ٠ ُ٘ ٨َِ َّی ی ً ٔ َح ٧ٔط کَا ٔي ٣َ وُظ ف ٌُ َیبٔی ٥َ أَِ٪  َس٠َّ ٔ َو  ط

دسمد، ییحی دیبعاہلل ، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ولگ ہلغ ابزار یک دنلبی یک رطػ رخدیےت ےھت، افر 

 ہک ایس ہگج ہن ںیچیب،  ب کت ہک فہ اس وک لقتنم ہن رک ںیل۔ اس وک فںیہ چیب دےتی ےھت، وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک عنم رفامای،

 دسمد، یحیٰ، دیبع اہلل ، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...ںیہن ںیہ ۔عیب ںیم ایسی رشوطں ےک اگلےن اک ایبؿ وج اجزئ 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 عیب ںیم ایسی رشوطں ےک اگلےن اک ایبؿ وج اجزئ ںیہن ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2037    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ظہ  ئ ًا رضت  ، ح ، رعوہ ظا٦ ب٩ رعوہ ہ  ، ک ٣اٟ  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبیس 

٨ََا  ث َضاَحسَّ ٨ِ ًَ  ُ ضَٔی اهَّلل َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ِ صَٔظا٦ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُوُس ی ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  زَةُ  ًَ ٔی َز ىٔی ب َِت ائ ِت َج َٟ ا َٗ

ُت إِٔ٪  ٠ِ ُ٘ َٓ ىٔی  ٨ٔی أًَٔي َٓ ْة  ٕ َوٗٔیَّ ا٦ ًَ ک١ُِّ  ٔي  ٕٚ ف ا ٍٔ أََو َي تِٔش ل ًَ ٔي  ُت أَصِل ِب َاَت ِت ک َٟ ا َ٘ لٔي  َٓ  َٔ ُؤ ُوَ٪ َوَِل یَٜ ُض٥ِ َو َٟ ا  َص ٔک أَِ٪ أًَُسَّ بَّ أَص٠ُِ أََح

 ُ٢ ُسو َر ٨ِٔٔسص٥ِٔ َو ائَِت ٩ِ٣ٔ ً َح َٓ ا  َض ٠َِی ًَ َذَٟٔک  ا  َِو أَب َٓ ُض٥ِ  َٟ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ ا  َٔض َي أَص٠ِ ٔل ٔیَزةُ إ َز ِت ب َب َذَص َٓ ُت  ٠ِ ٌَ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ 

ي  ٔن ِت إ َٟ ا َ٘ َٓ أْٟص  ٔ َج ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٍَ ٔ ٤ َش َٓ ُض٥ِ  َٟ َوَِلُئ  ِٟ ا ُوَ٪  یَٜ أَبَِوا إِٔلَّ أَِ٪  َٓ ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ َذَٟٔک  ِؿُت  ِس رَعَ َٗ بََرِت  ي  أَِخ َٓ  ٥َ َس٠َّ َو

 ٔ إ َٓ َوَِلَئ  ِٟ ا ُض٥ِ  َٟ ِٔٔط  اِطََر َضا َو ا٢َ ُخٔذی َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ائَٔظُة  ا٦َ ًَ َٗ ُة ث٥َُّ  ائَٔظ ًَ ِت  ٠َ ٌَ َٔ َٓ  َٙ َت ًِ َ ٩ِ٤َٔ أ ُئ ٟ َوَِل ِٟ ا ٤ََّا  ٧

ُس  ٌِ ا َب ٢َ أ٣ََّ ا َٗ ٔ ث٥َُّ  ٠َِیط ًَ ِىَی  ٤َٔس اهَّلَل َوأَث َح َٓ أض  ا٨َّٟ ٥َ فٔي  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل ُسو٢ُ  ّا َر وك ُْشُ ََرٔكُوَ٪  رَٔجا٢ٕ َيِظ  ٢ُ ٣َا بَا

أب ا َٔت ٔي ٛ ِت ف ِیَش ٙ  َو َٟ اهَّللٔ أََح ُئ  ا ـَ َٗ ٕن  ََة َْشِ ائ َاَ٪ ٣ٔ ک َاك١ْٔ َوإِٔ٪  َو ب ُض َٓ اهَّللٔ  َٔتأب  ٔي ٛ َص ف ِی َٟ ٕن  َْشِ ا کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ  اهَّللٔ هَّللٔ ٣َ ُن  َْشِ

 َٙ َت ًِ َ ٩ِ٤َٔ أ ُئ ٟ َوَِل ِٟ ا ٤ََّا  ٧ٔ ُٙ َوإ َ  أَِوث

اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک  دبعاہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل

ےری  اپس ربریہ آیئ افر اہک ہک ںیم ےن اےنپ امکل  ے ون افہیق اچدنی ےک وعض اس رشط رپ اکمتبت رکیل ےہ ہک رہ اسؽ اکی افہیق 

اہک وت اؿ ولوگں ےن اس  اچدنی دفں یگ اس ےیل رفےپ اؿ وک ددیفں افر ریتی فالء ےری  ےئل وہیگ ربریہ ےن اج رک اےنپ اموکلں  ے

 ے ااکنر ایک فہ اےنپ اموکلں ےک اپس آیئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھٹیب وہےئ ےھت وت اس ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اےنپ 

 ےن انس وت رضحت اموکلں ےک اسےنم ہی زیچ ک ش یک وت اؿ ولوگں ےن ااکنر رک دای رگم ہی ہک فالء اؿ یک وہیگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اعہشئ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے احتل ایبؿ یک آپ ےن رفامای مت ا ے ےل ول افر فالء یک رشط رکول وت ایس ےک ےئل ےہ وج آزاد 



 

 

دمح ف  رک انچہچن رضحت اعہشئ ےن ااسی یہ ایک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک درایمؿ ڑھک  وہےئ اہلل اعتیل یک

اہلل انثء ایبؿ یک رھپ رفامای اام دعب ولوگں اک ایک احؽ ےہ ہک ایسی رشج ں اگلےت ںیہ۔ وج اتکب اہلل ںیم ںیہن ںیہ وکیئ ایسی رشط وج اتکب 

اد ںیم ذموکر ںیہن ےہ ابلط ےہ ارگہچ رشج ں اگلےئ اہلل اک ہلصیف بس  ے اچس افر اہلل یک رشط زایدہ وبضمط ےہ فالء ایس یک ےہ وج آز

 رک ۔

 دیبع اہلل  ن ویفس، امکل، اشہؾ  ن رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

  ںیہ ۔عیب ںیم ایسی رشوطں ےک اگلےن اک ایبؿ وج اجزئ ںیہن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2038    حس

ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی ک، ٧آ ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ضُ  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َز َر ٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ یُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َ َحسَّ ا أ ٔیَن ٤َ ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا َة أ٦َُّ  ائَٔظ ًَ  َّ٪

 ٔ َذٟ ِت  َْکَ َذ َٓ ا  ٨َ َٟ ََضا  َي أَ٪َّ َوَِلئ ل ًَ َضا  ٜٔ ٌُ ٧َبٔی َُضا  ا٢َ أَص٠ِ َ٘ َٓ ا  َض َ٘ ٔ ت ٌِ ُت َٓ ّة  َٔی ار َٔی َج ََر َتِظ َزِت أَِ٪  ا ََر ٠َِیطٔ أ ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َٔزُس َک ٟ

٤ََّا  ٧ٔ إ َٓ َٔک  َذٟ ٔک  ٌُ ٨َ ی٤َِ ٢َ َِل  ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ َٙ َو َت ًِ َ ٩ِ٤َٔ أ ُئ ٟ َوَِل ِٟ  ا

  اعہشئ ےن اچتا ہک اکی ولڈنی رخدی رک آزاد رکںی 

 

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اؾ اوملم

فاہعق روسؽ اہلل  ےن ہی ےوت اس ےک اموکلں ےن اہک ہک اس رشط رپ ےتچیب ںیہ ہک فالء امہر  ےئل وہیگ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایبؿ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی رشط ںیہمت اس ےک رخدی ےن  ے ہن رفےک فالء وت ایس

 یک ےہ وج آزاد رک 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...وجھکر ےک وعض وجھکر ےنچیب اک ایبؿ ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 وجھکر ےک وعض وجھکر ےنچیب اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2039    حس

ث، اب٩ طہا ب، ٣اٟک ب٩ ا :  راوی اٟوٟیس، ٟی ٨ًہابو  لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  رضت  ، ح  وض

 ِ٨ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َز  ٤َُ ً ٍَ ٔ ٤ ٕض َس ٔٔک ب٩ِٔ أَِو اٟ ٩ِ ٣َ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ُث  ِی ٨ََا ا٠َّٟ ث َؤٟیٔس َحسَّ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٤َا  ُض

ا إِٔلَّ صَ  رٔبّ بُرِّ  ِٟ ٔا بُر  ب ِٟ ا ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی اَئ ًَ اَئ َوَص رٔبّا إِٔلَّ َص  ٔ ٤ِز تَّ ٔاٟ ُ ب ٤ِز تَّ اٟ اَئ َو َئ َوَص رٔبّا إِٔلَّ َصا  ٔ یر ٌٔ ٔاٟظَّ یرُ ب ٌٔ اٟظَّ َئ َو  اَئ َوَصا

اوب اولدیل، ثیل، ا ن اہش ب، امکل  ن افس، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ 

وعض ویہگں انچیب وسد ےہ رگم ہی ہک دتس دبتس وہ افر وج ےک وعض وج انچیب وسد ےہ رگم ہی ہک تاوھتں تا ھ وہ افر  ےن رفامای وہیگں ےک

 وجھکر ےک دب ےل وجھکر انچیب وسد ےہ رگم ہی ہک دقن وہ

 اوب اولدیل، ثیل، ا ن اہش ب، امکل  ن افس، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یقنم ےک وعض یقنم افر ہلغ ےک وعض ہلغ ےنچیب اک ایبؿ ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 یقنم ےک وعض یقنم افر ہلغ ےک وعض ہلغ ےنچیب اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2040    حس



 

 

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ٍ ک، ٧آ ٟ ٣ا  ،  اس٤ٌی١

و٢َ  ُس ُض٤َا أَ٪َّ َر ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٤ََز َر ٔ ب٩ِٔ ًُ اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ْٔک  ٨ََا ٣َاٟ ث أًی١ُ َحسَّ ِٔس٤َ ٨ََا إ ث ي َحسَّ ََ َ ٧  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  

 ُ٤ ِٟ ا  ٩ِ ِیًّل ًَ َٛ  ٔ ٦ ََکِ ٔاِل ٔب ب َّبٔی ز اٟ  ٍُ ًّل َوبَِی ِی َٛ  ٔ ٤ِز ٔاٟتَّ ٔ ب ٤َز اٟثَّ  ٍُ ُة بَِی َاب٨ََ ز ٤ُ ِٟ ا ٨ََةٔ َو َاب  ز

 الیعمس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زماہنب  ے عنم

 ےہ ہک وکیئ صخش رت وجھکر کشخ وجھکر ےک وعض افر شمشک اوگنر ےک وعض انپ رک ےک ےچیب۔رفامای ےہ افر زماہنب ہی 

 الیعمس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿرخدی فرففتخ ےک ایب :   ابب

 یقنم ےک وعض یقنم افر ہلغ ےک وعض ہلغ ےنچیب اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2041    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩  رضت  ، ح ٍ ، ٧آ ایوب  ، ز ب٩ زیس ، ح٤ا  ابو ن٤ٌا٪

یِسٕ  ُ ب٩ُِ َز از ٨ََا َح٤َّ ث أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ ا٨ٟ  ُو  ا أَب ٨ََ ث ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٤َا أَ٪َّ  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٤ََز َر اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ وَب  ٩ِ أَی  ًَ

 ٌَ َٓ َؽ  َ٘ َن لٔي َوإِٔ٪  َٓ اَز  ِی١ٕ إِٔ٪ َز َٜ ٔ َز ب ٤َ اٟثَّ  ٍَ َیبٔی ٨ََُة أَِ٪  َاب ز ٤ُ ِٟ ا ٢َ َو ا َٗ ٔة  َاب٨ََ ز ٤ُ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ي  ََ َ ٧  ٥َ َس٠َّ ا٢َ َوَحسَّ َو َٗ َابٕٔت لَيَّ  َىٔی َزیُِس ب٩ُِ ث ث

ٔػَضا َا بَْٔخِ ای َز ٌَ ِٟ ا ٔي  َؽ ف َرخَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ  أَ٪َّ 

اوب امعنؿ، امحد  ن زدی، اویب، انعف، رضحت ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ےہ افر زماہنب ہی ےہ ہک لھپ وک انپ رک وکیئ صخش اس رشط رپ ےچیب ہک ارگ زایدہ ےہ وت ےریا ےہ افر ارگ مک ےہ وت زماہنب  ے عنم رفامای 

یک ںیم دفں اگ افر دبعاہلل  ن رمع اک ایبؿ ےہ ہک ھجم  ے زدی  ن اثتب ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ادنازہ  ے رعاای 

 ااجزت دی۔



 

 

 ؿ، امحد  ن زدی، اویب، انعف، رضحت ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوب امعن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وج ےک وعض وج ےنچیب اک ایبؿ ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 وج ےک وعض وج ےنچیب اک ایبؿ ۔

یث                               ٢ج٠س او  :  ج٠س      2042    حس

ک ب٩ اوض :  راوی ک، اب٩ طہاب، ٣اٟ ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 ِٟ ا َّطُ  ٧َ بََرُظ أ أٟٔک ب٩ِٔ أَِوٕض أَِخ ٩ِ ٣َ ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ أْٟک  بََر٧َا ٣َ َٕ أَِخ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث زٔیَحسَّ َٔة  ٔائ ٤ٔ ا ب ّٓ ََصِ ٤ََص  ارٕ َت ٨َ

 ُ ٔ ث ظ یَسٔ ٔي  َُضا ف ب ِّ٠ َ٘ َب يُ َص اٟذَّ أََخَذ  َٓ ِّی  ى ٣ٔ َٖ ِػَْطَ ا َّی  ً ا َح ٨َ اَوِؿ َََر َٓ ُة ب٩ُِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  ٔي ك٠ََِح ن ا ًَ َس ٔنٔي ٩ِ٣ٔ َٓ از َٔي َخ ِت َیأ َّی  ً ٢َ َح ا َٗ  َّ٥

َّی َتأُِخَذ  ً طُ َح ُٗ رٔ ا َٔ ُت اهَّللٔ َِل  ٢َ َو ا َ٘ َٓ َٔک  َذٟ  ٍُ ٤َ ُ َيِش ز َٔة َو٤ًَُ اب َِ ِٟ َصٔب  ا ٔاٟذَّ ُب ب َص اٟذَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ٣ٔ

اَئ َوصَ  ا إِٔلَّ َص رٔبّ  ٔ یر ٌٔ ٔاٟظَّ ُ ب یر ٌٔ اٟظَّ اَئ َو َئ َوَص رٔبّا إِٔلَّ َصا بُرِّ  ِٟ ٔا بُر  ب ِٟ ا َئ َو اَئ َوَصا ا إِٔلَّ َص رٔبّا إِٔلَّ صَارٔبّ  ٔ ٤ِز تَّ ٔاٟ ُ ب ٤ِز تَّ اٟ َئ َو  َئ َوَصاَئ ا

دبعاہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، امکل  ن افس  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ےھجم وس ارشایفں انھبےن یک 

رضفرت وہیئ ھجم وک ہحلط  ن دیبعاہلل ےن البای مہ دفونں ےن اس ےک قلعتم ابت تیچ یک اہیں کت ہک اوہنں ےن ھجم  ے رصػ اک 

انیر اےنپ تا ھ ںیم ےل رک اٹل ٹلپ رک ےن ےگل رھپ اہک ہک  ب کت ےری زخایچن اغہب  ے آےئ ااظتنر رکف افر اعمہلم ےط رک ایل افر د

رضحت رمع اس وگتفگ وک نس رےہ ےھت وت رفامای ںیہمت ادا یک  مس اس  ے دجا ہن وہان  ب کت ہک مت اس  ے رفےپ ہن ےل ول روسؽ اہلل 

ےک رعض وسان انچیب وسد ےہ رگم ہی ہک تاوھتں تا ھ وہ وج ےک وعض وج انچیب وسد ےہ رگم ہی ہک دقن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وسےن 

 وہ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہشب، امکل  ن افس :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اک ایبؿ ۔وسےن ےک وعض وسان ےچیب

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 وسےن ےک وعض وسان ےچیب اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2043    حس

، حرضت ابوبَکہ :  راوی اٟزح٩٤ ب٩ ابي بَکہ ، ًبس ، یحٌی ب٩ ابي اسحاٚ ہ ہ ب٩ ٓـی١، اس٤ٌی١ ب٩ ًتب  ػسٗ

ُة ب٩ُِ  َٗ َػَس ا  ٨ََ ث اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َحسَّ ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ َٚ َحسَّ ا ِٔسَح ٔي إ ٌَی ب٩ُِ أَب َیِح َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َة  أًی١ُ ب٩ُِ ٠ًَُیَّ ِٔس٤َ َا إ ٧ بََر ١ٔ أَِخ ـِ َٔ ِٟ َبٔي  ا ب٩ُِ أ

٥َ َِل  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ُسو٢ُ اهَّللٔ  َر  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َة َر ََِکَ ُو ب ٢َ أَب ا َٗ ا٢َ  َٗ َة  ََِکَ اّئ ب َو َصٔب إِٔلَّ َس ٔاٟذَّ َصَب ب اٟذَّ وا  ٌُ َتبٔی

 َٕ ِی َٛ ٔب  َص ٔاٟذَّ َة ب َـّ ٔٔ ِٟ ا ةٔ َو َـّ ٔٔ ِٟ ٔا َب ب َص اٟذَّ ا  و ٌُ إئ َوبٔی ّئ بَٔشَو َوا َس ةٔ إِٔلَّ  َـّ ٔٔ ِٟ ٔا َة ب َـّ ٔٔ ِٟ ا إئ َو َو ُِت٥ِ  بَٔش  ٔطئ

ت اوبرکبہ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن دصہق  ن لیضف، اامسلیع  ن ہبتع، ییحی  ن ایب ااحسؼ، دبعارلنمح  ن ایب رکبہ، رضح

 ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وسےن ےک وعض اچدنی افر اچدنی ےک وعض وسان وچیب سج رطح اچوہ۔

 دصہق  ن لیضف، الیعمس  ن ہبتع، ییحی  ن ایب ااحسؼ، دبعارلنمح  ن ایب رکبہ، رضحت اوبرکبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اچدنی ےک وعض اچدنی ےنچیب اک ایبؿ ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 اچدنی ےک وعض اچدنی ےنچیب اک ایبؿ ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2044    حس

هَّلل ًب :  راوی ابزاہی٥ زہزی ٛے ب٬تیحے ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل زہزی سا٥ٟ ب٩ ًبسا یس اهَّلل ب٩ سٌس، ًبیس اهَّلل ٛے ذرا يٌ٘وب ب٩ 

 ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز

َس  َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٔ ط ِّ٤ ًَ  ٩ِ ًَ زٔیِّ  اٟز صِ ٔي  اب٩ُِ أَخ ا  ث٨ََ یمِّ َحسَّ ًَ ا  ٨ََ ث ٕس َحسَّ ٌِ اهَّللٔ ب٩ُِ َس ا ًُبَِیُس  ٨ََ ث ًَ َحسَّ اهَّللٔ ا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ اهَّللٔ  ِبٔس 

َػ  اهَّللٔ   ٢ٔ و َرُس  ٩ِ ًَ ا  یّث َٔک َحٔس َذٟ َُط ٣ِٔث١َ  ث یَّ َحسَّ رٔ ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس َا  ا أَ٪َّ أَب ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َز  ٤َ َ٘ٔیطُ ب٩ِٔ ًُ ٠َ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ل

یٕس ٣َ  ٌٔ َس َا  ا٢َ یَا أَب َ٘ َٓ ٤ََُز  ٔ ب٩ُِ ً اهَّلل ِبُس  یٕس فٔي ًَ ٌٔ َس ا٢َ أَبُو  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ و٢ٔ اهَّلل َرُس  ٩ِ ًَ ُث  ٔذی تَُحسِّ َّٟ ا ا صََذا 

رٔ َو ِٟ ا ٤ِٔٔث١ٕ َو ٔب ٣ِٔثًّل ب َص ٔاٟذَّ َصُب ب اٟذَّ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ُت َر ٌِ ٔ ٤ ٖٔ َس ِ ٚٔ ٣ِٔثًّل اَّٟصَّ رٔ َو ِٟ ٔا  ب٤ِٔٔث١ٕ ُٚ ب

 دیبعاہلل  ن دعس، دیبعاہلل ےک اچچ وقعیب  ن اربامیہ زرہی ےک ےجیتھب دمحم  ن دبعاہلل زرہی اسمل  ن دبعاہلل دبعاہلل  ن رمع  ے رفاتی

رکےت ںیہ ہک رضحت اوبدیعس ادری ےن اؿ  ے اس ےک لثم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دحثی ایبؿ یک رضحت دبعاہلل 

 ے ےلم افر اہک ا  اوبدیعس مت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دحثی سک رطح رفاتی رکےت وہ؟ اوبدیعس ےن   ن رمع اؿ

ایبؿ یک ںیم ےن رصػ ےک قلعتم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے انس آپ رفامےت ےھت ہک وسےن ےک وعض وسان افر اچدنی ےک 

 وعض اچدنی ربارب وچیب۔

 اہلل  ن دعس، دیبع اہلل ےک اچچ وقعیب  ن اربامیہ زرہی ےک ےجیتھب دمحم  ن دبعاہلل زرہی اسمل  ن دبعاہلل دبعاہلل  ن رمعدیبع  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ ۔اچدنی ےک وعض اچدنی ےنچیب 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2045    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ی  ر ابوسٌیس خس رضت  ، ح ٍ ک، ٧آ ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 



 

 

ضٔ  َر رٔیِّ  ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ َبٔي َس ٩ِ أ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ْٔک  اٟ ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث طٔ َحسَّ ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  ُط أَ٪َّ َر ٨ِ ًَ َی اهَّللُ 

 ٔ ٕف َوَِل َتب ٌِ َي َب ل ًَ َضا  ـَ ٌِ وا َب  ٔ ُتٔظ ٤ِٔٔث١ٕ َوَِل  َصٔب إِٔلَّ ٣ِٔثًّل ب ٔاٟذَّ َب ب َص اٟذَّ وا  ٌُ ا٢َ َِل َتبٔی َٗ  ٥َ َس٠َّ ًّل َو ٚٔ إِٔلَّ ٣ِٔث ٔ َور ِٟ ٔا َٚ ب ٔ َور ِٟ ا وا  ٌُ ی

و  ٔ ُتٔظ ٤ِٔٔث١ٕ َوَِل  ٕ ب أجز ٨َٔ ّٔبا ب َضا َُائ ا ٨ِ٣ٔ و ٌُ ٕف َوَِل َتبٔی ٌِ َي َب ل ًَ ا  َض ـَ ٌِ  ا َب

دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

افر اکی وک دفےر   ے مک ای زایدہ رک ےک ہن وچیب افر اداھر وک  فملس ےن رفامای ےہ ہک وسےن ےک وعض وسان ہن وچیب رگم ہی ہک ربارب ربارب وہ

 دقن ےک وعض ہن وچیب۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ض دانیر وک اداھر ےنچیب اک ایبؿدانیر ےک وع

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 دانیر ےک وعض دانیر وک اداھر ےنچیب اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2046    حس

ری :  راوی ٟح زیات ابوسٌیس خس خ ٤ًزو ب٩ زی٨ار ابوػا  ًلي ب٩ ًبساهَّلل ؿحاَ ب٩ ٣د٠س اب٩ جزی

ِ َحسَّ  زُو ب ٤ِ ًَ ٔي  ن بََر ا٢َ أَِخ َٗ ِٕخ  ی َز اب٩ُِ ُج ا  ٨ََ ث َُ ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َحسَّ ا حَّ َـّ اٟ ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبسٔ  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ اَت ث َّیَّ ز اٟ ٕٔح  اٟ َا َػ ٕر أَ٪َّ أَب ٨َا زٔی  ٩ُ

اٟسِّ  و٢ُ  ُ٘ ُط َي ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر رٔیَّ  ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس َا  ٍَ أَب ٔ ٤ َّطُ َس ٧َ ُظ أ بََر اب٩َِ أَِخ إٔ٪َّ  َٓ ُط  َٟ ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ ِرَص٥ٔ  ٔاٟسِّ ِرَص٥ُ ب اٟسِّ رٔ َو ٨َا ی ٔاٟسِّ اُر ب ٨َ ی

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ ُط ٩ِ٣ٔ  َت ٌِ ٔ ٤ ُت َس ٠ِ ُ٘ َٓ ُط  ُت ِٟ َ َسأ یٕس  ٌٔ ُو َس ٢َ أَب ا َ٘ َٓ ُط  وُٟ ُ٘ ٕض َِل َي ا بَّ ک١َُّ  ًَ  ٢َ ا َٗ أب اهَّللٔ  َٔت ٔي ٛ ُط ف أَِو َوَجِسَت

 ٔ ُة َذٟ ا٣َ بََرنٔي أَُس ٩ِ أَِخ ٜٔ ِّی َوَل ٥َ ٣ٔى َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  ُس ٥ُ٠َ بَٔز ًِ َ و٢ُ َوأْمُتَْن أ ُٗ َ ٥َ َک َِل أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ أَ٪َّ 

َئةٔ  ٔشی َّ٨ اٟ ٔي  رٔبّا إِٔلَّ ف ٢َ َِل  ا َٗ 



 

 

ف  ن دانیر اوباصحل زایت اوبدیعس ادری  ے رفاتی رکےت ںیہ فہ ےتہک ےھت ہک دانیر ےک  یل  ن دبعاہلل احضک  ن دلخم ا ن رججی رمع

وعض درمہ وچیب ںیم ےن اؿ  ے اہک ہک رضحت ا ن سابس  ے وپاھچ ہک ایک آپ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے انس ےہ ای اتکب اہلل 

 اتہک افر آپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ھجم  ے زایدہ ںیم داھکی ےہ؟ اوہنں ےن وجاب دای ہک ںیم اؿ  ے وکیئ ابت ںیہن

 اجےتن ںیہ نکیل ھجم  ے ااسہم ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وسد ںیہن ےہ رگم اداھر ںیم۔

 ادری  یل  ن دبعاہلل احضک  ن دلخم ا ن رججی رمعف  ن دانیر اوباصحل زایت اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وسےن ےک وعض اچدنی اداھر ےنچیب اک ایبؿ ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 وسےن ےک وعض اچدنی اداھر ےنچیب اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2047    حس

٢ :  راوی ت، ابوا٨٤ٟہا ابي ثاب ہ، حبیب ب٩  ، طٌب  حٔؽ ب٩ ٤ًز و

ضَ  ٨ِٔ٤ ِٟ ا ُت أَبَا  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ َابٕٔت  َبٔي ث ُب ب٩ُِ أ نٔي َحبٔی بََر ٢َ أَِخ ا َٗ َبُة  ٌِ ُط ٨ََا  ث َز َحسَّ ٤َُ ُؽ ب٩ُِ ً ِٔ ا َح ٨ََ ث اَئ ب٩َِ َحسَّ بََر ِٟ ا ُت  ِٟ َ َسأ ا٢َ  َٗ  ٢ٔ ا

َِر  یَِس ب٩َِ أ ازٕٔب َوَز ي ًَ ََ َ و٢ُ ٧ ُ٘ ا َي ًَٔلص٤َُ ک َٓ ِّی  ى یِْر ٣ٔ ا َخ ٢ُ صََذ و ُ٘ ٤َا َي ٨ُِض احٕٔس ٣ٔ ک١ُ  َو َٓ  ٖٔ ِ َّصَّ اٟ  ٩ِ ًَ ُض٥ِ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٥َ و٢ُ َٗ َرُس

ا َزی٨ِّ  ٔٚ رٔ َو ِٟ ٔا َصٔب ب اٟذَّ  ٍٔ ٩ِ بَِی ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  اهَّللٔ 

ااہنملؽ ایبؿ رکےت ںیہ ہک رباء  ن اعزب افر زدی  ن ار م  ے ںیم ےن رصػ ےک صفح  ن رمع، ہبعش، بیبح  ن ایب اثتب، اوب

 قلعتم وپاھچ اؿ دفونں ںیم  ے رہ اکی ہی ک ےن ےگل ہک فہ ھجم  ے زایدہ رتہب ںیہ افر دفونں ک ےن ےگل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 فملس ےن اچدنی ےک وعض وسان اداھر ےنچیب  ے عنم رفامای ےہ۔

 صفح  ن رمع ف، ہبعش، بیبح  ن ایب اثتب، اوبااہنملؽ :  یراف



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اچدنی ےک وعض وسان ےنچیب اک ایبؿ ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 اچدنی ےک وعض وسان ےنچیب اک ایبؿ ۔

یث                               ٢ج٠س او  :  ج٠س      2048    حس

بي بَکہ :  راوی اٟزح٩٤ ب٩ ا ، ًبس ابي اسحاٚ ، یحٌی ب٩   ٤ًز ا٪ ب٩ ٣یْسہ، ًباز ب٩ ًوا٦

ا ٨ََ ث َٚ َحسَّ ا ِٔسَح ٌَی ب٩ُِ أَبٔي إ َیِح ٧َا  بََر ٔ أَِخ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ا زُ ب٩ُِ  ا بَّ ًَ ا  ٨ََ ث َة َحسَّ اُ٪ ب٩ُِ ٣َِیَْسَ َز ٤ِٔ ا ً ٨ََ ث ٩ِ ًَ  َحسَّ ًَ َة  ٔي بََِکَ ٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَب زَِّح اٟ ِبُس 

صَ  اٟذَّ ٔة َو َـّ ٔٔ ِٟ ٔا ٔة ب َـّ ٔٔ ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ي  ََ َ ٢َ ٧ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٔ ط إئ أَبٔی َو ّئ بَٔش َوا َس َصٔب إِٔلَّ  ٔاٟذَّ ٔب ب

ةٔ  َـّ ٔٔ ِٟ َصَب بٔا اٟذَّ  ََ ا ٧َبَِت َا أَِ٪  ٧ َز ئ٨َِا َوأ٣ََ َٕ ٔط ِی َٛ ٔب  َص ٔاٟذَّ َة ب َـّ ٔٔ ِٟ ا ٨َِا َو ٔطئ  َٕ ِی َٛ 

رمعاؿ  ن رسیمہ، سابد  ن وعاؾ، ییحی  ن ایب ااحسؼ، دبعارلنمح  ن ایب رکبہ، اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک 

 عنم رفامای ےہ رگم ہی ہک ربارب ربارب وہ افر مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچدنی ےک وعض اچدنی افر وسےن ےک وعض وسان ےنچیب  ے

 وک مکح دای ہک اچدنی ےک وعض اچدنی رخدیںی سج رطح اچںیہ۔

 رمع اؿ  ن رسیمہ، سابد  ن وعاؾ، ییحی  ن ایب ااحسؼ، دبعارلنمح  ن ایب رکبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عیب زماہنب اک ایبؿ زماہنب ہی ےہ ہک کشخ وجھکر ےک وعض درتخ  ے یگل وہیئ وجھکر افر ک

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع سن ےنعیب زماہنب اک ایبؿ زماہنب ہی ےہ ہک کشخ وجھکر ےک وعض درتخ  ے یگل وہیئ وجھکر افر شمشک اوگنر ےک وعض ےچیب افر عیب رعاای اک ایبؿ ا



 

 

 فآہل فملس ےن احمہلق افر زماہنب  ے عنم رفامای ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2049    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، اهَّلل  ًبس  ٩ ٥ٟ ب ، سا اب٩ طہاب ً٘ی١   ، ٟیث  ، ر ی ٜ  یحٌی ب٩ ب

ٌَی  یَِح ا  ٨ََ ث اهَّللَٔحسَّ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َس ٔي  ن بََر إب أَِخ َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ اهَّللُ ب٩ُِ ب َرضَٔی  َز  ٤َُ  ب٩ِٔ ً

 َّ ً َز َح ٤َ اٟثَّ وا  ٌُ ٢َ َِل َتبٔی ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ا أَ٪َّ َر ُض٤َ ٨ِ ا٥ْٟٔ ًَ َس  ٢َ ا َٗ  ٔ ٤ِز تَّ ٔاٟ ٤ََز ب اٟثَّ ا  و ٌُ ُُط َوَِل َتبٔی ًَلح ِبُسَو َػ َی ی 

َس  ٌِ َؽ َب ٥َ َرخَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٢َ اهَّللٔ َػل ُسو َر ٕٔت أَ٪َّ  َاب یِٔس ب٩ِٔ ث ٩ِ َز ًَ اهَّللٔ  ِبُس  ًَ ٔي  ن بََر َٔب أَِو َوأَِخ ك ز  َّٔة بٔاٟ زٔی ٌَ ِٟ ا  ٍٔ ٔي بَِی َٔک ف َذٟ

 ٔ ٤ِز تَّ ٔاٟ ٔ  ب یِرٔظ َُ ِؽ فٔي  َُزخِّ ٥ِ ی َٟ  َو

 ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

رضحت زدی  ن اثتب ایبؿ ایک ہک  فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ولھپں وک ہن وچیب افر اسمل ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے دبعاہلل  ن رمع ےن وباہطس

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک دعب رت ای کشخ وجھکر ںیم عیب رعہی یک ااجزت دی افر اس ےک العفہ ںیم ااجزت ںیہن 

 دی۔

 ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

یلص اہلل ہیلع سن ےن ایبؿ ایک ہک یبن عیب زماہنب اک ایبؿ زماہنب ہی ےہ ہک کشخ وجھکر ےک وعض درتخ  ے یگل وہیئ وجھکر افر شمشک اوگنر ےک وعض ےچیب افر عیب رعاای اک ایبؿ ا

 فآہل فملس ےن احمہلق افر زماہنب  ے عنم رفامای ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2050    حس

ک ٧آٍ ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی  ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ ٣اٟ



 

 

ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢َ ُسو َر ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َز  ٤َُ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً

ٔب  َّبٔی ز ٔاٟ ٔ ب ٦ ََکِ اِل  ٍُ ًّل َوبَِی ِی َٛ  ٔ ز ٤ِ تَّ ٔاٟ ٔ ب ٤َز اٟثَّ ُئ  ا َر
ٔ

َ ِط ا ُة  َاب٨ََ ز ٤ُ ِٟ ا ٔة َو ٨ََ َاب ز ٤ُ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ي  ََ َ ٥َ ٧ َس٠َّ ِیًّل  َو َٛ 

اہلل  ن رمع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زماہنب  ے عنم رفامای افر دبع اہلل  ن ویفس امکل انعف دبع

 زماہنب کشخ وجھکر ےک وعض انپ رک رت وجھکر رخدیان افر شمشک ےک وعض اوگنر انپ رک انچیب ےہ

 دبع اہلل  ن ویفس امکل انعف دبعاہلل  ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

سن ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع عیب زماہنب اک ایبؿ زماہنب ہی ےہ ہک کشخ وجھکر ےک وعض درتخ  ے یگل وہیئ وجھکر افر شمشک اوگنر ےک وعض ےچیب افر عیب رعاای اک ایبؿ ا

  فملس ےن احمہلق افر زماہنب  ے عنم رفامای ۔فآہل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2051    حس

ری :  راوی ؼین، ابوسٔیا٪ اب٩ ابي اح٤س ٛے ًُل٦ حرضت ابوسٌیس خس ک، زاؤز، ح ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

أْٟک  بََر٧َا ٣َ َٕ أَِخ ُوُس ی ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث یٕس  َحسَّ ٌٔ ٩ِ أَبٔي َس ًَ ٤ََس  َبٔي أَِح اب٩ِٔ أ لَي  ِو اَ٪ ٣َ َی ِٔ ُس َبٔي  ٩ِ أ ًَ یِٔن  ُحَؼ ِٟ ا َز ب٩ِٔ  اُو َز  ٩ِ ًَ

٤ُحَ  ِٟ ا ٔة َو َاب٨ََ ٤ُز ِٟ ا  ٩ِ ًَ ي  ََ َ ٥َ ٧ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢َ اهَّللٔ  َرُس ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر رٔیِّ  ُدِس ِٟ  ا
ٔ

َ اِط ٨ََُة  َاب ز ٤ُ ِٟ ا ٠َةٔ َو َٗ ٔ ا ٤َز اٟثَّ اُئ  َر

ِد١ٔ  َّ٨ اٟ ُرُؤٔض  ٔ فٔي  ٤ِز تَّ ٔاٟ  ب

دبع اہلل  ن ویفس، امکل، داؤد، نیصح، اوب نایؿ ا ن ایب ادمح ےک الغؾ رضحت اوبدیعس ادری  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

 وعض درتخ  ے یگل وہیئ وجھکر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زماہنب افر احمہلق  ے عنم رفامای افر زماہنب ہی ےہ ہک وجھکر کشخ ےک

 رخدی ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، داؤد، نیصح، اوب نایؿ ا ن ایب ادمح ےک الغؾ رضحت اوبدیعس ادری :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع اک ایبؿ زماہنب ہی ےہ ہک کشخ وجھکر ےک وعض درتخ  ے یگل وہیئ وجھکر افر شمشک اوگنر ےک وعض ےچیب افر عیب رعاای اک ایبؿ اسن ےن ایبؿ عیب زماہنب 

 فآہل فملس ےن احمہلق افر زماہنب  ے عنم رفامای ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2052    حس

ہ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی ني، ًَک٣ يبا ہ ط ز، ابو٣ٌاوی  ٣شس

 ِ٨ ًَ  ُ إض َرضَٔی اهَّلل بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٣ََة  َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ انٔيِّ  ِيَب اٟظَّ  ٩ِ ًَ ٔیََة  او ٌَ ٨ََا أَبُو ٣ُ ث ْز َحسَّ ٨ََا ٣َُشسَّ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ي  ََ َ ٧ ا٢َ  َٗ ُض٤َا 

 ُ٤ ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٨ََةٔ ًَ َاب ز ٤ُ ِٟ ا ٔة َو ٠َ َٗ ا  َح

دسمد، اوباعمفہی ابیشین، رکعہم، رضحت ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن احمہلق افر زماہنب  ے عنم رفامای ےہ۔

 دسمد، اوباعمفہی ابیشین، رکعہم، رضحت ا ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 سن ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلععیب زماہنب اک ایبؿ زماہنب ہی ےہ ہک کشخ وجھکر ےک وعض درتخ  ے یگل وہیئ وجھکر افر شمشک اوگنر ےک وعض ےچیب افر عیب رعاای اک ایبؿ ا

 فآہل فملس ےن احمہلق افر زماہنب  ے عنم رفامای ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2053    حس

ک ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز حرضت زیس ب٩ ثابت :  راوی ٣اٟ ٣ش٤٠ہ   ًبس اهَّلل ب٩ 



 

 

 ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ أْٟک  ٨ََا ٣َ ث َة َحسَّ ٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َّي  َحسَّ َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ َرُسو ُض٥ِ أَ٪َّ  ٨ِ ًَ  ُ ضَٔی اهَّلل َر ٕٔت  َاب یِسٔ ب٩ِٔ ث ٩ِ َز ًَ ٤ََز  اب٩ِٔ ًُ

ٔػَضا ا بَْٔخِ َض ٌَ َیبٔی ٔة أَِ٪  ٔیَّ ز ٌَ ِٟ ا احٔٔب  َِرَخَؽ َٟٔؼ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دبع اہلل  ن ہملسم امکل انعف رضحت ا ن رمع رضحت زدی  ن اثتب  ے رفاتی رکےت ںیہ 

 ہیلع فآہل فملس ےن رعہی ےک امکل وک ااجزت دی ےہ ہک اس وک ادناز   ے ںیچیب۔

 دبع اہلل  ن ہملسم امکل انعف رضحت ا ن رمع رضحت زدی  ن اثتب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وسان ےک وعض درتخ رپ یگل وہیئ وجھکر ےنچیب اک ایبؿ ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 وسان ےک وعض درتخ رپ یگل وہیئ وجھکر ےنچیب اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2054    حس

، ًلاء،  :  راوی ہب، اب٩ جزیخ ، جابزیحٌی ب٩ س٠امی٪، اب٩ و  ابوزبیر

 ٩ِ ًَ  ٔ َیِر اٟز ب َبٔي  ٕئ َوأ َلا ًَ  ٩ِ ًَ یِٕخ  َز اب٩ُِ ُج َا  بََر٧ ِٕب أَِخ اب٩ُِ َوص ا  ٨ََ ث َ٪ َحسَّ ُس٠َامِیَ ٌَی ب٩ُِ  َیِح ٨ََا  ث ي َحسَّ ََ َ ٧  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر  ٕ ابٔز َج

یَ  َّی  ً ٔ َح ٤َز اٟثَّ  ٍٔ ٩ِ بَِی ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ یَااٟ ا َز ٌَ ِٟ ا ِرَص٥ٔ إِٔلَّ  اٟسِّ رٔ َو ا ی٨َ ٔاٟسِّ ٨ِطُ إِٔلَّ ب ْئ ٣ٔ َطِی  َُ َُبا ی  ٔلیَب َوَِل 

ییحی  ن امیلسؿ، ا ن فبہ، ا ن رججی، اطعء، اوبزریب، اجرب  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ یک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

وہ عنم رفامای افر اؿ ںیم وکیئ زیچ ہن یچیب اجےئ رگم درمہ ف دانیر ےک وعض یچیب  ےن ولھپں ےک ےنچیب  ے  ب کت اس یک یگتخپ اظرہ ہن

 اجےئ وسا رعاای ےک ہک اس یک ااجزت ےہ

 ییحی  ن امیلسؿ، ا ن فبہ، ا ن رججی، اطعء، اوبزریب، اجرب :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 وسان ےک وعض درتخ رپ یگل وہیئ وجھکر ےنچیب اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2055    حس

ٍ، ےن ٣اٟک :  راوی ک، ًبیس اهَّلل ب٩ ربی ٣اٟ  ًبس اهَّلل ب٩ ًبساٟوہاب، 

 ِٟ ا ِبٔس  ًَ اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َ َحسَّ ٩ِ أ ًَ اَ٪  َی ِٔ ُس ٔي  ٩ِ أَب ًَ زُ  اُو ََک َز ث ٍٔ أََحسَّ بٔی زَّ اٟ اهَّللٔ ب٩ُِ  ُط ًُبَِیُس  َٟ َ َسأ ّا َو ٔک اٟ ُت ٣َ ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ أب  بٔي َوصَّ

ٔي َخ٤َِش  ا ف َی ا َز ٌَ ِٟ ا  ٍٔ ٔي بَِی َؽ ف ٥َ َرخَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َِزَة َر ی َُز ٢َ  ةٔ ص ا َٗ  ٕٙ ُس ٔة أَِو ٤َِش زُوَ٪ َخ ٕٙ أَِو  ُس أَِو

 ٥ِ ٌَ  َن

دبع اہلل  ن دبعاولتاب، امکل، دیبع اہلل  ن رعیب، ےن امکل  ے وپاھچ ایک مت  ے داؤد ےن اوہنں ےن اوب نایؿ  ے اوہنں ےن رضحت 

ںیم عیب رعاای یک ااجزت دی ےہ اوہنں  اوبرہریہ  ے ہی دحثی رفاتی یک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپچن فقس ای اس  ے مک

 !ےن اہک تاں

 دبع اہلل  ن دبعاولتاب، امکل، دیبع اہلل  ن رعیب، ےن امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

  وجھکر ےنچیب اک ایبؿ ۔وسان ےک وعض درتخ رپ یگل وہیئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2056    حس

ابي حث٤ہ :  راوی ، سہ١ ب٩  ، سٔیا ٪، یحٌی ب٩ سٌیس، بظیر  ًلي ب٩ ًبساهَّلل 



 

 

ُت  ٌِ ٔ ٤ یٕس َس ٌٔ َس َیِحٌَی ب٩ُِ   ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبٔس  ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث َة أَ٪َّ  َحسَّ ٤َ ٔي َحِث ِض١َ ب٩َِ أَب ُت َس ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ا  یِّر بَُظ

ُبَ  ٔیَّةٔ أَِ٪ ت ز ٌَ ِٟ ا َؽ فٔي  ٔ َوَرخَّ ز ٤ِ ٔاٟتَّ ٔ ب ز ٤َ اٟثَّ  ٍٔ ٩ِ بَِی ًَ ي  ََ َ ٥َ ٧ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ُركَّبا َر َُضا  ا أَص٠ِ ِک٠َُُض َیأ ا  ٔػَض ََ بَْٔخِ ا

زَّةّ  اُ٪ ٣َ َی ِٔ ُس  ٢َ ا َٗ َٗ  َو ْئ  ا َسَو َُو  ٢َ ص ا َٗ ا  ُركَّب ا  ََض ِک٠ُُو٧ َیأ ا  َض ٔػ َُضا بَْٔخِ َضا أَص٠ِ ٌُ َیبٔی ٔة  ٔیَّ ز ٌَ ِٟ ا َؽ فٔي  َرخَّ َُّط  ٧َ ی إِٔلَّ أ اُ٪ أُِْخَ َی ِٔ ُس  ٢َ ا

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ وَ٪ إٔ٪َّ  وُٟ ُ٘ ٌَی َوأ٧ََا ًَُُل٦ْ إٔ٪َّ أَص١َِ ٣َََّٜة َي ٠ُِت َٟٔیِح ُ٘ رٔی َٓ یُِس ا  ا٢َ َو٣َ َ٘ َٓ ایَا  َز ٌَ ِٟ ا  ٍٔ َؽ فٔي بَِی ٥َ َرخَّ

ا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  ابّٔز ِزُت أَ٪َّ َج ا أََر ٤ََّ ٧ٔ اُ٪ إ َی ِٔ ُس  ٢َ ا َٗ َت  َٜ َش َٓ  ٕ ٔز اب ٩ِ َج ًَ ٧َطُ  زُِوو َی َُّض٥ِ  ٧ٔ ُت إ ٠ِ ُٗ َة  َّٜ ِیَص أَص١َِ ٣َ َٟ اَ٪ َو َی ِٔ ٔة ٗٔی١َ ُٟٔش ی٨َ ٤َٔس ِٟ ا  

 ٔ ز ٤َ اٟثَّ  ٍٔ ٩ِ بَِی ًَ ي  ََ َ ٧  ٔ ط ا٢َ َِل  ٓٔی َٗ ًَلحُطُ  ِبُسَو َػ َی َّی  ً  َح

 یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، ییحی  ن دیعس، ریشب، لہس  ن ایب ہمثح  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن کشخ 

رک ےک یچیب اجےئ اتہک وجھکر ےک وعض درتخ  ے یگل وہیئ وجھکر ےک ےنچیب  ے عنم رفامای افر رعہی ںیم اس یک ااجزت دی ہک ادنازہ 

اس اک امکل اتزہ وجھکر اھکےئ افر  نایؿ ےن دفےری ابر ہی ایبؿ ایک رگم رعہی ںیم ااجزت ےہ ہک اس ےک امکل ادنازہ  ے ںیچیب اتہک 

اہلل ہیلع فآہل  وجھکر اھکںیئ دصقم اکی یہ ےہ افر  نایؿ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم مک نس اھت ییحی  ے ںیم ےن اہک ہک الہ ہکم ےتہک ںیہ ہک یبن یلص

فملس ےن عیب رعاای یک ااجزت دی ےہ اوہنں ےن اہک ہک ہکم فاولں وک اہکں  ے ولعمؾ وہا ںیم ےن اہک فہ ولگ رضحت اجرب  ے رفاتی 

رکےت ںیہ ییحی اخومش وہ ےئگ  نایؿ ےن اہک ےریا دصقم ہی اھت ہک رضحت اجرب وت الہ دمہنی ںیم  ے ںیہ  نایؿ  ے اہک ایگ افر اس ںیم 

  ےک ےنچیب  ے عنم ںیہن ایک ےہ  ب کت ہک اس اک اقلب اافتنع وہان اظرہ ہن وہ اوہنں ےن اہک ںیہن۔لھپ

  یل  ن دبعاہلل ،  نای ؿ، ییحی  ن دیعس، ریشب، لہس  ن ایب ہمثح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... یک ریسفت اامؾ امکل ےن اہک رعہی ہی ےہ ہک اکی صخش یسک وک وجھکر اک درتخ ددی  رعاای

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 وک ااجزت دی یئگ ےہ ہک کشخ رعاای یک ریسفت اامؾ امکل ےن اہک رعہی ہی ےہ ہک اکی صخش یسک وک وجھکر اک درتخ ددی  رھپ اس ےک ابر ابر آےن  ے اس وک فیلکت وہ وت اس

 ہمثح اک وقؽ اس یک وجھکر د  رک اس درتخ وک رخدی ےل افر ا ن ادرسی ےن اہک رعہی رمت ےک وعض دتس دبتس انپ رک وہات ےہ ادناز   ے ںیہن وہات افر لہس  ن ایب

 رفاتی یک ہک رعاای ہی ےہ ہک اکی صخش اےنپ اتدیئ رکات ےہ ہک رعہی فوقسں  ے انپ وتؽ رک وہات ےہ افر ا ن اقحس ےن اینپ ااحدثی ںیم انعف  ے اوہنں ےن ا ن رمع  ے

اجےت ےھت رگم فہ اس ےک امؽ ںیم  ے وجھکر اک اکی ای دف درتخ ددی  سیدی ےن  نایؿ  ن نیسح  ے لقن ایک ہک رعاای وجھکر ےک درتخ وہ رےہ ےھت وج ونیکسمں وک دےئ 



 

 

 دقر وجھکر ےک وعض اچںیہ چیب ڈاںیل ےنکپ اک ااظتنر ہن رک ےتکس ےھت وت اںیہن اس ابت یک ااجزت دی یئگ ہک سج

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2057    حس

ت :  راوی ٤ًز، زیس ب٩ ثاب اب٩  ہ،  ً٘ب سٰی ب٩  ٣و  ، اهَّلل  ًبس  ٣ح٤س ب٩ 

 ِ٘ وَسی ب٩ُِ ًُ َا ٣ُ ٧ بََر ِبُس اهَّللٔ أَِخ ًَ َا  ٧ بََر ات١ٕٔ أَِخ َ٘ اب٩ُِ ٣ُ ْس صَُو  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ضَٔی اهَّللُ َحسَّ َر ٕٔت  َاب یِٔس ب٩ِٔ ث ٩ِ َز ًَ َز  ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ َة  َب

ا َٗ ًّل  ِی َٛ َضا  ٔػ ََ بَْٔخِ ا یَا أَِ٪ تَُب َزا ٌَ ِٟ ا َؽ فٔي  َرخَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس ُض٥ِ أَ٪َّ  ٨ِ َا ًَ ای َز ٌَ ِٟ ا َبَة َو ِ٘ وَسی ب٩ُِ ًُ ٢َ ٣ُ

و ُ٠ ٌِ ًَلْت ٣َ َضا٧ََد ََرٔی َتِظ َٓ َضا  اْت َتأِتٔی ٣َ 

دمحم  ن دبعاہلل ، ومٰیس  ن ةقع، ا ن رمع، زدی  ن اثتب  ے رفاتی ےہ رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رعاای ںیم 

ںیہ سج ےک اپس آرک اس ابت یک ااجزت دی ہک انپ رک ادنازہ رک ےک چیب د  ومٰیس  ن ةقع ےن اہک رعاای اؿ نیعم دروتخں وک ےتہک 

 مت رخدی ول۔

 دمحم  ن دبعاہلل ، ومٰیس  ن ةقع، ا ن رمع، زدی  ن اثتب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ایکاقلب اافتنع وہےن  ے ےلہپ ولھپں ےک ےنچیب اک ایبؿ افر ثیل ےن اوب ازلاند  ے لقن

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

یبن احرہث ںیم  ے ےھت لقن رکےت  اقلب اافتنع وہےن  ے ےلہپ ولھپں ےک ےنچیب اک ایبؿ افر ثیل ےن اوب ازلاند  ے لقن ایک ہک رعفہ  ن زریب لہس  ن ایب ہمثح ااصنری  ے وج

ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم ولھپں یک رخدی فرففتخ رکےت ےھت  ب اک ےنٹ اک فتق آاجات وت ےھت اوہنں ےن زدی  ن اثتب  ے رفاتی یک ہک ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل 

ںیہ ایس  مس یک درگی آوتفں اک ذترکہ رخدیار اقتاض رکےن آےت رخدیار اتہک ہک لھپ وک دامؿ وہ ایگ اس وک رمض وہ ایگ اشقؾ وہ ایگ دامؿ رمض اشقؾ دروتخں یک ںورارویں ےک انؾ 

  ب کت ہک ےت ےھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس  ب اس  مس ےک دقمامت رثکت  ے آےن ےگل وت آپ ےن رفامای ہک ای وتولھپں وک ہن وچیبرکےت افر ڑگھج

دی  ن اثتب ےن ایبؿ ایک ہک زدی  ن لھپ یک یگتخپ اظرہ ہن وہ افر ہی آپ ےن وشمرہ ےک وطر رپ رفامای اس ےئل ہک رثکت  ے دقمامت آےن ےگل ےھت افر ھجم  ے اخرہج  ن ز

  ن رحب ےن ایبؿ ایک ھجم  ے اکحؾ ےن اثتب اینپ زنیم ےک ولھپں وک ہن ےتچیب  ب کت رثای اتسرہ ہن اتلک افر ےریخ فزردی امنایؿ وہاجیت اوب دبعاہلل )اخبری( ےن اہک اس وک  یل

 وباہطس ہسبنع زرکای اوب ازلاند رعفہ لہس زدی ایبؿ ایک ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2058    حس

ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی ک، ٧آ ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ضُ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َز  ٤َُ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللَٔحسَّ  ٢َ ُسو َر ا أَ٪َّ  ٠َِیطٔ ٤َ ًَ اهَّللُ  َّي   َػل

 ََ ا َِت ٤ُب ِٟ ا ٍَ َو ٔ ائ َب ِٟ ا ي  ََ َ َُضا ٧ ًَلح َػ َِبُسَو  َّی ی ً رٔ َح ا ٤َ اٟثِّ  ٍٔ ٩ِ بَِی ًَ ي  ََ َ ٥َ ٧ َس٠َّ  َو

دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع  ے رفاتی ےہ رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولھپں ےک ےنچیب 

 امای اہیں کت ہک ااکس اقلب اافتنع وہان اظرہ وہ اجےئ افر ابعئ رتشمی دفونں وک آپ ےن عنم رفامای۔ ے عنم رف

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿرخدی فرففتخ ےک :   ابب

یبن احرہث ںیم  ے ےھت لقن رکےت  اقلب اافتنع وہےن  ے ےلہپ ولھپں ےک ےنچیب اک ایبؿ افر ثیل ےن اوب ازلاند  ے لقن ایک ہک رعفہ  ن زریب لہس  ن ایب ہمثح ااصنری  ے وج

ں یک رخدی فرففتخ رکےت ےھت  ب اک ےنٹ اک فتق آاجات وت ےھت اوہنں ےن زدی  ن اثتب  ے رفاتی یک ہک ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم ولھپ

ںیہ ایس  مس یک درگی آوتفں اک ذترکہ رخدیار اقتاض رکےن آےت رخدیار اتہک ہک لھپ وک دامؿ وہ ایگ اس وک رمض وہ ایگ اشقؾ وہ ایگ دامؿ رمض اشقؾ دروتخں یک ںورارویں ےک انؾ 

ہیلع فآہل فملس ےک اپس  ب اس  مس ےک دقمامت رثکت  ے آےن ےگل وت آپ ےن رفامای ہک ای وتولھپں وک ہن وچیب  ب کت ہک رکےت افر ڑگھجےت ےھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ن تب ےن ایبؿ ایک ہک زدی لھپ یک یگتخپ اظرہ ہن وہ افر ہی آپ ےن وشمرہ ےک وطر رپ رفامای اس ےئل ہک رثکت  ے دقمامت آےن ےگل ےھت افر ھجم  ے اخرہج  ن زدی  ن اث

  ن رحب ےن ایبؿ ایک ھجم  ے اکحؾ ےن اثتب اینپ زنیم ےک ولھپں وک ہن ےتچیب  ب کت رثای اتسرہ ہن اتلک افر ےریخ فزردی امنایؿ وہاجیت اوب دبعاہلل )اخبری( ےن اہک اس وک  یل

 وباہطس ہسبنع زرکای اوب ازلاند رعفہ لہس زدی ایبؿ ایک ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2059    حس

، ح٤یس، كوی١، حرضت ا٧ص :  راوی ، ًبساهَّلل   اب٩ ٣٘ات١

٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  ٧ََٕص  ٩ِ أ ًَ ؤی١ُ  اٟلَّ ٤َِیْس  َا حُ بََر٧ ِبُس اهَّللٔ أَِخ ًَ َا  بََر٧ ات١ٕٔ أَِخ َ٘ اب٩ُِ ٣ُ ٨ََا  ث ٥َ  َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢َ  َرُس



 

 

 ََ َ ٤َز٧َّ َّی َتِح ً ىٔی َح ٌِ اهَّللٔ َي ِبس  ًَ ُو  ا٢َ أَب َٗ َُو  زِص َّی َت ً ِد١ٔ َح َّ٨ اٟ ٤َََزةُ  ََ ث َُبا  ي أَِ٪ ت

ا ن اقم ل، دبعاہلل ، دیمح، وطلی، رضحت اسن  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ اس  ے 

  اجےئ اوبدبع اہلل اخبری ےن اہک ینعی ےرخ وہ اجےئ۔ہک وجھکر اک ویمہ اچیب اجےئ اہیں کت ہک کپ

 ا ن اقم ل، دبعاہلل ، دیمح، وطلی، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

اک ایبؿ افر ثیل ےن اوب ازلاند  ے لقن ایک ہک رعفہ  ن زریب لہس  ن ایب ہمثح ااصنری  ے وج یبن احرہث ںیم  ے ےھت لقن رکےت  اقلب اافتنع وہےن  ے ےلہپ ولھپں ےک ےنچیب

اجات وت  ےنٹ اک فتق آےھت اوہنں ےن زدی  ن اثتب  ے رفاتی یک ہک ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم ولھپں یک رخدی فرففتخ رکےت ےھت  ب اک

ںیہ ایس  مس یک درگی آوتفں اک ذترکہ رخدیار اقتاض رکےن آےت رخدیار اتہک ہک لھپ وک دامؿ وہ ایگ اس وک رمض وہ ایگ اشقؾ وہ ایگ دامؿ رمض اشقؾ دروتخں یک ںورارویں ےک انؾ 

 ے آےن ےگل وت آپ ےن رفامای ہک ای وتولھپں وک ہن وچیب  ب کت ہک  رکےت افر ڑگھجےت ےھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس  ب اس  مس ےک دقمامت رثکت

تب ےن ایبؿ ایک ہک زدی  ن لھپ یک یگتخپ اظرہ ہن وہ افر ہی آپ ےن وشمرہ ےک وطر رپ رفامای اس ےئل ہک رثکت  ے دقمامت آےن ےگل ےھت افر ھجم  ے اخرہج  ن زدی  ن اث

ای اتسرہ ہن اتلک افر ےریخ فزردی امنایؿ وہاجیت اوب دبعاہلل )اخبری( ےن اہک اس وک  یل  ن رحب ےن ایبؿ ایک ھجم  ے اکحؾ ےن اثتب اینپ زنیم ےک ولھپں وک ہن ےتچیب  ب کت رث

 وباہطس ہسبنع زرکای اوب ازلاند رعفہ لہس زدی ایبؿ ایک ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2060    حس

ز، یحٌی ب :  راوی ، جابز ب٩ ًبس اهَّلل٣شس ٣ي٨اء  ٩ سٌیس، س٠ی٥ ب٩ حیا٪، سٌیس ب٩ 

ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ٨َا  یُس ب٩ُِ ٣ٔي ٌٔ ث٨ََا َس اَ٪ َحسَّ َس٠ٔی٥ٔ ب٩ِٔ َحیَّ  ٩ِ ًَ یٕس  ٌٔ َس َیِحٌَی ب٩ُِ  ث٨ََا  ْز َحسَّ ٨ََا ٣َُشسَّ ث اهَّللٔ  َحسَّ ِبسٔ  ًَ ابَٔز ب٩َِ  َج

ٔيی   َّ٨ اٟ ي  ََ َ ٧ ا٢َ  َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ر  َر ٤َا ا٢َ َتِح َٗ ُح  ِّ٘ ُتَظ ٘ٔی١َ َو٣َا  َٓ َح  ِّ٘ َّی ُتَظ ُ َحً َزة ٤َ اٟثَّ  ََ ا َُب ٥َ أَِ٪ ت َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل

٨َِضا ک١َُ ٣ٔ یُِؤ ر  َو ا َٔ َتِؼ  َو

یلص اہلل ہیلع فآہل  دسمد، ییحی  ن دیعس، میلس  ن ایحؿ، دیعس  ن انیمء، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن

ح وہان ایک ےہ ؟ اہک ےرخ وہ اجےئ افر زرد وہ اجےئ افر 

ق

 

س
م

ح وہ اجےئ وپاھچ ایگ 

ق

 

س
م

فملس ےن عنم ایک ہک لھپ اچیب اجےئ اہیں کت ہک 



 

 

 اھکےن ےک القئ وہ اجےئ

 دسمد، ییحی  ن دیعس، میلس  ن ایحؿ، دیعس  ن انیمء، اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اقلب اافتنع وہےن  ے ےلہپ وجھکر ےنچیب اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 اقلب اافتنع وہےن  ے ےلہپ وجھکر ےنچیب اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2061    حس

٥ :  اویر ہ وس٠ ہ وآٟ ک ٧يی ػلي اهَّلل ٠ًی ص ب٩ ٣اٟ ہظی٥، ح٤یس، ا٧ ہظی٥، ٣ٌلي،   ًلي ب٩ 

َا ح٤َُِیْس حَ  بََر٧ ا صَُظِی٥ْ أَِخ ٨ََ ث ٔی  َحسَّ از اٟزَّ ٕر  ٨ُِؼو َّي ب٩ُِ ٣َ ل ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث َضِیَث٥ٔ َحسَّ ِٟ ا ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ٔا ٨َ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر ٕٔک  اٟ َُص ب٩ُِ ٣َ ا أ٧َ ٨ََ ث سَّ

 ًَ ُط  ٨ِ ًَ َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ا َو ًَلحَُض ِبُسَو َػ َی َّی  ً ٔ َح َزة ٤َ اٟثَّ  ٍٔ ٩ِ بَِی ًَ ي  ََ َ ٧ َُّط  ٥َ أ٧َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ زِصُو ٩ِ  َی یَزِصَُو ٗٔی١َ َو٣َا  َّی  ً ِد١ٔ َح

ب ت ني ٥ٟ اٛ اِل ا ر  ٨ؼو ٌلي ب٩ ٣ ا ٩ً ٣ ا٧ ت  ب اهَّلل ٛت بس  و ً ا٢ اب ٗ ر  ا َٔ ر  أَِو َيِؼ ا َیِح٤َ  ٢َ ا  صذاٟحسیث ٨ًط َٗ

ئ، میشہ، دیمح، اسن  ن امکل یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن عنم رفامای ےہ لھپ ےک ےنچیب 

معل

 یل  ن مثیہ، 

خ وہ  ے  ب کت ہک اقلب اافتنع ہن وہ اجےئ افر وجھکر ےک ےنچیب  ے  ب کت زرد وہ ہن وہ اجےئ وپاھچ ایگ زرد وہان ایک زیچ ےہ اہک ےر

 اجےئ ای زرد وہ اجےئ۔

ئ، میشہ، دیمح، اسن  ن امکل یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس :  رافی

معل

  یل  ن میشہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... وکیئ آتف آاجےئ وت ب یسک ےن ولھپں وک اقلب اافتنع وہےن  ے ےلہپ چیب دای رھپ اس رپ 



 

 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

  ب یسک ےن ولھپں وک اقلب اافتنع وہےن  ے ےلہپ چیب دای رھپ اس رپ وکیئ آتف آاجےئ وت ابعئ اک اصقنؿ وہاگ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2062    حس

ص ب٩ :  راوی ٟک، ح٤یس، ا٧ ٕ، ٣ا ک ًبس اهَّلل ب٩ یوس  ٣اٟ

ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ٕٔک  اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ ٤َُِیٕس  ٩ِ ح ًَ أْٟک  َا ٣َ بََر٧ َٕ أَِخ ُس ُو ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢َ اهَّللٔ  َرُس

 َٗ ٔي  ُزِه ا ت ُط َو٣َ َٟ ٘ٔی١َ  َٓ َٔي  ُزِه َّی ت ً رٔ َح ا ٤َ اٟثِّ  ٍٔ ٩ِ بَِی ًَ ي  ََ َ ٥َ ٧ َس٠َّ َیَِت َو ََرأ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  ٢َ َرُس ا َ٘ َٓ ٤َزَّ  َّی َتِح ً ٢َ َح ا

إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ُُص  ُو٧ َىٔی ی ث ُث َحسَّ ِی ٢َ ا٠َّٟ ا َٗ  ٔ ط ٢َ أَخٔی ا ٥ِ ٣َ ُٛ َیأُِخُذ أََحُس ٤ََزَة ب٥َٔ  اٟثَّ اهَّللُ   ٍَ ٨َ ا ٣َ َٔذ ٤ََزّ  إ ََ ث َِتا اب ًّل  ِو أَ٪َّ َرُج َٟ  ٢َ ا ا َٗ

اهَّللٔ ِبٔس  ًَ ا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ٔي َس بََرن ٔ أَِخ ط َربِّ َي  ل ًَ َُط  اب ََػ ا أ َاَ٪ ٣َ ْة ک اَص ًَ ُط  ابَِت ََػ ُُط ث٥َُّ أ ًَلح َػ ِبُسَو  َی ِب١َ أَِ٪  ا َٗ ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  َز َرضَٔی  ٤َُ اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ  

وا  ٌُ اَي ٢َ َِل َتتََب ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس ٔ أَ٪َّ  ٤ِز تَّ ٔاٟ َز ب ٤َ اٟثَّ وا  ٌُ ا َوَِل َتبٔی َػًَلحَُض ِبُسَو  َی َّی  ً َز َح ٤َ  اٟثَّ

دبع اہلل  ن ویفس، امکل، دیمح، اسن  ن امکل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولھپں ےک ےنچیب  ے 

اہک اہیں کت ہک ےرخ وہ اجےئ رھپ رفامای ااھچ اتبؤ  ب اہلل ےن لھپ وک   ب کت ہک زرد وہ ہن وہ اجےئ عنم رفامای وپاھچ ایگ زرد وہان ایک ےہ

رفک ایل وت سک زیچ ےک وعض مت ںیم  ے وکیئ اےنپ اھبیئ اک امؽ اھکےئ اگ ثیل ےن اہک ہک ھجم  ے ویسن ےن وباہطس ا ن اہشب ایبؿ ایک 

رخدیا رھپ اس رپ وکیئ آتف آیئگ وت اس یک ذہم داری ا ن اہشب ےن اہک ہک ارگ اکی صخش ےن اقلب اافتنع وہےن  ے ےلہپ وکیئ لھپ 

 اس ےک امکل ینعی ابعئ رپ وہیگ ا ن اہشب اک ایبؿ ےہ ھجم  ے اسمل  ن دبعاہلل ےن وباہطس ا ن رمع ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 افر وسیھک وہیئ وجھکر ےک وعض درتخ فآہل فملس ےن رفامای ہک ولھپں یک رخدی ف رففتخ ہن رکف  ب کت ہک اقلب اافتنع ہن وہ اجےئ

  ے یگل وہیئ وجھکر وک ہن وچیب۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، دیمح، اسن  ن امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکی دمت ےک فدع  رپ ہلغ رخدی ےن اک ایبؿ



 

 

 دی فرففتخ ےک ایبؿرخ :   ابب

 اکی دمت ےک فدع  رپ ہلغ رخدی ےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2063    حس

ا٤ًع :  راوی  ٤ًزو ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، حٔؽ ب٩ ُیاث، 

 ٢َ ا َٗ ٤َُع  ًِ َ ِْل ا ٨ََا  ث ٔي َحسَّ ث٨ََا أَب إث َحسَّ ٔؽ ب٩ِٔ َُٔی ِٔ ُ ب٩ُِ َح ٤َز ٨ََا ًُ ث ٔطٔ َحسَّ ا٢َ َِل بَأَِض ب َ٘ َٓ  ٕٔ ٠َ اٟشَّ ص٩َِ فٔي  زَّ اٟ اصٔی٥َ  ٨َِٔس إٔبَِز ٧َا ً َذَْکِ

ِط  ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ ا أَ٪َّ اٟ ٨َِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ز َو ِْلَِس ٩ِ ا ًَ ا  ٨ََ ث َي أََج١ٕ ث٥َُّ َحسَّ ٔل ٓٔیٕ إ وز یَُض ا ٩ِ٣ٔ  ا٣ّ ٌَ َ ی ك َََر

َص٨َ  طُ ََفَ ًَ ِٔر ز  ُط 

رمعف  ن صفح  ن ایغث، صفح  ن ایغث، اشمع ایبؿ رکےت ںیہ ہک مہ ےن اربامیہ ےک اپس آرض ںیم رگفی رےنھک اک ذترکہ ایک وت 

اوہنں ےن اہک ہک وکیئ اضمہقئ ںیہن رھپ وباہطس اوسد رضحت اعہشئ  ے لقن ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی وہیدی  ے اکی 

 ہلغ رخدیا افر اینپ ذرہ اس ےک اپس رگفی رھک دیدمت ےک فدع  رپ 

 رمعف  ن صفح  ن ایغث، صفح  ن ایغث، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایھچ وجھکر ےک وعض ارگ وکیئ رخاب وجھکر انچیب اچےہ ۔

  ایبؿرخدی فرففتخ ےک :   ابب

 ایھچ وجھکر ےک وعض ارگ وکیئ رخاب وجھکر انچیب اچےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2064    حس

ی، حرضت  :  راوی ر ب، حرضت ابوسٌیس خس ٣شی اٟزح٩٤، سٌیس ب٩  بس ک، ًبسا ٤ٟحیس ب٩ سہی١ ب٩ ً ٣اٟ ہ،  تبی ٗ



 

 

 ابوہزیزہ

ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ ُة  َب تَِي ُٗ ٨ََا  ث یِّ  َحسَّ رٔ ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٔب  ٤َُشیَّ ِٟ ا یسٔ ب٩ِٔ  ٌٔ ٩ِ َس ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبسٔ  ًَ َضِی١ٔ ب٩ِٔ  ُس ٤َحٔیٔس ب٩ِٔ  ِٟ ا ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ

ًّل  ١َ٤َ َرُج ٌِ َت اِس  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل و٢َ  َرُس ٤َا أَ٪َّ  ُض ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  یَِزَة َر َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ َي َو ل ا٢َ ًَ َ٘ َٓ ٕب  ٨ٔی ٕ َج ز ٤ِ ائَطُ بَٔت َح َٓ بََر  َخِی

 َّ ٧ٔ ٔ إ و٢َ اهَّلل َرُس َا  ٔ ی اهَّلل ا٢َ َِل َو َٗ َذا  َٜ بََر َص ٔ َخِی ز َک١ُ  َت٤ِ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  یِٔن َر ًَ ا ٔاٟؼَّ ا ب ََ ٩ِ٣ٔ صََذ ا اٟؼَّ ٨َأُِخُذ  َٟ ا 

 ٢َ ا َ٘ َٓ ًَلثَةٔ  ٔاٟثَّ یِٔن ب ًَ ا اٟؼَّ ٔ  َو ٨ اص٥ٔٔ َج َر ٔاٟسَّ ٍِ ب َِت اب اص٥ٔٔ ث٥َُّ  َر ٔاٟسَّ ٍَ ب َح٤ِ ِٟ ا  ٍِ ٔ ١ِ ب ٌَ ِٔ َت ٥َ َِل  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ّباَر  ي

 ی ۃ، امکل، دبعا دیجمل  ن لیہس  ن دبعارلنمح، دیعس  ن بیسم، رضحت اوبدیعس ادری، رضحت اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ 
ی

 

قی

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک ربیخ اک اع ل رقمر ایک فہ آپ ےک اپس دمعہ  مس یک وجھکر ےل رک آای روسؽ اہلل ہک روسؽ اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ہک ربیخ یک امتؾ وجھکںی ایسی یہ وہیت ںیہ اس ےن رعض ایک ںیہن دخبا ای روسؽ اہلل یلص اہلل

ہی وجھکر اکی اصع دف اصع ےک وعض ےتیل ںیہ افر دف اصع نیت اصع ےک وعض ےتیل ںیہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ہیلع فآہل فملس مہ 

 فآہل فملس ےن رفامای ااسی ہن ایک رکف امتؾ وجھکرفں وک درومہں ےک وعض چیب دف رھپ درومہں  ے دمعہ وجھکرںی رخدی ول۔

 ی ۃ، امکل، دبعا دیجمل  ن لیہس  ن دبع :  رافی
ی

 

قی
 ارلنمح، دیعس  ن بیسم، رضحت اوبدیعس ادری، رضحت اوبرہریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج ویپدن یک وہیئ وجھکر ای زنیم سج ںیم لصف یگل وہیئ وہ چیب د  ای ٹ

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ےن ایبؿ ایک ہک مہ  ے اشہؾ ےن وباہطس اس صخش اک ایبؿ وج ویپدن یک وہیئ وجھکر ای زنیم سج ںیم لصف یگل وہیئ وہ چیب د  ای ہکیھٹ رپ د  اوب دبعاہلل ےن اہک ہک ھجم  ے اربامیہ

ی کۃ انعف ا ن رمع ےک الغؾ ےن ایبؿ ایک ہک  ب یھب ویپدن ےگل وہےئ وجھکر ےک د
مل
رتخ ےچیب اجںیئ افر اس ںیم لھپ اک ذترکہ ہن وہ وت لھپ اس اک ےہ سج ےن ا ن رججی ا ن ایب 

 ویپدن اگلای ےہ افر یہی احؽ الغؾ افر تیھک اک ےہ انعف ےن اس ونیتں زیچفں اک انؾ اؿ  ے ایل اھت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2065    حس

ک، ٧آ :  راوی ٣اٟ  ،ٕ  ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزًبس اهَّلل ب٩ یوس



 

 

ضُ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َز  ٤َُ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢َ ُسو َر ا أَ٪َّ  ٤َ

 ٔ ا ٟ زَُص ٤َ َث َٓ َزِت  ِس أُبِّ َٗ ًّل  ٧َِد  ََ َا ٢َ ٩ِ٣َ ب ا َٗ  ٥َ َس٠َّ َُ َو ا ٤ُبَِت ِٟ ا ََرَٔن  ٍٔ إِٔلَّ أَِ٪ َيِظ ٔ ائ َب ٠ِ 

دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ہک سج ےن 

 ۔ویپدن ایک وہا وجھکر اک درتخ اچیب وت اس اک لھپ ابعئ اک ےہ رگم ہی ہک رخدیار اس یک رشط رک 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یتیھک اک ہلغ ےک وعض انپ ےک اسحب  ے ےنچیب اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

  ے ےنچیب اک ایبؿیتیھک اک ہلغ ےک وعض انپ ےک اسحب 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2066    حس

ث، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی ہ، ٟی  ٗتيب

 ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َر ي  ََ َ ا٢َ ٧ َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٤ََُز  اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ث٨ََا  َبُة َحسَّ تَِي ُٗ ٨ََا  ث ُ َحسَّ اهَّلل َّي  َػل   ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ

ٕب  ٔزَبٔی طُ ب ٌَ َیبٔی ا أَِ٪  ٣ّ َْکِ َاَ٪  ک ًّل َوإِٔ٪  ِی َٛ  ٕ ز ٤ِ َٔت ًّل ب ٧َِد َاَ٪  ک ٔ إِٔ٪  ط ائٔٔل َز َح ٤ََ ٍَ ث َیبٔی ٔة أَِ٪  ٨ََ َاب ز ٤ُ ِٟ ِی١ٔ ا َٜ ٔ ُط ب ٌَ یَبٔی ا أَِ٪  ًّ ًِ َاَ٪ َز ًّل َوإِٔ٪ ک ِی َٛ  

 ٔ ط ک٠ُِّ َذَٟٔک   ٩ِ ًَ ي  ََ َ ٧ ٕ َو ا٦ ٌَ َ  ك

، ا ن رمع  ے رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زماہنب  ے عنم رفامای ینعی ابغ اک لھپ ارگ وجھکر وہ ہبیتق، ثیل، انعف

کشخ وجھکر ےک وعض انپ ےک اسحب  ے ےنچیب افر ارگ اوگنر وہ وت انپ ےک اسحب  ے اس وک یقنم ےک وعض ےچیب ای یتیھک وہ وت انپ ےک 

 فر آپ ےن اؿ امتؾ وصروتں  ے عنم رفامای۔اسحب ہلغ ےک وعض ا ے ےچیب ا



 

 

 ہبیتق، ثیل، انعف، ا ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...درتخ اک ڑج تیمس ےنچیب اک ایبؿ ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 درتخ اک ڑج تیمس ےنچیب اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2067    حس

ث، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی ہ ب٩ سٌیس، ٟی  ٗتيب

ئ  َّ٨ اٟ ٤َا أَ٪َّ  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َز  ٤َ ٩ِ اب٩ِٔ ًُ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ ُة ب٩ُِ َس َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ًَ َحسَّ َّي اهَّللُ  َػل ا یَّ  ٤َ َی  ٢َ أ ا َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی

 َُ ا ٤ُبَِت ِٟ ا ََرٔكَطُ  ِد١ٔ إِٔلَّ أَِ٪ َيِظ َّ٨ اٟ  ُ ز ََّز ث٤ََ ٔذی أَب َّ٠ٔ٠ َٓ ا  َِػ٠ََض ََ أ َا ًّل ث٥َُّ ب ٧َِد ََّز  ٕٔئ أَب ز  ا٣ِ

صخش ےن وجھکر ےک  ہبیتق  ن دیعس، ثیل، انعف، رضحت ا ن رمع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج

 درتخ ںیم ویپدن اگلای رھپ اس یک ڑج وک چیب دای وت درتخ اک لھپ اس اک ےہ سج ےن اگلای ےہ رگم ہی ہک رتشمی اس  ے رشط رکےل

 ہبیتق  ن دیعس، ثیل، انعف، رضحت ا ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عیب اخمرضہ اک ایبؿ ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 عیب اخمرضہ اک ایبؿ ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2068    حس

ص ب٩ ٣اٟک :  راوی ری، حرضت ا٧ ہ انؼا ابي ك٠ح ص، اسحٙ ب٩  ص، یو٧ ب، ٤ًز ب٩ یو٧  اسحٙ ب٩ وہ

ُٚ ب٩ُِ  ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث ًَ َحسَّ ٔی   ار َِنَؼ اِْل َبٔي ك٠ََِحَة  ُٚ ب٩ُِ أ ا ِٔسَح َىٔی إ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔي  َىٔی أَب ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٧َُص  ُ ب٩ُِ یُو ز ٤َُ ا ً ٨ََ ث ٧ََٔص َوصِٕب َحسَّ ٩ِ أ

 َٗ ا ٤َُح ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس ي  ََ َ ٧  ٢َ ا َٗ َُّط  ٧َ ُط أ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ٕٔک  اٟ ًَل٣ََشةٔ ب٩ِٔ ٣َ ٤ُ ِٟ ا ٔ َو ة ََضَ ٤َُدا ِٟ ا ٔة َو ٠َ

٨ََةٔ  َاب ز ٤ُ ِٟ ا ٔ َو ابََذة ٨َ٤ُ ِٟ ا  َو

ااحسؼ  ن فبہ، رمع  ن ویسن، ویسن، ااحسؼ  ن ایب ہحلط ااصنری، رضحت اسن  ن امکل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک 

 افر زماہنب  ے عنم رفامای ےہ۔ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احمہلق اخمرضہ المہسم انمذبہ 

 اقحس  ن فبہ، رمع  ن ویسن، ویسن، اقحس  ن ایب ہحلط ااصنری، رضحت اسن  ن امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 عیب اخمرضہ اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2069    حس

، ا٧ص :  راوی ہ، اس٤ٌی١ ب٩ جٌَف، ح٤یس  ٗتيب

ٔيیَّ  َّ٨ ٨ِطُ أَ٪َّ اٟ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٧ََٕص  ٩ِ أ ًَ ٤َِیٕس  ٩ِ حُ ًَ ََفٕ  ٌِ ٤َأًی١ُ ب٩ُِ َج ٨ََا إِٔس ث َبُة َحسَّ تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ٥َ َحسَّ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٩ِ َػل ًَ ي  ََ َ ٧

ٍَ ا ٨َ َیَِت إِٔ٪ ٣َ ََرأ َتِؼََف  أ ز  َو ٤َ ا٢َ َتِح َٗ ا  ُوَص ا َزصِ َٕص ٣َ ْٔل٧َ ا  ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ َُو  زِص َی َّی  ً ٔ َح ز ٤ِ اٟتَّ  ٔ ز ٤ََ ٍٔ ث ٢َ أَخٔیَک بَِی َتٔح١  ٣َا َتِش َزَة ب٥َٔ  ٤َ اٟثَّ  هَّللُ 

 فآہل فملس ےن کشخ وجھکر ےک وعض درتخ رپ یگل وہیئ ہبیتق، اامسلیع  ن رفعج، دیمح، اسن  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

وجھکر ےک ےنچیب  ے عنم رفامای  ب کت ہک زرد ہن وہ اجےئ ااھچ اتبؤ وت ارگ اہلل لھپ رفک ےل وت سک زیچ ےک وعض ںیم اےنپ اھبیئ اک امؽ 



 

 

 اھکےئ اگ۔

 ہبیتق، الیعمس  ن رفعج، دیمح، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وجھکر اگھب ےنچیب افر اس ےک اھکےن اک ایبؿ ۔

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 وجھکر اگھب ےنچیب افر اس ےک اھکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2070    حس

ٟی :  راوی اٟو ہ، ابوبرش، ٣حاہس، اب٩ ٤ًزابو  ٠٤ٟک، ابوًوا٧  س، ہظا٦ ب٩ ًبسا

 ِ اب  ٩ِ ًَ ٩ِ ٣َُحاصٕٔس  ًَ  ٕ ٔي برِٔش ٩ِ أَب ًَ ََة  ٧ َوا ًَ ُو  ا أَب ث٨ََ ٠٤َٔٔک َحسَّ ِٟ ا ِبٔس  ًَ ا٦ُ ب٩ُِ  َؤٟیٔس صَٔظ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َز  ٤َُ ً ٩ٔ

اهَّللُ َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ ٨َِٔس  ُت ً ٨ِ وُٛ ُٗ َ ِزُت أَِ٪ أ ََر أ َٓ ٤ُِؤ٩ٔ٣ٔ  ِٟ ا ُج١ٔ  زَّ َاٟ ک َزْة  َطَح  ٔ ز َح اٟظَّ  ٢َ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ا  ّر ا َّ٤ ِک١ُُ ُج َیأ َُو  ٥َ َوص َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ هَٔي    ٢َ

ِد٠َةُ  َّ٨ اٟ َٔي  ٢َ ه ا َٗ ُُض٥ِ  َا أَِحَسث َٔذا أ٧َ إ َٓ ِد٠َُة  َّ٨  اٟ

رمع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل اوب اولدیل، اشہؾ  ن دبعاکلمل، اوبوعاہن، اوبرشب، اجمدہ، ا ن 

فملس ےک اپس اھت افر آپ وجھکر یک اگھب اھک رےہ ےھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دروتخں ںیم اکی درتخ ااسی ےہ وج 

 اس فتق ںیم مک رمع اھت آپ ےن وخد یہ رفامای، فہ وجھکر اک رمد ومنم یک رطح ےہ ںیم ےن اچتا ہک ہہک دفں فہ وجھکر اک درتخ ےہ نکیل

 درتخ ےہ۔

 اوب اولدیل، اشہؾ  ن دبعاکلمل، اوبوعاہن، اوبرشب، اجمدہ، ا ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ... رہ رہش ےک ولوگں ےک رعػ اؿ ےک رمس فرفاج وتینں افرخدیفرففتخ ہکیھٹ افر انپ وتؽ ںیم

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

ت ےنچیب فاولں  ے اہک رخدیفرففتخ ہکیھٹ افر انپ وتؽ ںیم رہ رہش ےک ولوگں ےک رعػ اؿ ےک رمس فرفاج وتینں افر وہشمر رطوقیں رپ مکح اجری وہاگ افر رشحی ےن وس

وعض  یہ مکح دای اجےئ اگ افر دبعاولتاب ےن وباہطس اؤب دمحم ایبؿ ایک ہک دس یک زیچ اک ایگ رہ ےک وعض ےنچیب ںیم وکیئ رحج ںیہن افر رخچ ےک ہک اہمتری رمس رفاج ےک اطمقب

ہلل اعتیل ےن رفامای ہک وج ریقف وہ وت اقدعہ ےک عفن ےل ےل افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دنہ  ے رفامای اقدعہ ےک اطمقب اانت ےل ےل وج ھجت وک افر ریت  وچبں اک اکیف وہ افر ا

 دفےری رمہبت آےئ وت اہک دگاھ اچےیہ اطمقب اھکےئ افر ب ن ےن دبعاہلل  ن رمداس اک اکی دگاھ رکاہی رپ ایل وت وپاھچ انتک رکاہی وہاگ اہک دف داقن رھپ اس رپ وسار وہ ےئگ رھپ

  ایک افر دبعاہلل وک فصن درمہ ید  دای ۔دگاھ اچےیہ اس رپ وسار وہ ےئگ افر وکیئ رکاہی ےط ںیہن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2071    حس

٣اٟک :  راوی ٟک، ح٤یس، كوی١، ا٧ص ب٩  ٕ، ٣ا  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

َٔص  ٩ِ أ٧َ ًَ ٔی١ٔ  و لَّ اٟ ٤َِیٕس  ٩ِ حُ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللٔ  َحسَّ و٢َ  ُس ا٢َ َحَح٥َ َر َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٕٔک  اٟ ب٩ِٔ ٣َ

 ٩ِ٣ٔ َٕ ا ٥َ بَٔؼ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس ُط  َٟ َز  أ٣ََ َٓ َة  َب ُو كَِي ٥َ أَب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ُط ٩ِ٣ٔ  َػل ٨ِ ًَ وا  ُٔ ِّٔ یَُد ُط أَِ٪  َز أَص٠َِ ٕ َوأ٣ََ ز ٤ِ َت

 ٔ أجط  َْخَ

 اہلل  ن ویفس، امکل، دیمح، وطلی، اسن  ن امکل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دبع

 دای فملس وک اوبہبیط ےن ےنھچپ اگلےئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک اکی اصع وجھکر دےنی اک مکح دای افر اےنپ امعؽ وک مکح

 ج مک رک دںیہک رخا

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، دیمح، وطلی، اسن  ن امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رخدیفرففتخ ہکیھٹ افر انپ وتؽ ںیم رہ رہش ےک ولوگں ےک رعػ اؿ ےک رمس فرفاج وتینں اف

 فتخ ےک ایبؿرخدی فرف :   ابب



 

 

ت ےنچیب فاولں  ے اہک رخدیفرففتخ ہکیھٹ افر انپ وتؽ ںیم رہ رہش ےک ولوگں ےک رعػ اؿ ےک رمس فرفاج وتینں افر وہشمر رطوقیں رپ مکح اجری وہاگ افر رشحی ےن وس

 زیچ اک ایگ رہ ےک وعض ےنچیب ںیم وکیئ رحج ںیہن افر رخچ ےک وعض ہک اہمتری رمس رفاج ےک اطمقب یہ مکح دای اجےئ اگ افر دبعاولتاب ےن وباہطس اؤب دمحم ایبؿ ایک ہک دس یک

ہلل اعتیل ےن رفامای ہک وج ریقف وہ وت اقدعہ ےک عفن ےل ےل افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دنہ  ے رفامای اقدعہ ےک اطمقب اانت ےل ےل وج ھجت وک افر ریت  وچبں اک اکیف وہ افر ا

 دگاھ اچےیہ دبعاہلل  ن رمداس اک اکی دگاھ رکاہی رپ ایل وت وپاھچ انتک رکاہی وہاگ اہک دفداقن رھپ اس رپ وسار وہ ےئگ رھپ دفےری رمہبت آےئ وت اہکاطمقب اھکےئ افر ب ن ےن 

 دگاھ اچےیہ اس رپ وسار وہ ےئگ افر وکیئ رکاہی ےط ںیہن ایک افر دبعاہلل وک فصن درمہ ید  دای ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2072    حس

 ابو نٌی٥، سٔیا ٪، ہظا٦، رعوہ، ًائظہ :  راوی

٨ِْٔس  ِت ص َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ث٨ََا  ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ن ٨ََا أَبُو  ث َّي َحسَّ َػل  ٔ اهَّلل َٔزُسو٢ٔ  ٔیََة ٟ او ٌَ  أ٦ُ  ٣ُ

ِ  اهَّللُ ٧َ ا٢َ ُخٔذی أ َٗ ا  ًّ َٔ  ٔ أٟط آُخَذ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٨َاْح أَِ٪  لَيَّ ُج ًَ َض١ِ  َٓ َطٔحیْح  َرُج١ْ  اَ٪  َی ِٔ ُس ٥َ إٔ٪َّ أَبَا  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط یٔک ًَ ٔٔ َِٜ َٔ ٣َا ی ُو ٔت َوب٨َ

 ٖٔ زُو ٌِ ٤َ ِٟ ٔا  ب

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  اوب میعن،  نایؿ، اشہؾ، رعفہ، اعہشئ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اعمفہی یک امں

 ے رعض ایک ہک اوب نایؿ اکی لیخب آدیم ےہ ایک ےری  ےیل اجزئ ےہ ہک اس ےک امؽ ںیم  ے س ےک  ے ھچک ےل ولں آپ ےن رفامای 

 وت اقدعہ ےک اطمقب اانت ےل ےل وج ھجت وک افر ریت  وٹیبں وک اکیف وہ۔

 ہشئاوب میعن،  نای ؿ، اشہؾ، رعفہ، اع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رخدیفرففتخ ہکیھٹ افر انپ وتؽ ںیم رہ رہش ےک ولوگں ےک رعػ اؿ ےک رمس فرفاج وتینں اف

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 رعػ اؿ ےک رمس فرفاج وتینں افر وہشمر رطوقیں رپ مکح اجری وہاگ افر رشحی ےن وست ےنچیب فاولں  ے اہک رخدیفرففتخ ہکیھٹ افر انپ وتؽ ںیم رہ رہش ےک ولوگں ےک

 وکیئ رحج ںیہن افر رخچ ےک وعض ہک اہمتری رمس رفاج ےک اطمقب یہ مکح دای اجےئ اگ افر دبعاولتاب ےن وباہطس اؤب دمحم ایبؿ ایک ہک دس یک زیچ اک ایگرہ ےک وعض ےنچیب ںیم

 اعتیل ےن رفامای ہک وج ریقف وہ وت اقدعہ ےک  ےل ےل افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دنہ  ے رفامای اقدعہ ےک اطمقب اانت ےل ےل وج ھجت وک افر ریت  وچبں اک اکیف وہ افر اہللعفن

اگ اہک دفداقن رھپ اس رپ وسار وہ ےئگ رھپ دفےری رمہبت آےئ وت اہک دگاھ اچےیہ اطمقب اھکےئ افر ب ن ےن دبعاہلل  ن رمداس اک اکی دگاھ رکاہی رپ ایل وت وپاھچ انتک رکاہی وہ



 

 

 دگاھ اچےیہ اس رپ وسار وہ ےئگ افر وکیئ رکاہی ےط ںیہن ایک افر دبعاہلل وک فصن درمہ ید  دای ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2073    حس

٦، ح :  راوی ٨ًہااسحٙ ب٩ ٤٧یر، ہظا لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ظا٦ ب٩ رعوہ ہ  ، ث٤ا٪ ب٩ َفٗس ً  ، ٣ح٤س  ، 

 َ٤ ُت ًُِث ٌِ ٔ ٤ َس ا٢َ  َٗ  ٕ ٦ ًلَّ ُس ب٩ُِ َس َّ٤ َىٔی ٣َُح ث ا٦ْ ح و َحسَّ َا صَٔظ بََر٧ ٕ أَِخ یِر ٤َُ ٧ اب٩ُِ  ٨ََا  ث ُٚ َحسَّ ا ِٔسَح ٨َا إ ث ُت َحسَّ ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ٕس  َٗ ََفِ اَ٪ ب٩َِ 

یَُحسِّ  َوَة  ا٦َ ب٩َِ رُعِ َٓ صَٔظ َاَ٪  ک ِٕ َو٩ِ٣َ  ٔٔ ٌِ َت ٠َِیِش َٓ ا  ٨ٔیًّ َُ َاَ٪  ک ٢ُ َو٩ِ٣َ  و ُ٘ َت ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ  ٍَ ٔ ٤ َُّط َس ٧َ ٔ أ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٔیّرا ُث  ٘

 َٓ َاَ٪  ک ٔ إِٔ٪  ٔط اٟ ٔي ٣َ ُٔح ف ٔ َوُيِؼ٠ ط ٠َِی ًَ ٘ٔی٥ُ  ٔذی ُي َّٟ ا َيتٔی٥ٔ  ِٟ ا الٔي  ٔي َو ِت ف َٟ ٔ ِز ٧ُ ٖٔ أ زُو ٌِ ٤َ ِٟ ٔا ِک١ُِ ب ٠َِیأ َٓ ٖٔ زُو ٌِ ٤َ ِٟ ٔا ُط ب ٨ِ َک١ََ ٣ٔ ٔیّرا أ ٘ 

ااحسؼ  ن ریمن، اشہؾ، ح، دمحم، امثعؿ  ن رفدق، اشہؾ  ن رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ فہ رفامیت 

تس ےک ابر  ںیم ںیھت ہک وج صخش امدلار وہ فہ ےچب افر وج صخش ریقف وہ وت فہ دوتسر ےک وماقف اھکےئ افر ہی آتی میتی ےک ےر رپ

 انزؽ وہیئ ےہ وج اس یک رگناین رکات ےہ افر اس ےک امؽ یک دھکی اھبؽ رکات ےہ ارگ ریقف وہ وت دوتسر ےک وماقف اس  ے اھکےئ۔

 اقحس  ن ریمن، اشہؾ، ح، دمحم، امثعؿ  ن رفدق، اشہؾ  ن رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکی رشکی اک دفےر  رشکی ےک تا ھ ےنچیب اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 اکی رشکی اک دفےر  رشکی ےک تا ھ ےنچیب اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2074    حس

ہ٣ح :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  رضت جابز  ، ح ہ ابوس٤٠  ، ہزی ٤ٌ٣ز، ز  ، اٚ ٟزز ًبسا  ، ز  ٤و

ضٔ  ٕ َر ٔز اب ٩ِ َج ًَ ٤ََة  َس٠َ ٩ِ أَبٔي  ًَ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ٤َْز  ٌِ َا ٣َ بََر٧ ٚٔ أَِخ ا زَّزَّ اٟ ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ٤ُوْز َحسَّ ٨َا ٣َِح ث و٢ُ اهَّللٔ َحسَّ ُس ١َ َر ٌَ ٨ِطُ َج ًَ  ُ اهَّلل َی 



 

 

 ٔ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ةَ  َػل ٌَ ِٔ ُط ًَل  َٓ  ُٚ ُ اْٟط  ِت  َٓ َُصِّ زُ َو ُحُسو ِٟ ا ِت  ٌَ َٗ ا َو إَٔذ َٓ َش٥ِ  ِ٘ ٥ِ يُ َٟ ا٢ٕ  ک١ُِّ ٣َ ٔي  َة ف ٌَ ِٔ اٟظ   ٥َ َس٠َّ  َو

ومحمد، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ہعفش رہ اس امؽ ںیم اقمئ ایک ےہ 

 ےئگ وہں وت ہعفش ںیہن ےہ۔وج میسقت ہن وہا 

ئ

 وہ افر  ب دح دنبی وہیئگ وہ افر راےتس ریھپ دی 

 ومحمد، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افر اسامؿ ےک ےنچیب اک ایبؿ وج میسقت ہن وہاوہ رتشمک زنیم اکم انت

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 رتشمک زنیم اکم انت افر اسامؿ ےک ےنچیب اک ایبؿ وج میسقت ہن وہاوہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2075    حس

ہ :  راوی اٟواحس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ ، ًبس ، جابز ب٩ ًبس اهَّلل ٣ح٤سب٩ ٣حبوب ٟزح٩٤  ب٩ ًبسا

 ِ ٤ََة ب َس٠َ َبٔي  ٩ِ أ ًَ زٔیِّ  اٟز صِ  ٩ِ ًَ ْز  ٤َ ٌِ ٨ََا ٣َ ث احٔسٔ َحسَّ َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ُوٕب َحسَّ ُس ب٩ُِ ٣َِحب َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ابٔز ٩ِ َج ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ٔ

ئ  َّ٨ اٟ َضی  َٗ ا٢َ  َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٔ َر اهَّلل ِبٔس  زُ ًَ ُحُسو ِٟ ا ِت  ٌَ َٗ َٔذا َو إ َٓ َش٥ِ  ِ٘ ٥ِ ُي َٟ ا٢ٕ  ک١ُِّ ٣َ ٔة فٔي  ٌَ ِٔ ٔاٟظ  ٥َ ب ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ی  َػل

ةَ  ٌَ ِٔ ُط ًَل  َٓ  ُٚ ُ اْٟط  ِت  َٓ َُصِّ  َو

 ہک یبن دمحم ن وبحمب، دبعاولادح، رمعم، زرہی، اوبہملس  ن دبعارلنمح، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہعفش اک رہ اس امؽ ںیم مکح دای وج میسقت ہن وہا وہ  ب دح دنبی وہ اجےئ افر راےتس دبؽ اجںیئ وت ہعفش ںیہن

ےہ مہ  ے دسمد ےن ایبؿ ایک ہک مہ  ے دبعاولادح ےن اس دحثی وک ایبؿ ایک افر اہک رہ اس زیچ ںیم ہعفش ےہ وج میسقت ہن وہیئ وہ، 

اشہؾ ےن رمعم  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ، دبعارلزاؼ ےن اہک رہ امؽ ںیم ےہ افر دبعارلنمح  ن ااحسؼ ےن زرہی  ے 

 ایس رطح لقن ایک ےہ۔



 

 

 دمحم ن وبحمب، دبعاولادح، رمعم، زرہی، اوبہملس  ن دبعارلنمح، اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ وکیئ زیچ دفےر  ےک ےئل اس ےک ااجزت ےک ریغب رخدی  رھپ فہ رایض وہ اجےئ

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ زیچ دفےر  ےک ےئل اس ےک ااجزت ےک ریغب رخدی  رھپ فہ رایض وہ اجےئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2076    حس

٤ًز :  راوی اب٩   ، ٍ ، ٧آ ہ ً٘ب سٰی ب٩  ٣و  ، خ اب٩ جزی  ، ًاػ٥ ابو  ، ہی٥ ا ابز  يٌ٘وب ب٩ 

 ِ٘ وَسی ب٩ُِ ًُ ٔي ٣ُ بََرن ا٢َ أَِخ َٗ ِٕخ  ی َز اب٩ُِ ُج َا  بََر٧ ٔػ٥ٕ أَِخ ا ًَ ُو  ا أَب ٨ََ ث َِزاصٔی٥َ َحسَّ وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ ا َي ٨ََ ث اب٩ِٔ َحسَّ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ضَٔی  َبَة  َز َر ٤َ ًُ

 ِٟ ا َُض٥ِ  أََػاب َٓ وَ٪  ی٤َُِظ َنََفٕ  َُة  ًََلث َد ث ٢َ َْخَ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ َب١ٕ اهَّللُ  ٔي َج َإر ف ٔي ُ وا ف َسَخ٠ُ َٓ ٤ََْطُ 

ا ا  ُو ِزً ٕف ا ٌِ ُض٥ِ َٟٔب ـُ ٌِ ٢َ َب ا َ٘ َٓ  ٢َ ا َٗ ْة  َػِْخَ ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ ِت  لَّ ٧َِح ا أ٪ َٓ ٔي أَبََو ل کَاَ٪  يي  ٔن ُض٥َّ إ ا٠َّٟ ٢َ أََحُسص٥ُِ  ا َ٘ َٓ ُظ  ُت٤ُو ٠ِٔ٤ ًَ  ١ٕ٤َ ًَ  ١ٔ ـَ ِٓ َ هَّلَل بٔأ

أَِح٠ُُب  َٓ َي ث٥َُّ أَٔجیُئ  َِرع أ َٓ ُد  ٨ُُِت أَِْخُ ٜ َٓ أ٪  ٔیَر ب َٛ أ٪  َة َو  َطِیَد بَِی اٟؼِّ ٔي  َِسق َأ٪ ث٥َُّ أ ب رِشَ َی َٓ یَّ  ٔ أَبََو ٔي بٔط آت َٓ ًَلٔب  حٔ ِٟ ٔا ُئ ب أَٔجی أَصِلٔي َٓ

ـَ  َت َی ُة  بَِی اٟؼِّ ا َو ٤َ َٔوُض ُت أَِ٪ أُوٗ صِ ََکٔ َٓ  ٢َ ا َٗ أ٪  َائ٤َٔ ا ٧ ا ص٤َُ َٔذ إ َٓ ُت  ٔئِ ح َٓ ّة  ِی٠َ َٟ ُت  ََبِش اِحت َٓ ٔي  َزأَت ا٣ِ ز٢َِ َو َی  ٥ِ٠َ َٓ َيَّ  رِٔجل ٨َِٔس  ِوَ٪ ً َُ ا

 ٥ُ٠َ ٌِ َت َت  ٨ِ ُٛ ُض٥َّ إِٔ٪  ا٠َّٟ  ُ ز ِح َٔ ِٟ ا  ٍَ َّی ك٠ََ ً ا َح ٤َ َزأِبَُض ِبٔي َو َزأ َٔک  ٨َِضا  َذٟ ی ٣ٔ ٧ََز َجّة  َُفِ ا  َّ٨ ًَ ِد  َِفُ ا َٓ َٔک  ض اَئ َوِج َِ ٔ ِت اب َٔک  َذٟ ُت  ٠ِ ٌَ َٓ يي  َن أ

 َ٨َ َزأَّة ٩ِ٣ٔ ب ا٣ِ ٨ُِت أُحٔب   ُٛ يي  ٥ُ٠َ أَن ٌِ َت ٨َِت  ُٛ ُض٥َّ إِٔ٪  ا٠َّٟ اِْلَْخُ  ا٢َ  َٗ ُض٥ِ َو ٨ِ ًَ َد  َُفٔ َٓ  ٢َ ا َٗ ٤َاَئ  ُج١ُ اٟشَّ زَّ اٟ ب   ََطسِّ ٣َا یُٔح أ َٛ یمِّ  ًَ أت 

 ِّ٨ ا اٟ َّ٤ ٠َ َٓ ا  ُتَض ٌِ ٤َ َّی َج َضا َحً ِیُت ٓٔی ٌَ َش َٓ إر  ٔی٨َ ز ََة  ائ ا ٣ٔ ٔلَیَض ٌِ ُت َّی  ً َضا َح َٔک ٨ِ٣ٔ ذَٟ ا٢ُ  ِت َِل َت٨َ َٟ ا َ٘ َٓ ا َشاَئ  رِٔج٠َِیَض ِسُت بَیَِن  ٌَ َٗ

٨َِت  ُٛ إِٔ٪  َٓ ا  ُتَض ِٛ َز ٤ُِت َوَت ُ٘ َٓ  ٔ ط ِّ٘ اَت٥َ إِٔلَّ بَٔح َد ِٟ ا فَّ  ُٔ َت اهَّلَل َوَِل   ٔٙ اتَّ ِت  َٟ ا ا  َٗ َّ٨ ًَ ِد  َِفُ ا َٓ ضَٔک  اَئ َوِج َِ ٔ ِت اب َٔک  ذَٟ ُت  ٠ِ ٌَ َٓ يي  َن ٥ُ٠َ أ ٌِ َت

ا یّر زُِت أَٔج َتأَِج اِس يي  َن ٥ُ٠َ أ ٌِ َت َت ٨ِ ُٛ ُض٥َّ إِٔ٪  ا٠َّٟ اِْلَْخُ  ا٢َ  َٗ یِٔن َو ٠َُث اٟث  ُض٥ِ  ٨ِ ًَ َد  ََفَ َٓ ا٢َ  َٗ ّة  َج ُط َوأَبَي  َُفِ ُت َلِي ًِ َ أ َٓ  ٕ َُرة ذ  ٩ِ٣ٔ ٕٚ بََٔفَ

َیأِخُ  ََ أَِ٪  ا ِبَس َذ ًَ یَا   ٢َ ا َ٘ َٓ َئ  أًیَضا ث٥َُّ َجا َر ا َو ٨ِطُ َبَْقّ یُِت ٣ٔ َََر اِط َّی  ً ُتطُ َح ًِ ََر ز َٓ  ٔٚ ََفَ ِٟ ا َٔک  ٔلَي ذَٟ ٤َِسُت إ ٌَ َٓ يي َذ  ىٔی َحق ٔل ًِ َ  اهَّللٔ أ

 ٢َ ا َٗ ٔي  ُٔئ ب ِضز َت ََتِش ٢َ أ ا َ٘ َٓ َک  َٟ ا  ََّض ٧ٔ إ َٓ ا  َض أًی َر َبَْقٔ َو ِٟ ا َي ت٠َِٔک  ٔل ِٙ إ ٔ َِل٠ ٧ ُت ا ٠ِ ُ٘ ُض٥َّ إِٔ٪ َٓ ا٠َّٟ َک  َٟ ا  َض َّ٨ ٜٔ َٔک َوَل ُٔئ ب ِضز َت ا أَِس ٠ُِت ٣َ ُ٘ َٓ



 

 

ُض٥ِ  ٨ِ ًَ  َٕ ُٜٔظ َٓ ا  َّ٨ ًَ ِد  َِفُ ا َٓ َٔک  اَئ َوِجض َِ ٔ ِت اب َٔک  َذٟ ُت  ٠ِ ٌَ َٓ يي  ٥ُ٠َ أَن ٌِ َت َت ٨ِ ُٛ 

رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن وقعیب  ن اربامیہ، اوباعمص، ا ن رججی، ومٰیس  ن ةقع، انعف، ا ن رمع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

 رفامای ہک نیت آدیم اج رےہ ےھت وت ابرش وہےن یگل فہ ونیتں اہپڑ یک اکی اغر ںیم دالخ وہ ےئگ اکی اٹچؿ افرپ  ے رگی افر اغر اک ہنم دنب

اہک ا  وہ ایگ اکی ےن دفےر   ے اہک ہک اہلل  ے یسک اےسی لمع اک فاہطس د  رک داع رکف وج مت ےن ایک وہ اؿ ںیم  ے اکی ےن 

ےری  اہلل ےری  امں ابپ تہب وبڑےھ ےھتانچہچن ںیم ابرہ اجات افر اجونر رچاات اھت رھپ فاسپ آرک دفدھ دفھ رک اےنپ امں ابپ ےک 

ہک ر وہا اپس الات  ب فہ یپ ےتیل وت ںیم ویبی وچبں افر رھگ فاولں وک الپات اکی رات ےھجم دری وہیئگ ںیم آای وت دفونں وس ےئگ ےھت ےھجم ان وگا

ںیم اںیہن اگجؤں افر ےچب ےری  اپؤں ےک اپس وھبک ےک امر  رف رےہ ےھت ولطع رجف کت ےریی احتل یہی ریہ ا  اہلل ارگ وت 

یہی اجاتن ےہ ہک ںیم ےن رصػ ریتی راض دنمی ےک ےئل ایک ےہ وت رھتپ ھجم  ے ھچک اٹہ د  اتہک مہ آامسؿ وت دھکی ںیکس رھتپ ھچک ٹہ 

 ا  اہلل ںیم اینپ اکی اچچ زاد نہب  ے ےب ااہتن تبحم رکات اھت سج دقر اکی رمد وعروتں  ے تبحم رکات ایگ رھپ دفےر  آدیم ےن اہک

ےہ نکیل اس ےن اہک مت اانپ دصقم ھجم  ے احلص ںیہن رک ےتکس  ب کت ہک مت وس دانیر ہن د  دفانچہچن ںیم ےن تنحم رک ےک وس دانیر 

ؿ اھٹیب وت اس ےن اہک اہلل  ے ڈر رہم اناجزئ وطر رپ ہن وتڑ ںیم ڑھکا وہ ایگ افر ا ے وھچڑ عمج ےیک  ب ںیم اس یک دفونں اٹوگنں ےک درایم

 دای ا  اہلل ارگ وت اجاتن ےہ ہک ںیم ےن رصػ ریتی راض ےک ےئل ااسی ایک وت اس رھتپ وک ھچک اٹہ د  فہ رھتپ دف اہتیئ ٹہ ایگ رھپ رسیت 

ؼ وجار ےک وعض اکؾ رپ اگلای  ب ںیم ا ے دےنی اگل وت اس ےن ےنیل  ے ااکنر رک دای ںیم آدیم ےن اہک ای اہلل ںیم ےن اکی زمدفر اکی رف

ےن اس وجار وک تیھک ںیم وبدای اہیں کت ہک ںیم ےن اس  ے اگےئ لیب افر رچفاتا رخدیا رھپ فہ صخش آای افر اہک ا  اہلل ےک دنب  وت 

 ےک اپس اج افر اںیہن ےل ےل ہی ریت  ںیہ اس ےن اہک ایک مت ذماؼ ےھجم ےریا قح ددی  ںیم ےن اہک اؿ اگویں ولیبں افر رچفاےہ

رکےت وہ ںیم ےن اس  ے اہک ںیم ھجت  ے ذماؼ ںیہن رک رتا فہ ریت  یہ ںیہ ا  ےری  اہلل ارگ وت اجاتن ےہ ہک ںیم ےن رصػ ریتی 

 وخونشدی ےک ےئل ااسی ایک وت ہی رھتپ مہ  ے اٹہ د انچہچن فہ رھتپ اؿ  ے ٹہ ایگ۔

 وقعیب  ن اربامیہ، اوباعمص، ا ن رججی، ومٰیس  ن ةقع، انعف، ا ن رمع :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رشمنیک افر دار برب ےک رےنہ فاولں  ے رخدی ف رففتخ رک ےن اک ایبؿ ۔



 

 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 رشمنیک افر دار برب ےک رےنہ فاولں  ے رخدی ف رففتخ رک ےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2077    حس

ابي بَک :  راوی اٟزح٩٤ ب٩  ، ًبس ًث٤ا٪  ابو٤ٌ٨ٟا ٪، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪، س٠امی٪، ابو

 ُ َت٤ٔز ٌِ ث٨ََا ٣ُ أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ ا٨ٟ  ٨ََا أَبُو  ث ٢َ  َحسَّ ا َٗ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٕ َبٔي بََِک ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أ اٟزَِّح ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ اَ٪  ٩ِ أَبٔي ًُِث٤َ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ  ٪َ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ

 َٓ ا  َض ُٗ و ٥ٕ٨َ َيُش َِ ٔ ٔی١ْ ب َو ا٪ٌّ ك ٌَ َْ ٣ُِظ رِشٔ َرُج١ْ ٣ُ َئ  ٥َ ث٥َُّ َجا َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ا ٣َ َّ٨ ُٛ ٢َ ا طٔ  َ٘ ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ

اةّ  َط ُط  ٨ِ ی ٣ٔ َََر اِط َٓ  ٍْ ا٢َ َِل ب١َِ بَِی َٗ ّة  َٔب ٢َ أ٦َِ ص ا َٗ ّة أَِو  ٔلیَّ ًَ ا أ٦َِ  ٌّ ٥َ بَِی َس٠َّ  َو

ہلل اوبامعنلؿ، رمتعم  ن امیلسؿ، امیلسؿ، اوبامثعؿ، دبعارلنمح  ن ایب رکب  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک مہ یبن یلص ا

 ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ ےھت رھپ اکی رشمک آدیم آای وج ابمل اھت افر اس ےک ےر ےک ابؽ اشیؿ ےھت رکبایں تاکن رتا اھت یبن یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس ےن اس  ے وپاھچ انچیب اچاتہ ےہ ای ہیطع ای ہبہ ےک وطر رپ دانی اچاتہ ےہ اس ےن اہک ںیہن ہکلب اتچیب وہں وت آپ ےن اس  ے 

 رکبی رخدی یل۔

 اوبامعنل ؿ، رمتعم  ن امیلسؿ، امیلسؿ، اوبامثعؿ، دبعارلنمح  ن ایب رکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... فرحیب  ے الغؾ رخدیےن اس ےک ہبہ رکےن افر آزاد رکےن اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

اد ےھت نکیل اؿ رپ ولوگں ےن ملظ رحیب  ے الغؾ رخدیےن اس ےک ہبہ رکےن افر آزاد رکےن اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن املسؿ  ے رفامای اتکتب رک ےل ہی آز

خ دذای افر امعر فبیہص فالبؽ دیق ےئک ےئگ افر اہلل اعت
ی ی 
یل ےن رفامای ہک اہلل ےن مت ںیم  ے ضعب وک ضعب رپ رزؼ ںیم تلیضف  یشخ ےہ وت  ب ولوگں وک زایدہ رفزی ایک افر اںیہن 

 دی یئگ فہ اینپ ولڈنی افر الغومں رپ اانپ رزؼ فاسپ رکےت ہک فہ بس ربارب وہ اجںیئ ایک فہ ولگ اہلل یک وتمعنں اک ااکنر رکےت ںیہ ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2078    حس

ز، ارعد، ابوہزیزہ :  راوی یب، ابوٟز٧ا  ابو اٟامی٪، طٌ

ضَٔی اهَّللُ َر َِزَة  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ٩ِ ا ًَ  ٔ ز ٧َِّا اٟز ا أَبُو  ث٨ََ ْب َحسَّ ِی ٌَ ٧َا ُط بََر ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ًَ َحسَّ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ٠َِیطٔ  

ا بَّ َٔ أَِو َج ٠٤ُُو ِٟ ا ا ٠٣َْٔک ٩ِ٣ٔ  ّة ٓٔیَض َی َْقِ َٔضا  َسَخ١َ ب َٓ َرَة  ًَل٦ بَٔشا اٟشَّ  ٔ ط ٠َِی ًَ اصٔی٥ُ  َِز َز إٔب اَج ٥َ َص َس٠َّ َزَخ١َ َو ٘ٔی١َ  َٓ  ٔ َٔزة اب َحَب ِٟ ا ْر ٩ِ٣ٔ 

 ٔ ا إ َی ٔ أَِ٪  ِیط َٟ ٔ َس١َ إ َِر أ َٓ ٔئ  ا َش ِّ٨ اٟ َٔي ٩ِ٣ٔ أَِحَش٩ٔ  ه  ٕ َزأَة ٔا٣ِ اصٔی٥ُ ب َِز ٢َ إٔب ا َ٘ َٓ ا  َض ِی َٟ ٔ ٍَ إ َرَج ًٔی ث٥َُّ  ٢َ أُِخ ا َٗ َک  ٌَ ًٔی ٣َ َّٟ ا  ٔ َِزاصٔی٥ُ ٩ِ٣َ َصٔذظ ب

 َٓ  َٔ ُ یِر َُ یِرٔی َو َُ َِرٔق ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ  اِْل لَي  ًَ ٔ إِٔ٪  اهَّلل ًٔی َو َّٔک أُِخ ٧َ ُُض٥ِ أ بَرِت يي أَِخ ٔن إ َٓ یثٔی  بٔي َحٔس ذِّ َٜ ُ َضا َِل ت ِی َٟ ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ  ٔ ِیط َٟ ٔ َٔضا إ َس١َ ب َِر أ

ا َ٘ لَي َزِوظَٔٓ ًَ ظٔي إِٔلَّ  ََفِ ٨ُِت  ؤَٟک َوأَِحَؼ ُس َٔز ٨ُِت بَٔک َوب آ٣َ ٨ُِت  ُٛ ُض٥َّ إِٔ٪  ا٠َّٟ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ يي  ُتَؼل ُ َو أ ؿَّ لَيَّ ٣َِت َتَو ًَ ِم  ًَل ُتَش٠ِّ َٓ ي 

 َ٤ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ َة ب٩ُِ  ٤َ َس٠َ ُو  ٢َ أَب ا َٗ ُد  اِْلرَِعَ  ٢َ ا َٗ  ٔ ٔط َف بٔزِٔج٠ َٛ َر َّی  ً مَّ َح ُِ َٓ َٔفَ  کَا ِٟ ا٢ُ ا َ٘ ِت يُ ٤ُ َی ُض٥َّ إِٔ٪  ا٠َّٟ ِت  َٟ ا َٗ  ٢َ ا َٗ َِزَة  ی َُز َا ص ٩ٔ إٔ٪َّ أَب

َٔک َو  ُت ب آ٨ِ٣َ ُت  ٨ِ ُٛ ُض٥َّ إِٔ٪  ا٠َّٟ  ٢ُ و ُ٘ َت يي َو ُتَؼل  ُ أ ؿَّ ِت َتَو ا٣َ َ٘ َٓ ا  َض ِی َٟ ٔ ا٦َ إ َٗ ٔس١َ ث٥َُّ  ُِر أ َٓ ُط  َت٠َِت َٗ َٔي  ٔي إِٔلَّ ه ظ ََفِ ُت  َٔک َوأَِحَؼ٨ِ وٟ ُس َٔز ب

ًَل  َٓ ٔي  َي َزِوظ ل ا٢َ أَبُو ًَ َٗ َة  ٤َ َس٠َ ا٢َ أَبُو  َٗ زَِّح٩ٔ٤َ  اٟ ِبُس  ًَ ا٢َ  َٗ  ٔ ٔط ٔزِٔج٠ َف ب َٛ َر َّی  ً مَّ َح ُِ َٓ َأَفَ  ک ِٟ ا ا  لَيَّ َصَذ ًَ ِم  ِت  ُتَش٠ِّ َٟ ا َ٘ َٓ َِزَة  ی َُز ص

٢َ َو  ا َ٘ َٓ ٔة  أَٟث اٟثَّ ٔي  ٔة أَِو ف ٧َٔی ا اٟثَّ ٔي  ٔس١َ ف ُِر أ َٓ ُط  َت٠َِت َٗ َٔي  ا٢ُ ه َ٘ ُی َٓ ِت  ٤َُ ُض٥َّ إِٔ٪ ی َي ا٠َّٟ ٔل ا إ وَص ٌُ اِرٔج ّا  ا٧ َطِیَل َيَّ إِٔلَّ  ٔل ُت٥ِ إ َِرَس٠ِ ا أ اهَّللٔ ٣َ

 ِٟ ا َت  َب َٛ اهَّلَل  زَِت أَ٪َّ  ٌَ ََط ِت أ َٟ ا َ٘ َٓ ًَل٦  اٟشَّ طٔ  ٠َِی ًَ اصٔی٥َ  َِز ٔلَي إٔب ِت إ ٌَ َج ََفَ آَجزَ  وَصا  ُل ًِ َ اصٔی٥َ َوأ َِز َٔفَ َوأَِخَس٦َ َؤٟیَسةّ إٔب  کَا

ج، اوبرہریہ  ے رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اربامیہ ہیلع االسلؾ ےن اسرہ ےک اوب اامیلؿ، بیعش، اوبزلاند، ارع

اس ھ رجہت یک اؿ وک ےل رک ایسی آابدی ںیم ےچنہپ اہجں اباشوہں ںیم  ے اکی ابداشہ ای اظمل رمکحاونں ںیم  ے اکی اظمل رمکحاؿ 

االسلؾ اہیں اکی وخوصبرت وعرت ےل رک آےئ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس  راتہ اھت اس  ے ایبؿ ایک ایگ ہک اربامیہ ہیلع

اس ےن اکی آدیم درایتف رکےن وک اجیھب ہک ا  اربامیہ ہی وعرت اہمتر  اس ھ وکؿ ےہ آپ ےن رفامای ےریی نہب ےہ رھپ رضحت 

اٹ ہن رکان ںیم ےن ولوگں وک اتبای ہک وت ےریی نہب ےہ دخبا اس اربامیہ ہیلع اشلؾ ولٹ رک اسرہ ےک اپس ےئگ افر اہک ہک ےریی ابت وک وھج

زنیم رپ ےری  افر ریت  وسا وکیئ ومنم ںیہن افر رضحت اسرہ وک اس ابداشہ ےک اپس جیھب دای فہ ابداشہ رضحت اسرہ ےک اپس ایگ فہ 

روسؽ رپ اامیؿ الیئ وہں افر ںیم ےن اینپ رشاگمہ یک ڑھکی وہںیئ افر فوض رک ےک امنز ڑپیھ افر داع یک ہک اہلل ارگ ںیم ھجت رپ افر ریت  

 زجب اےنپ وشرہ ےک افحتظ یک ےہ وت ھجم رپ اس اکرف وک ن طل ہن رک وت فہ ابداشہ زنیم رپ رگ رک رخاےٹ ےنیل اگل اہیں کت ہک اپؤں زنیم رپ

رضحت اسرہ ےن اہک ہک ای اہلل ارگ ہی رم رزگےن اگل ارعج ےتہک ںیہ اوبہملس  ن دبعارلنمح ےن ایبؿ ایک ہک رضحت اوبرہریہ ےن ہک 



 

 

اجےئ اگ وت ولگ ںیہک ےگ ہک ایس وعرت ےن ابداشہ وک لتق ایک ےہ اس ابداشہ یک ہی احتل دفر وہیئ وت رھپ اؿ یک رطػ ااھٹ رضحت اسرہ 

یئ وہں افر ںیم ےن اےنپ ڑھکی وہںیئ فوض رک ےک امنز ڑپیھ رھپ داعیک ہک ا  ےری  اہلل ارگ ںیم ھجت رپ افر ریت  روسؽ رپ اامیؿ ال

وشرہ ےک ببس  ے اینپ رشاگمہ یک افحتظ یک ےہ وت اس اکرف وک ھجم رپ ن طل ہن رک فہ زنیم رپ رگ رک رخاےٹ ےنیل اگل اہیں کت ہک اپؤں 

 اس وعرت ےن رزگےن اگل دبعارلنمح ےن وباہطس اوبہملس اوبرہریہ  ے لقن ایک ہک اسرہ ےن اہک ای اہلل ارگ ہی رم ایگ وت ولگ ںیہک ےگ ہک

اس وک لتق ایک اس یک ہی احتل اجیت ریہ ابداشہ ےن دفےری ای رسیتی ابر اہک ہک دخبا مت ےن ےری  اپس اکی اطیشؿ وک اجیھب اس وک 

 وت اہک ہک آپ ےن دھکی ایل ہک اہلل ےن 

ئ

 

اربامیہ ےک اپس ےل اجؤ افر )تارجہ( ولڈنی اؿ وک ددیف فہ ولٹ رک رضحت اربامیہ ےک اپس یگ

 وک ذلیل ایک افر اکی ولڈنی ادتم ےک ےئل دولایئ۔اس 

 اوب اامیلؿ، بیعش، اوبزلاند، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

د رکےن اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن املسؿ  ے رفامای اتکتب رک ےل ہی آزاد ےھت نکیل اؿ رپ ولوگں ےن ملظ رحیب  ے الغؾ رخدیےن اس ےک ہبہ رکےن افر آزا

خ دذای افر امعر فبیہص فالبؽ دیق ےئک ےئگ افر اہلل اعتیل ےن رفامای ہک اہلل ےن مت ںیم  ے ضعب وک ضعب رپ رزؼ ںیم تلیضف
ی ی 
ولوگں وک زایدہ رفزی   یشخ ےہ وت  ب ایک افر اںیہن 

 دی یئگ فہ اینپ ولڈنی افر الغومں رپ اانپ رزؼ فاسپ رکےت ہک فہ بس ربارب وہ اجںیئ ایک فہ ولگ اہلل یک وتمعنں اک ااکنر رکےت ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2079    حس

ظہ رض :  راوی ث، اب٩ طہاب، رعوہ، حرضت ًائ ہ، ٟی ٨ًہاٗتيب لٰي  تٌا اهَّلل   ی 

ا ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٢ َحسَّ ا ٌیس ٗ ُة ب٩ س َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث َتَؼ٥َ  َحسَّ اِخ ِت  َٟ ا َٗ ََّضا  أ٧َ

یَ  ْس َصَذا  ٌِ ا٢َ َس َ٘ َٓ  ٕ ًَُل٦ َة فٔي ُ ٌَ ِبُس ب٩ُِ َز٣ِ ًَ إؾ َو َّٗ َبٔي َو ُس ب٩ُِ أ ٌِ َّطُ َس ٔلَيَّ أ٧َ ضَٔس إ ًَ إؾ  َّٗ َبٔي َو َِبُة ب٩ُِ أ اب٩ُِ أَخٔي ًُت و٢َ اهَّللٔ  َرُس ا 

ٔي ٩ِ٣ٔ َو  أغ أَب لَي َٔفَ ًَ ٔ ُؤَٟس  اهَّلل و٢َ  ُس یَا َر ا أَخٔي  َة صََذ ٌَ ِبُس ب٩ُِ َز٣ِ ًَ  ٢َ ا َٗ ٔ َو ضٔط َطَب َي  ٔل ِ إ ُِوز ٧ ٨ُِطُ ا َّي اب َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َوَز  ٨َ َٓ  ٔ ٔط ٟٔیَست

ُس اهَّللُ َٟ َو ِٟ ا َة  ٌَ ِبُس ب٩َِ َز٣ِ ًَ یَا  َک  َٟ ٢َ صَُو  ا َ٘ َٓ تَِبَة  ٌُ ٔ ٨ّا ب َبّضا بَيِّ أَی َط ََفَ  ٔ ضٔط َطَب ٔلَي  ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َحَحزُ    ِٟ ا  ٔ اصٔز ٌَ أغ َو٠ِٟٔ ٠َِٟٔٔفَ

م   َٗ ِوَزةُ  ُظ َس ٥ِ٠َ َتَز َٓ َة  ٌَ َت َز٣ِ َزةُ ب٨ِٔ َسِو َا  ُط ی ٔٔيی ٨ِ٣ٔ َتح اِح  َو



 

 

اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک دعس  ن ایب فاقص افر ہبیتق، ثیل، ا ن 

دبع  ن زہعم اکی ڑلےک ےک قلعتم ڑگھجےن ےگل دعس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی ےریا اھبیئ ہبتع  ن ایب 

آہل فملس اس یک وصرت دےئھکی )ہک ہبتع  ے یتلم ےہ( دبع  ن زہعم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص فاقص اک ڑلاک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع ف

اہلل ہیلع فآہل فملس ہی ےریا اھبیئ ےہ ےری  ابپ ےک رتسب رپ اس یک ولڈنی ےک نطب  ے دیپا وہا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ػ انمتبس ےہ وت آپ ےن رفامای ہی ھجت وک ےلم اگ ا  دبع! ڑلاک اس اک ےہ سج ےک اس یک وصرت دیھکی وت داھکی ہک ا ے ہبتع  ے اص

 رتسب رپ دیپا وہ افر زاین ےک ےئل رھتپ ےہ افر ا  وسدہ تنب زہعم مت اس  ے رپدہ رکفانچہچن وسدہ ےن اس وک یھبک ںیہن داھکی۔

 ہبیتق، ثیل، ا ن اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

ؿ رپ ولوگں ےن ملظ اد ےھت نکیل ارحیب  ے الغؾ رخدیےن اس ےک ہبہ رکےن افر آزاد رکےن اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن املسؿ  ے رفامای اتکتب رک ےل ہی آز

خ دذای افر امعر فبیہص فالبؽ دیق ےئک ےئگ افر اہلل اعتیل ےن رفامای ہک اہلل ےن مت ںیم  ے ضعب وک ضعب رپ رزؼ ںیم تلیضف
ی ی 
  یشخ ےہ وت  ب ولوگں وک زایدہ رفزی ایک افر اںیہن 

  ایک فہ ولگ اہلل یک وتمعنں اک ااکنر رکےت ںیہ ۔دی یئگ فہ اینپ ولڈنی افر الغومں رپ اانپ رزؼ فاسپ رکےت ہک فہ بس ربارب وہ اجںیئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2080    حس

، سٌس ب٩ ابزاہی٥ :  راوی ہ ر، طٌب ر، ٨ُس  ٣ح٤س ب٩ بظا

 ٔ ٩ِ أَب ًَ ٕس  ٌِ َس  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ٨ََا ُط ث ٨َُِسْر َحسَّ ٨ََا ُ ث إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر  ٕٖ ِو ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ُِ  اٟزَِّح ِبُس  ًَ ا٢َ  َٗ  ٔ یط

يي َذا َوأَن َٛ ا َو َذ َٛ لٔي  ٔي أَ٪َّ  ن ُْس  ا َي َضِیْب ٣َ ا٢َ ُػ َ٘ َٓ َک  ٔ أَبٔی یِر َُ َي  ٔل َٔ إ َ َوَِل َتسَّ اهَّلل  ٔٙ اتَّ ٕب  َضِی ٔيیٌّ  ُٟٔؼ َػ َا  ٧َ ُت َوأ ِٗ ٔ َُ ِّی  ى ٜٔ َٔک َوَل ذَٟ ٠ُِت  ُٗ 

ر، ہبعش، دعس  ن اربامیہ اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک دبعارلنمح  ن وعػ ےن بیہص  ے اہک اہلل  ے ڈرف دمحم  ن اشبر، دنغ

افر اےنپ ابپ ےک وسا یسک یک رطػ اےنپ وک وسنمب ہن رکف بیہص ےن اہک ےھجم اینت اینت دفتل ےلم وت یھب ایسی ابت انہک دنسپ ہن رکفں 

 ےریی زابؿ رفیم وہیئگ فرہن الص ںیم ےریا ابپ اکی رعب اھت۔ںیم نپچب ںیم رچاایل ایگ اھت اس ےیل 



 

 

 دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش، دعس  ن اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

افر آزاد رکےن اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن املسؿ  ے رفامای اتکتب رک ےل ہی آزاد ےھت نکیل اؿ رپ ولوگں ےن ملظ  رحیب  ے الغؾ رخدیےن اس ےک ہبہ رکےن

خ دذای افر امعر فبیہص فالبؽ دیق ےئک ےئگ افر اہلل اعتیل ےن رفامای ہک اہلل ےن مت ںیم  ے ضعب وک ضعب رپ رزؼ ںیم تلیضف
ی ی 
 وت  ب ولوگں وک زایدہ رفزی   یشخ ےہایک افر اںیہن 

 دی یئگ فہ اینپ ولڈنی افر الغومں رپ اانپ رزؼ فاسپ رکےت ہک فہ بس ربارب وہ اجںیئ ایک فہ ولگ اہلل یک وتمعنں اک ااکنر رکےت ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2081    حس

، رعوہ ب٩ ز :  راوی ہزی یب، ز احزا٦ابو اٟامی٪، طٌ  بیر، حٜی٥ ب٩ 

ی٥َ  ٜٔ ٔ أَ٪َّ َح َیِر ز ب اٟ ُ ب٩ُِ  َوة ٔي رُعِ بَرَن ٢َ أَِخ ا َٗ زٔیِّ  اٟز صِ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ َا ُط بََر٧ ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ  ٢َ ُسو َر یَا   ٢َ ا َٗ َُّط  بََرُظ أ٧َ ٕ أَِخ َا٦ ٔز ب٩َِ ح

ُت  َّ٨ ُث أَِو أََتَح ٨ُِت أََتَح٨َّ ُٛ وّرا  َیَِت أ٣ُُ ََرأ اهَّللُ  أ ضَٔی  َر ی٥ْ  ٜٔ ا٢َ َح َٗ ا أَِجْز  ٔي ٓٔیَض ٕة َص١ِ ل َٗ َػَس ٕة َو َٗ ا َت ًَ ٔػ٠َٕة َو ةٔ ٩ِ٣ٔ  اص٠ٔٔیَّ َح ِٟ ا بَٔضا فٔي 

 ٕ یِر َک ٩ِ٣ٔ َخ َٟ  َٕ َس٠َ َي ٣َا  ل ًَ َت  َِس٤ِ٠َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ 

ریب، میکح  ن ازحاؾ  ے راتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ  ن ز

 ےلم اگ فملس اتبےیئ ہک وج کین اکؾ ںیم اجتیلہ ےک زامہن ںیم رکات اھت ینعی ہلص ریمح الغؾ آزاد رکان افر دصہق رکان ایک ھجم وک اس اک یھب ارج

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ےن سج دقر ایکینں یک ںیہ مت اںیہن رپ املسمؿ وہےئ وہ ینعی اؿ میکح اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص ا

 بس اک ارج ےلم اگ۔

 اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ  ن زریب، میکح  ن ازحاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دابتغ  ے ےلہپ رمدار یک اھکؽ اک ایبؿ ۔



 

 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 دابتغ  ے ےلہپ رمدار یک اھکؽ اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2082    حس

ح، اب٩ طہا ب، ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل :  راوی ابزاہی٥، ػاٟ اہی٥،  ِحب، يٌ٘وب ب٩ ابز ہیرب٩   ، ًبساهَّلل ب٩ ًباض ز

ٔط  اب٩ُِ  ثَىٔی  ٢َ َحسَّ ا َٗ أٟٕح  ٩ِ َػ ًَ ٔي  ٨ََا أَب ث اصٔی٥َ َحسَّ َِز وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ ٨ََا َي ث ٕب َحسَّ ُ ب٩ُِ َِحِ یِر ٨ََا ُزَص ث ِبسٔ َحسَّ ًَ ٔ ب٩َِ  إب أَ٪َّ ًُبَِیَس اهَّلل َض

 ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕض َر ا بَّ ًَ ٔ ب٩َِ  اهَّلل ِبَس  ًَ ُظ أَ٪َّ  بََر ٢َ َصًلَّ اهَّللٔ أَِخ ا َ٘ َٓ ٕة  َت ٕ ٣َيِّ اة ٥َ ٣َزَّ بَٔظ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس ُظ أَ٪َّ  ٤َا أَِخبََر ٨ُِض

َُضا َک٠ِ ٦َ أ ٤ََّا َِحُ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ْة  َت ا ٣َيِّ ََّض ا إ٧ٔ ُو اٟ َٗ َٔضا  اب ُت٥ِ بٔإَٔص ٌِ ٤َِت ِسَت  ا

ب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک زریہ ن رحب، وقعیب  ن اربامیہ، اربامیہ، اصحل، ا ن اہش 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رمدار رکبی ےک اپس  ے سگر  وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس یک اھکؽ  ے مت 

  فآہل فملس ےن رفامای رصػ اس اک اھکان رحاؾ ےہ۔ےن ویکں ںیہن افدئہ ااھٹای ولوگں ےن رعض ایک فہ وت رمدار ےہ آپ یلص اہلل ہیلع

 زریہ ن رحب، وقعیب  ن اربامیہ، اربامیہ، اصحل، ا ن اہش ب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ افر اجربہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل لعوسر امڈاےنل اک ایب

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 وسر امڈاےنل اک ایبؿ افر اجربہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسر یک عیب  ے عنم رفامای ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2083    حس

٣شیب حرضت ابوہزیزہ :  راوی ہ ب٩ سٌیس ٟیث اب٩ طہاب اب٩   ٗتيب



 

 

 ِ َُزی ٍَ أَبَا ص ٔ ٤ َّطُ َس ٧َ ٔب أ ٤َُشیَّ ِٟ ا اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َضإب  اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ َبُة ب٩ُِ َس تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٢ُ و ُ٘ ٨ِطُ َي ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َزَة 

ُس  ی٥ََ حَ َر زِ اب٩ُِ ٣َ  ٥ُِٜ ز٢َٔ ٓٔی ٨َِ ٩ََّٜ أَِ٪ ی ٔط و ُی َٟ  ٔ ظ ٔسی بَٔیسٔ ِٔ َن ٔذی  َّٟ ا ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ٠ٔیَب و٢ُ  اٟؼَّ ِْٔسَ  َیٜ َٓ ٔشّلا  ِ٘ ا ٣ُ ٤ّ َٜ

ُط أََحْس  َب٠َ ِ٘ َّی َِل َي ً ٢ُ َح ٤َا ِٟ ا یَف  ٔٔ َة َوَي َِی حٔز ِٟ ا  ٍَ ـَ َز َوَي ٔی ٨ِٔز د ِٟ ا ُت١َ  ِ٘  َوَي

ہبیتق  ن دیعس ثیل ا ن اہشب ا ن بیسم رضحت اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  مس 

ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ےریی اجؿ ےہ ہک رقنعبی مت ںیم ا ن رمص  ارتںی ےگ فہ فصنم احمک وہں ےگ بیلص وتڑ دںی 

 ر زجہی وموقػ رک دںی ےگ افر امؽ یک اس دقر رثکت وہیگ ہک ہکم ںیم وکیئ ےنیل فاال ہن وہاگ۔ےگ افر وسر وک امر ڈاںیل ےگ اف

 ہبیتق  ن دیعس ثیل ا ن اہشب ا ن بیسم رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اجےئ افر ہن اس یک انکچیئ رففتخ یک اجےئ اس وک اجرب ےن بنرمدار یک رچیب ہن الھگپیئ

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 رمدار یک رچیب ہن الھگپیئ اجےئ افر ہن اس یک انکچیئ رففتخ یک اجےئ اس وک اجرب ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے لقن ایک ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2084    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩   ، كاؤض  ، ر  زی٨ا ، ٤ًزو ب٩  ٔیا٪ ی، س  ح٤یس 

اب٩َِ   ٍَ ٔ ٤ َّطُ َس ٧َ ْض أ َاُو نٔي ك بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ٕر  ٔی٨َا ز زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ا  ث٨ََ اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ا ُس ث٨ََ ٤َِیٔسی  َحسَّ ُح ِٟ ا ا  ٨ََ ث ُ٘ َحسَّ ٤َا َي ُض ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ و٢ُ  

 ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو ٥ِ٠َ أَ٪َّ َر ٌِ ٥ِ َي َٟ َ ّا أ ًَل٧ ُٓ اَت١َ اهَّللُ  َٗ  ٢َ ا َ٘ َٓ ا  ّز ٤ِ ََ َخ ّا بَا ًَل٧ ُٓ أب أَ٪َّ  لَّ َد ِٟ ا ٤ََز ب٩َِ  ًُ َّ اَت١َ ب٠ََ َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي   َػل

ُو اً َب َٓ ا  وَص َح٠٤َُ َٓ و٦ُ  ُح ض٥ِٔ اٟظ  ٠َِی ًَ ِت  ٣َ َز ُِحِّ ُضو َی ِٟ ا  َصااهَّللُ 

دیمحی،  نایؿ، رمعف  ن دانیر ، اطؤس، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ فہ ےتہک ےھت ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل 

ہنع وک ولعمؾ وہا ہک الفں صخش ےن رشاب یچیب ےہ وت اوہنں ےن رفامای ہک اہلل اعتیل الفں وک ابتہ رک د  ایک ا ے ولعمؾ ںیہن ےہ ہک 



 

 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ہک اہلل وہید وک ابتہ رک  اؿ رپ رچیب رحاؾ یک یئگ نکیل ا ے الھگپ رک اؿ ولوگں ےن روسؽ اہلل

 رففتخ ایک۔

 دیمح ی،  نایؿ، رمعف  ن دانیر ، اطؤس، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 رمدار یک رچیب ہن الھگپیئ اجےئ افر ہن اس یک انکچیئ رففتخ یک اجےئ اس وک اجرب ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے لقن ایک ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2085    حس

یب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی ٣ش ص، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩  ، یو٧ ، ًبساهَّلل   ًبسا٪

 ٩ِ ًَ ٔب  ٤َُشیَّ ِٟ یَس ب٩َِ ا ٌٔ ُت َس ٌِ ٔ َس٤ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ُُص  ُو٧ ٧َا ی بََر اهَّللٔ أَِخ ِبُس  ًَ ٧َا  بََر اُ٪ أَِخ ِبَس ًَ ا  ٨ََ ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َِزَة  ی َُز ٔي ص  أَب

َّي َػل اهَّللٔ  و٢َ  َرُس ََضا  أَ٪َّ  ا٧ ُوا أَث٤َِ َک٠َ ا َوأ وَص اًُ َب َٓ و٦ُ  ُح اٟظ  ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ ِت  ٣َ َز ُِحِّ و یَُض  ُ اهَّلل اَت١َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ِبس اهَّللُ  ًَ ٢َ أَبُو  ا َٗ

ُوَ٪  اب ذَّ َٜ اِل وَ٪  ُػ ا َْخَّ ِٟ ا  ٩َ ٌٔ ت١َٔ ُٟ ُٗ ُض٥ِ  ٨َ ٌَ َٟ اهَّللُ  ُض٥ِ  اَت٠َ َٗ  اهَّللٔ 

ب، دیعس  ن بیسم، رضحت اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، ا ن اہش

 ےن رفامای ےہ اہلل اعتیل وہید وک ابتہ رک  اؿ رپ رچیب رحاؾ یک یئگ نکیل اؿ ولوگں ےن ا ے اچیب افر اس یک ںیتمیق اھکںیئ۔

 رضحت اوبرہریہ دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، ا ن اہشب، دیعس  ن بیسم، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اؿ زیچفں یک وصتریںی اک ایبؿ سج ںیم اجؿ ںیہن وہیت افر اس ںیم وک یسن وصرت رحاؾ ےہ

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب



 

 

  وہیت افر اس ںیم وک یسن وصرت رحاؾ ےہ ؟اؿ زیچفں یک وصتریںی اک ایبؿ سج ںیم اجؿ ںیہن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2086    حس

ٟحش٩ :  راوی ابي ا ، ًوٖ، سٌیس ب٩  یٍ  ًبس اهَّلل ب٩ ًبساٟوہاب، یزیس ب٩ زً

 ٍٕ ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز ز َی ث٨ََا  أب َحسَّ َوصَّ ِٟ ا ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث اب٩ِٔ َحسَّ ٨َِٔس  ٨ُِت ً ُٛ ا٢َ  َٗ َحَش٩ٔ  ِٟ ا یسٔ ب٩ِٔ أَبٔي  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ  ْٖ ِو ًَ ٧َا  بََر أَِخ

یَظًٔی ٩ِ٣ٔ َػ  ٌٔ ا ٣َ ٤ََّ ٧ٔ اْ٪ إ ِٔنَش يي إ ٔن ٕض إ ا بَّ ًَ َا أَبَا  ٢َ ی ا َ٘ َٓ ُظ َرُج١ْ  ا ٔذِ أََت ا إ ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕض َر ا بَّ ًَ ٔ ٍُ َصٔذظ ٨َ َِػ يي أ ٔن ی َوإ یَٔس ةٔ  ٌَ ٨ِ

ٔیَز  او َؼ تَّ تُ اٟ ٌِ ٔ ٤ ٢ُ َس و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  ُس ُت َر ٌِ ٔ ٤ َُک إِٔلَّ ٣َا َس ث إض َِل أَُحسِّ بَّ ًَ اب٩ُِ   ٢َ ا َ٘ َر َٓ وَّ َػ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ طُ َي

 َ ب ََفَ ا أَبَّسا  ٕٔذ ٓٔیَض آ ٨َٔ َص ب ِی َٟ َح َو و ز  اٟ َضا  َذ ٓٔی ُٔ ٨ِ َی َّی  بُطُ َحً ذِّ ٌَ اهَّلَل ٣ُ إٔ٪َّ  َٓ وَرّة  ٢َ ُػ ا َ٘ َٓ ُط  ُض ِػََفَّ َوِج ا یَسّة َو َطٔس َِوّة  َرب زَُّج١ُ  اٟ ا 

 ٔ اهَّلل ِبس  ًَ ُو  ا٢َ أَب َٗ ُروْح   ٔ ِیَص ٓٔیط َٟ َطِیٕئ  ک١ُِّ   ٔ َحز اٟظَّ َٔضَذا  ٠َِیَک ب ٌَ َٓ  ٍَ َتِؼ٨َ َک إِٔ٪ أَبَِیَت إِٔلَّ أَِ٪  یَِح وبََة َو َبٔي رَعُ یُس ب٩ُِ أ ٌٔ ٍَ َس ٔ ٤ َس  

٧ََٕص صَ  رِضٔ ب٩ِٔ أ ا٨َّٟ احَٔس ٩ِ٣ٔ  َو ِٟ ا  َذا 

دبع اہلل  ن دبعاولتاب، سیدی  ن زرعی، وعػ، دیعس  ن ایب انسحل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ا ن سابس ےک 

اپس اھت اؿ ےک اپس اکی صخش آای افر اہک ہک ںیم ااسی وہں ہک ےریا ذرہعی اعمش ےری  تا ھ یک تعنص ےہ افر ںیم ہی وصترںی انبات 

 ن سابس ےن اس  ے اہک ںیم ھجت  ے فیہ زیچ ایبؿ رکفں اگ وج ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ینس ےہ ںیم وہں وت ا

 ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک سج ےن یسک زیچ یک وصتری انبیئ وت اہلل اعتیل اس وک ذعاب داتی رےہ اگ اہیں کت

ڈاؽ ےکس اگ اس صخش ےن تہب ڈنھٹی اسسن یل افر اس اک رہچہ زرد وہ ایگ وت رضحت ا ن سابس ےن اہک ہک ریتا ربا  ہک فہ اس ںیم اجؿ ہن

 وہ ارگ وت وصتریںی یہ انبان اچاتہ ےہ وت اؿ دروتخں یک نج ںیم اجؿ ںیہن وہیت وصتریںی انبای رک اوبدبع اہلل اخبری ےن اہک دیعس  ن ایب

 اکی دحثی ینس ےہ۔رعفہب ےن رضن  ن اسن  ے یہی 

 دبع اہلل  ن دبعاولتاب، سیدی  ن زرعی، وعػ، دیعس  ن ایب انسحل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رشاب یک اجترت اک رحاؾ وہان افر اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص ا



 

 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 دای ےہ رشاب یک اجترت اک رحاؾ وہان افر اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رشاب ےنچیب وک رحاؾ آرار

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2087    حس

ا٤ًع، ابوا :  راوی ، طٌبہ،  ا٣ش٥٠ ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ٣ْسوٚ  ،  ٟـهي

 ِ٨ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ ي  َه ـ  اٟ َبٔي  ٩ِ أ ًَ ٔع  ٤َ ًِ َ ِْل ا  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ُط ا  ٨ََ ث ا ٣ُِش٥ْٔ٠ َحسَّ ٨ََ ث ٔ َحسَّ َرة و اُت ُس َی آ ِت  َٟ َ َز ٧ ا  َّ٤ َٟ ا  َض

َّي ٔيی  َػل ا٨َّٟ َد  ا َْخَ َص آْٔخٔ  ٩ِ ًَ  ٔ ة َبَْقَ ِٟ ٔ  ا ٤ِز َد ِٟ ا ُ فٔي  َرة ا َح تِّ اٟ ِت  ٣َ ٢َ ُِحِّ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ  اهَّلل

ملسم، ہبعش، اشمع، اوبایحضل، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک  ب وسرہ رقب یک آرخی اںیتی 

 ہک رشاب یک اجترت رحاؾ رکدی یئگانزؽ وہںیئ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ رشتفی الےئ افر رفامای 

 ملسم، ہبعش، اشمع، اوبایحضل، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک انگہ سج ےن یسک آزاد وک چیب دای

 تخ ےک ایبؿرخدی فرفف :   ابب

 اس صخش اک انگہ سج ےن یسک آزاد وک چیب دای

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2088    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو بي سٌیس،  ا ، سٌیس ب٩  ٣یہ اس٤ٌی١ ب٩ ا  ، ، یٰهي ب٩ س٠ی٥ ٣زحو٦  برش ب٩ 

ا ٨ََ ث ٕ َحسَّ و٦ رِٔشُ ب٩ُِ ٣َزِحُ ا ب ٨َ ث اهَّللُ  َحسَّ ضَٔی  َر َِزَة  ی َبٔي صَُز ٩ِ أ ًَ یٕس  ٌٔ َبٔي َس یٔس ب٩ِٔ أ ٌٔ ٩ِ َس ًَ َة  أًی١َ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٩ِ إِٔس٤َ ًَ ُس٠َِی٥ٕ  ٌَی ب٩ُِ  َیِح

َر  ٔة  ا٣َ َ٘ٔی ِٟ ا َِو٦َ  ُض٥ِ ی ٤ُ َْة أ٧ََا َخِؼ ا٢َ اهَّللُ ثًََلث َٗ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ََ ُج١ْ ًَ َا َرُج١ْ ب َر َو ٔي ث٥َُّ ََُس َلی ب ًِ َ أ



 

 

ٔم أَِجزَظُ  ٌِ ٥ِ ُي َٟ ٨ِطُ َو َي ٣ٔ ِوف ِسَت ا َٓ ا  یّر َز أَٔج ِسَتأَِج َرُج١ْ ا ٨َطُ َو َک١ََ ث٤ََ أ َٓ ا   ُِحًّ

ئ  ن میلس، اامسلیع  ن اہیم، دیعس  ن ایب دیعس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  
 حی
ت

  ے رشب  ن رموحؾ، 

رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک اہلل اعتیل ےن اہک ںیم ایقتم ےک دؿ نیت آدویمں اک دنمش وہاگ اکی فہ وج ےریا انؾ ےل رک دہع 

رک  رھپ وتڑ د  دفےر  فہ صخش سج ےن یسک آزاد وک چیب دای افر اس یک تمیق اھکیئ رسیت  فہ صخش سج ےن یسک زمدفر وک اکؾ رپ 

 نکیل اس یک زمدفری ہن دی۔اگلای اکؾ وپرا ایک 

  ن میلس، الیعمس  ن اہیم، دیعس  ن ایب دیعس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ٰ

 

 رشب  ن رموحؾ، حی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اک ایبؿ۔ویحاؿ ےک وعض ویحاؿ افر الغؾ ےک اداھر ےنچیب 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ویحاؿ ےک وعض ویحاؿ افر الغؾ ےک اداھر ےنچیب اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2089    حس

، ا٧ص :  راوی  س٠امی٪ ب٩ ِحب، ح٤از ب٩ زیس، ثابت

زُ  ا َّ٤ ا َح ٨ََ ث ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث ٔلَي َحسَّ َرِت إ ا َؼ َٓ ُة  یَّ ٔٔ َػ ِئی  اٟشَّ ٔي  َاَ٪ ف ک  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ َرضَٔی اهَّللُ  ٧ََٕص  ٩ِ أ ًَ ٕٔت  َاب ٩ِ ث ًَ یِٕس  ب٩ُِ َز

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ ٔلَي  َرِت إ ا ٔيیِّ ث٥َُّ َػ ک٠َِ ِٟ ا َة   َزِحَی

اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک دیقویں ںیم رضحت ہیفص یھب ںیھت فہ  امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، اثتب، اسن  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک

 دہیح یبلک ےک ہصح ںیم آںیئ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک  ل ںیئگ۔

 امیلسؿ  ن رحب، امحد  ن زدی، اثتب، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ... ویحاؿ ےک وعض ویحاؿ افر الغؾ ےک اداھر ےنچیب اک ایبؿ افر ا ن رمعےن اکی افینٹن اچر

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

ںیم وحاہل رک  یل یھت ہک رذبہویحاؿ ےک وعض ویحاؿ افر الغؾ ےک اداھر ےنچیب اک ایبؿ افر ا ن رمعےن اکی افینٹن اچر اوینٹنں ےک وعض رخدیی سج ےک قلعتم ذہم داری ےل 

ہک لک ااشنء اہلل الب اتریخ  دںی ےگ افر ا ن سابس ےن رفامای ہک یھبک اکی افٹن دفاوٹنں ےک وعض رخدیا افر اؿ ںیم  ے اکی وت ابعئ وک ددیای افر دفےر  ےک قلعتم اہک

ےک وعض اداھر رخدی اتکس ےہ افر ا ن ریسنی ےن اہک دف افٹن ےک ددیفں اگ  ن ت   ےن اہک ویحاؿ ںیم وسد ںیہن اکی افٹن دف افٹن ےک وعض افر اکی رکبی دف رکبویں 

 وعض اکی افٹن ےنچیب ںیم وکیئ اضمہقئ ںیہن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2090    حس

ری :  راوی ٣حیریز، ابوسٌیس خس ہزی، اب٩  اٟامی٪، طٌیب، ز  ابو

َا ٧ بََر ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث بَرَ  َحسَّ ُط أَِخ ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  یَّ  رٔ ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ َا َس ٕ أَ٪َّ أَب ز ٔی یِر اب٩ُِ ٣َُح ٔي  ن ٢َ أَِخبََر ا َٗ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ َُّط ُط ٧َ ُظ أ

َس  ُب  نُٔؼی َّا  ٧ٔ اهَّللٔ إ و٢َ  َرُس ٢َ یَا  ا َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ ٨َِٔس  أْٟص ً َُو َج ٤َا ص ٨َ ی فٔي بَِي َٕ َتَز َِٜی َٓ اَ٪  ٤َِ ِْلَث ٨ُٔحب  ا َٓ ا  بِّی

 َٛ ْة  َنَش٤َ ِیَشِت  َٟ ََّضا  إ٧ٔ َٓ  ٥ُِٜٔ َذل وا  ُ٠ ٌَ ِٔ َت ٥ُِٜ أَِ٪ َِل  ٠َِی ًَ َذَٟٔک َِل  ٠ُوَ٪  ٌَ ِٔ َت  ٥ُِ َّٜ ا٢َ أََوإ٧ٔ َ٘ َٓ ز٢ِٔ  ٌَ ِٟ رَٔجْة ا ا هَٔي َخ َد إِٔلَّ  ُ أَِ٪ َتِْخُ اهَّلل  َتَب 

، اوبدیعس ادری  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اکی ابر فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، ا ن ریحمسی

فملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ دیقی وعروتں ےک اپس ےتچنہپ ںیہ وت امجع رکےت ںیہ 

 ایک مکح دےتی ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک مت ولگ ااسی رکےت وہ ارگ افر اںیہن مہ انچیب اچےتہ ںیہ وت آپ زعؽ ےک قلعتم

 مت ولگ ااسی ہن رکف وت یھب وکیئ اضمہقئ ںیہن اس ےیل ہک سج اجؿ اک دیپا وہان دقمر ںیم اھکل اج اکچ ےہ فہ دیپا وہ رک رےہ یگ۔

 ریاوباامیلؿ، بیعش، زرہی، ا ن ریحمسی، اوبدیعس اد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دمرب اک ایبؿ



 

 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 دمرب اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2091    حس

ہ ب٩ سہی١ :  راوی ، س٤٠ ٍ، اس٤ٌی١ ، وٛی ء، حرضت جابزاب٩ ٤٧یر  ، ًلا

َر   ٕ ابٔز ٩ِ َج ًَ إئ  َل ًَ  ٩ِ ًَ َضِی١ٕ  ُٛ ٤ََة ب٩ِٔ  ٩ِ َس٠َ ًَ أًی١ُ  ٤َ ث٨ََا إِٔس ٍْ َحسَّ ٨ََا َوٛٔی ث ٕ َحسَّ یِر ٤َُ اب٩ُِ ٧ ٨ََا  ث ٔيی  َحسَّ ا٨َّٟ  ََ َا ا٢َ ب َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ 

َّزَ  ٤َُسب ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

، ہملس  ن لیہس، اطعء، رضحت اجرب  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ا ن ریمن، فعیک، اامسلیع

 ےن دمرب )الغؾ( اچیب۔

 ا ن ریمن، فعیک، الیعمس، ہملس  ن لیہس، اطعء، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 دمرب اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2092    حس

، جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ہ، سٔیا ٪، ٤ًز و  ٗتيب

اهَّللٔ ِبٔس  ًَ َٔز ب٩َِ  اب ٍَ َج ٔ ٤ َس زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ َیاُ٪  ِٔ ُس ٨ََا  ث ُة َحسَّ َب تَِي ُٗ ٨ََا  ث طٔ  َحسَّ ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس طُ  ًَ َا ٢ُ ب و ُ٘ ٤َا َي ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر

 ٥َ َس٠َّ  َو

ہبیتق،  نایؿ، رمعف، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس )دمرب( وک 



 

 

 اچیب۔

   ن دبع اہللہبیتق،  نای ؿ، رمع ف، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 دمرب اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2093    حس

اٟس ابزاہی٥ :  راوی ، يٌ٘وب ٛے و ، يٌ٘وب ب، ًيبس اهَّلل ، زیس ب٩ خاٟس، ابوہزیزہ زہیر ب٩ ِحب ٟح، اب٩ طہا ، ػا  ب٩ سٌس

إب أَ٪َّ ًُبَِیَس  ٔطَض اب٩ُِ  َث  ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕٔح  اٟ َػ  ٩ِ ًَ ٔي  َب ا أ ٨ََ ث وُب َحسَّ ُ٘ ٌِ ا َي ٨ََ ث ٕب َحسَّ ُ ب٩ُِ َِحِ یِر ٔا ُزَص ٨َ ث یَِس ب٩َِ  َحسَّ ُظ أَ٪َّ َز بََر اهَّللٔ أَِخ

ضَٔی  َِزَة َر ی َُز َا ص أٟٕس َوأَب ِْل٣ََةٔ تَ َخ ا  ٩ِ ًَ ٥َ ُيِشأ٢َُ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  ُس ا َر ٌَ ٔ ٤ َُّض٤َا َس بََراُظ أ٧َ ُض٤َا أَِخ ٨ِ ًَ  ُ ٥ِ تُِحَؼ٩ِ اهَّلل َٟ ِنٔي َو ز

ةٔ  ٌَ ٔ اب اٟزَّ ٔة أَِو  أَٟث َس اٟثَّ ٌِ وَصا َب ٌُ اِج٠ُٔسوَصا ث٥َُّ بٔی َٓ َِت  ا ث٥َُّ إِٔ٪ َز٧ اِج٠ُٔسوَص  ٢َ ا َٗ 

 ی دذ اہلل ، زدی  ن اخدل، اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ زریہ 
عی
 ن رحب، وقعیب، وقعیب ےک فادل اربامیہ  ن دعس، اصحل، ا ن اہشب، 

اؿ دفونں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے انس آپ  ے اس ولڈنی ےک قلعتم وپاھچ ایگ وج زان رک  افر اشدی 

 فآہل فملس ےن رفامای اس وک وکڑ  امرف رھپ ارگ زان رک  وت اس وک وکڑ  امرف رھپ اس وک چیب دف رسیتی ای دشہ ہن وہ آپ یلص اہلل ہیلع

 وچیھت ابر ےک دعب آپ ےن رفامای۔

 ی دذ اہلل ، زدی  ن اخدل، اوبرہریہ :  رافی
عی
 زریہ  ن رحب، وقعیب، وقعیب ےک فادل اربامیہ  ن دعس، اصحل، ا ن اہشب، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب



 

 

 دمرب اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2094    حس

، سٌیس، ابوسٌیس، ابوہزیزہ :  راوی اٌٟزیز ب٩ ًبساهَّلل ، ٟیث  ًبس

 ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث طُ َحسَّ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َِزَة  َُزی ٔي ص ٩ِ أَب ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ یٕس  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ٔي  بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ُِ  ز ٔی ز ٔيیَّ  ٌَ ا٨َّٟ ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ

 ٔ ٠َِیِح٠ َٓ َاَصا  ََّن ز٧ٔ ََبی ت َٓ  ٥ِ ُٛ ٧َِت أ٣ََُة أََحٔس ا َز و٢ُ إَٔذ ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٠َِیِح٠ِٔسَصا َػل َٓ ٧َِت  َضا ث٥َُّ إِٔ٪ َز ٠َِی ًَ ِب  ُثَرِّ ی َحسَّ َوَِل  ِٟ ا ا  ِسَص

 ٕ ز ٌَ ِب١ٕ ٩ِ٣ٔ َط ِو بَٔح َٟ ا َو َض ٌِ ٔ ب ٠َِي َٓ ا  َاَص ََّن ز٧ٔ ی ََب ت َٓ َة  أَٟث َِت اٟثَّ ٧ ِب ث٥َُّ إِٔ٪ َز ُثَرِّ ی َحسَّ َوَِل  ِٟ  ا

رکےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، ثیل، دیعس، اوبدیعس، اوبرہریہ  ے رفاتی 

انس ہک  ب مت ںیم  ے یسک یک ولڈنی زان رک  افر اس اک زان لھک اجےئ وت اس وک دح اگلےئ افر اس وک المتم ہن رک  رھپ ارگ زان رک  

زان اثتب وہ اجےئ وت اس وک چیب د  ارگہچ ابؽ یک وت اس وک وکڑ  اگلےئ افر المتم ہن رک  رھپ ارگ رسیتی ابر زان رک  افر اس اک 

 اکی ریس ےک وعض ویکں ہن وہ۔

 دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، ثیل، دیعس، اوبدیعس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اک اربتسا رک  رفس رک اتکس ےہ افر ب ن  یری ےن بایک ولڈنی ےک اس ھ لبق اس ےک ہک اس 

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

ا ن رمع ےن اہک ہک ایسی الڈنی ایک ولڈنی ےک اس ھ لبق اس ےک ہک اس اک اربتسا رک  رفس رک اتکس ےہ افر ب ن  یری ےن وبہس ای ابمرشت ںیم وکیئ اضمہقئ ںیہن اھجمس افر 

اس  ای آزاد وہ سج  ے تبحص یک اجیت یھت وت فہ اکی ضیح کت اربتساء رک  افر ونکاری وعرت اربتسا ہن رک  اطعء ےن اہک ےہ ہک احہلم ولڈنی  ے ہبہ یک اجےئ ای یچیب اجےئ

 یک رشاگمہ  ے افدئہ احلص رکےن ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ افر اہلل اعتیل ےن رفامای رگم اینپ ویبویں ای ولڈنویں رپ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2095    حس



 

 

ک :  راوی بي ٤ًزو، ا٧ص ب٩ ٣اٟ اٟزح٩٤، ٤ًزو ب٩ ا ، يٌ٘وب ب٩ ًبس ر ب٩ زاؤز ِٟٔا  ًبسا

 ٩ِ ًَ ٤ِزٕو  ًَ َبٔي  زٔو ب٩ِٔ أ ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ ِبٔس اٟ ًَ وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ا َي ث٨ََ َز َحسَّ اُو َز ٔ ب٩ُِ  ار َّٔ َِ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َٔص ب٩ِٔ َحسَّ ٨ِطُ  أ٧َ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕٔک َر اٟ ٣َ

 َ٤ ُط َج َٟ ُْٔکَ  ٔحِؼ٩َ ذ ِٟ ا  ٔ ط ٠َِی ًَ َح اهَّللُ  َت َٓ ا  َّ٤٠َ َٓ بََر  ٥َ َخِی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٔس٦َ  َٗ  ٢َ ا ِس َٗ َٗ َب َو َل ٌَُیِّ ب٩ِٔ أَِخ ٔت ح ٨ِٔ َة ب یَّ ٔٔ َػ  ٢ُ ا

اصَ  َٔ َل ِػ ا َٓ ا  وّس َِت رَعُ ٧ َا ا َوک َض ت١َٔ َزِوُج أئ ُٗ ِوَح زَّ اٟ َسسَّ  ا  ٨َ ِِ َّی ب٠ََ ً ا َح َٔض َد ب َْخَ َٓ  ٔ ٔشط ِٔ ٨َٔ ٟ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢ُ و َرُس ا 

٥َ آ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َر  ٢َ ا َٗ ٕ ث٥َُّ  ٔیر َػِ  ٍٕ َٔل ٧ ٔي  ا ف ٍَ َحِیّش ٨َ َػ ا ث٥َُّ  َبىَی بَٔض َٓ ِت  َک َح٠َّ َٟ ِو ٧َِت ت٠َِٔک  ذِٔ٪ ٩ِ٣َ َح َا ک َٓ

 ِ َی أ ََفَ  ٢َ ا َٗ ٨َةٔ  ی ٤َٔس ِٟ ا ٔلَي  ٨َا إ ِج َة ث٥َُّ َْخَ یَّ ٔٔ َػ َي  ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ َرُسو َة  ٤َ ٥َ َؤٟی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٢َ اهَّللٔ َػل َرُسو ُت 

٨َِٔس  ُٔص ً َیِح٠ َٕة ث٥َُّ  ائ َب ٌَ ٔ َُط ب ائ ا َوَر َض َٟ وِّی  َب یَُح َٛ زِ َّی َت ً ٔ َح َتٔط ب ِٛ ُر َي  ل ًَ ا  رِٔج٠ََض ُة  یَّ ٔٔ َػ  ٍُ ـَ َت َٓ ََتطُ  ب ِٛ ُر  ٍُ ـَ َی َٓ  ٔ یرٔظ ٌٔ  َب

دبعاافغلر  ن داؤد، وقعیب  ن دبعارلنمح، رمعف  ن ایب رمعف، اسن  ن امکل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک  ب یبن یلص 

اعتیل ےن ربیخ اک ہعلق حتف رکا دای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہیفص تنب ییح  ن اہلل ہیلع فآہل فملس ربیخ رشتفی الےئ افر اہلل 

ےیل نچ ابطخ اک ب ن ف امجؽ ایبؿ ایک ایگ اس اک وشرہ امرا ایگ اھت افر فہ یئن دنہل ںیھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک اےنپ 

 ایتر رک ےک روھکاای وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایل افر اؿ وک ےل رک اس ھ ولخت یک رھپ اکی 
 
وھچےٹ درتسوخاؿ رپ یح

 رفامای ہک اےنپ قلعتم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک فہمیل اھت رھپ مہ دمہنی یک رطػ  ےل ہک رضحت ہیفص وک اینپ ساب  ے ریھگ 

 افر رضحت ہیفص اانپ اپؤں آپ ےک ےنٹھگ رپ رھک رک وسار وہ اجںیت۔وہےئ ںیہ رھپ افٹن ےک اپس ےتھٹیب اانپ انٹھگ رےتھک 

 دبعاافغلر  ن داؤد، وقعیب  ن دبعارلنمح، رمعف  ن ایب رمعف، اسن  ن امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ۔رمدار افر وتبں ےک ےنچیب اک ایب

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 رمدار افر وتبں ےک ےنچیب اک ایبؿ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2096    حس

، جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ء ب٩ ابي رباح ابي حبیب، ًلا ث، یزیس ب٩  ہ، ٟی  ٗتيب

 ٔ ز َی  ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ث٨ََ ُة َحسَّ َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث َُّط َحسَّ ٧َ ا أ ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ ضَٔی اهَّلل اهَّللٔ َر ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب ٩ِ َج ًَ ٕح  َربَا ٔي  ٔئ ب٩ِٔ أَب ا َل ًَ  ٩ِ ًَ ٕب  ٔي َحبٔی َب یَس ب٩ِٔ أ

ُط َِحَّ  َٟ َرُسو اهَّلَل َو َة إٔ٪َّ  َّٜ َُو ب٤َٔ ٔح َوص ِت َٔ ِٟ ا ا٦َ  ًَ  ٢ُ و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو ٍَ َر ٔ ٤ ٔ ٦َ بَیِ َس ز زٔی ٨ِٔ د ِٟ ا ٔة َو ٤َِيَت ِٟ ا ٔ َو ز ٤ِ َد ِٟ ا  ٍَ

ا َٔض یُِسص٩َُ ب ٩ُ َو ُٔ اٟش  ا  َي بَٔض ُِلل ی ا  ََّض ٧ٔ إ َٓ َتةٔ  ٤َِي ِٟ ا ُطُحو٦َ  َیَِت  ََرأ و٢َ اهَّللٔ أ َرُس یَا  ٘ٔی١َ  َٓ  ٔ ا٦ ٨َ ِْلَِػ ا اُض  َو ا٨َّٟ ا  َٔض ُٔح ب ب َتِؼ زُ َوَيِش ح٠ُُو ِٟ ا

ا و٢ُ  ُس ٢َ َر ا َٗ ا٦ْ ث٥َُّ  ا٢َ َِل صَُو َِحَ َ٘ َٓ َ٤ ا َج َض ُطُحو٣َ  ٦َ ا َِحَّ َّ٤ َٟ وَز إٔ٪َّ اهَّلَل  ُض َی ِٟ ا  ُ اهَّلل اَت١َ  َٗ َذَٟٔک  ٨َِٔس  ً ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ ُظ هَّلل ٠ُو

اْئ  َل ًَ َيَّ  ٔل َتَب إ َٛ ٔیُس  َز ٨ََا ی ث َح٤ٔیٔس َحسَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ث٨ََا  ٔػ٥ٕ َحسَّ ا ًَ ُو  ا٢َ أَب َٗ ٨َطُ  ٤ََ ا ث َک٠َُو أ َٓ َاًُوُظ  ٩ِ  ث٥َُّ ب ًَ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  ّٔزا َر اب ُت َج ٌِ ٔ ٤ َس

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨  اٟ

ہبیتق، ثیل، سیدی  ن ایب بیبح، اطعء  ن ایب رابح، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

وہےئ انس ہک اہلل افر اس ےک روسؽ ےن رشاب رمدار وسر افر وتبں یک رخدی ف رففتخ حتف ےک اسؽ  ب ہک آپ ہکم ںیم ےھت رفامےت 

رپ رفنغ وک رحاؾ ایک ےہ رعض ایک ایگ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمدار یک رچیب اک ایک مکح ےہ فہ ویتشکں رپ ےتلم ںیہ افر اھکولں 

ےن رفامای ںیہن فہ رحاؾ ےہ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ڑچاھ ےت ںیہ افر اس  ے ولگ رچاغ رفنش رکےت ںیہ آپ 

 فتق رفامای اہلل وہید وک اتبہ رک  اہلل ےن  ب اؿ رپ رچیب رحاؾ یک وت اؿ ولوگں ےن اس وک الھگپ رک انچیب رشفع رک دای افر اس وک تمیق

ایک ہک ھجم وک اطعء ےن ھکل اجیھب ہک ںیم ےن اجرب  ے انس اوہنں ےن اھکےن ےگل اوباعمص ےن ھجم  ے دبعادیمحل ےن اؿ  ے سیدی ےن ایبؿ 

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی یک۔

 ہبیتق، ثیل، سیدی  ن ایب بیبح، اطعء  ن ایب رابح، اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... زان اکر ولڈنی یک امکیئ اک ایبؿ افر اربامیہ ےن ونہح رکےن فایل افر اگےن فایل وعرت

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب



 

 

ڈنویں وک ارگ فہ اپک داینم یک زدنیگ ہک اینپ ولزان اکر ولڈنی یک امکیئ اک ایبؿ افر اربامیہ ےن ونہح رکےن فایل افر اگےن فایل وعرت یک ارجت وک رکمفہ اھجمس افر اہلل اعتیل اک وقؽ 

ر رکےن ےک دعب او ےن فاال رہمابؿ ےپ ا رسب رکان اچںیہ وترحاؾ اکری رپ وبجمر ہن رکف اتہک دوینی زدنیگ اک اسامؿ احلص رکف افر سج ےن اس وک وبجمر ایک وت اہلل اعتیل اؿ ےک وبجم

  ے رماد ولڈنایں ںیہ ۔

 

 َن
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ری  ؼا ان ز  شٌو ٣ ابو رضت  ، ح ٟزح٩٤ ا ًبس ابوبَک ب٩   ، اب٩ طہا ب ک،  ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

اٟزَّحِ  ِبسٔ  ًَ َبٔي بََِکٔ ب٩ِٔ  ٩ِ أ ًَ َضإب  اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُس ُو ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ًَ ٨ََا  ث ضَٔی َحسَّ َر رٔیِّ  َِنَؼا ِْل ٕ ا وز ٌُ ٩ِ أَبٔي ٣َِش ًَ  ٩ٔ٤َ

غٔيِّ َوح٠ُِ  َب ِٟ ا  ٔ ز ِض ک٠َِٔب َو٣َ ِٟ ا  ٩ٔ٤ََ ٩ِ ث ًَ ي  ََ َ ٧  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو ُط أَ٪َّ َر ٨ِ ًَ َاص٩ٔٔ اهَّللُ  ک ِٟ ا أ٪   َو

وعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک دبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہش ب، اوبرکب  ن دبعارلنمح، رضحت اوب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےتک یک تمیق ےنیل افر زان اکری یک ارجت  ے افر اکنہ یک ارجت  ے عنم رفامای ےہ۔

 اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل  ن ویفس، امکل، ا ن اہش ب، اوبرکب  ن دبعارلنمح، رضحت اوبوعسمد ااصنری ریض  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےتک یک تمیق اک ایبؿ دبعاہلل  ن ویفس امکل ا ن اہشب اوبرکب  ن دبعارلنمح رضحت اوب ؾ

 رخدی فرففتخ ےک ایبؿ :   ابب

 ا ن اہشب اوبرکب  ن دبعارلنمح رضحت اوب وعسمد ااصنری  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ےتک یک تمیق اک ایبؿ دبعاہلل  ن ویفس امکل

 ہیلع فآہل فملس ےن ےتک یک تمیق زاہین یک ارجت افر اکنہ یک ارجت  ے عنم رفامای ےہ ۔
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ابي جحیٔہ :  ویرا ہ، ًو٪ ب٩   ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، طٌب

اِط  ٔي  ُِت أَب َرأَی ا٢َ  َٗ َة  َٔ ٔي ُجَحِی َب ِوُ٪ ب٩ُِ أ ًَ ٔي  بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ َبُة  ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٢ٕ َحسَّ ا ٨َِض اُد ب٩ُِ ٣ٔ ا َححَّ ٨ََ ث ٔطٔ َحسَّ أج٤ ٤ََٔح َز ب أ٣ََ َٓ ا٣ّا  ی َححَّ َََر



 

 

٢َ إٔ٪َّ  ا َٗ َٔک  ذَٟ  ٩ِ ًَ ُط  ُت ِٟ َ َشأ َٓ ِت  ُْٔسَ ٜ ِْل٣ََةٔ  َٓ ا ٔب  ِش َٛ ک٠َِٔب َو ِٟ ا  ٩ٔ٤ََ ٔ َوث ٦ اٟسَّ ٩ِ ث٩ٔ٤ََ  ًَ ي  ََ َ ٧  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو َر

وَِّر  ٤َُؼ ِٟ ا  ٩َ ٌَ َٟ ک٠َٔطُ َو و بَا َو٣ُ زِّ اٟ ک١َٔ  آ َة َو ٔط٤َ َتِو ٤ُِش ِٟ ا ٤ََة َو أط َو ِٟ ا  ٩َ ٌَ َٟ  َو

ےت ںیہ ہک اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن ےنھچپ اگلےن فاال الغؾ رخدیا وت )اس ےک اجحج  ن اہنمؽ، ہبعش، وعؿ  ن ایب ہفیحج  ے رفاتی رک

افزار وتڑ دےیئ( وت ںیم ےن اؿ  ے اس ےک قلعتم وپاھچ اوہنں ےن اتبای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وخؿ یک تمیق افر 

تنعل یک افر وسد اھکےن افر الھک ےن فاےل افر وصمر رپ تنعل یک ولڈنی یک امکیئ  ے عنم رفامای افر وگدےن فاےل افر دگفاےن فاےل رپ 

 ےہ۔

 ہفیحج اجحج  ن اہنمؽ، ہبعش، وعؿ  ن ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عیب ملس اک ایبؿ ۔ : ابب

 ...۔اکی نیعم انپ ںیم ملس رکےن اک ایبؿ 

 عیب ملس اک ایبؿ ۔ :   ابب

 اکی نیعم انپ ںیم ملس رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2099    حس

ا٨٤ٟہا٢، اب٩ ًباض :  راوی ثیر، ابو ابي ٧حیح، ًبساهَّلل ب٩ ٛ ہ، اب٩   ٤ًز ب٩ زارارہ، اس٤ی١ٌ ب٩ ٠ًی

 َ َرَة أ ا ًَ زُو ب٩ُِ ُز ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث ٢ٔ َحسَّ َضا ٨ِٔ٤ ِٟ ا ٔي  َب ٩ِ أ ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ٕح  ٧َحٔی ٔي  اب٩ُِ أَب َا  ٧ َة أَِخبََر أًی١ُ ب٩ُِ ٠ًَُیَّ ٤َ َا إِٔس ٧ اب٩ِٔ ِخبََر  ٩ِ ًَ  

 َّ٨ اٟ َة َو ٤َٔسی٨َ ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل  ٢ُ َرُسو ٔس٦َ  َٗ ا٢َ  َٗ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر إض  بَّ ا٦َ ًَ ٌَ ِٟ ا  ٔ ٤َز اٟثَّ وَ٪ فٔي  ُٔ ٔ اُض ُيِش٠



 

 

ِی١ٕ  َٛ ِٕ فٔي  ٔ ٠ُِیِش٠ َٓ  ٕ ز ٤ِ ٔي َت َٕ ف ٢َ ٩ِ٣َ َس٠َّ ا َ٘ َٓ أًی١ُ  ٤َ کَّ إِٔس َط َّة  ًََلث یِٔن أَِو ث ا٣َ ًَ  ٢َ ا َٗ یِٔن أَِو  ا٣َ ٌَ ِٟ ا ٕ  َو و٦ ُ٠ ٌِ ٕ َوَوِزٕ٪ ٣َ ُو٦ ٠ ٌِ ٣َ 

ل  ن ہیلع، ا ن ایب حیجن، دبعاہلل  ن ریثک، 
می ع
س

اوبااہنملؽ، ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک رمع  ن زارارہ، ا

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی رشتفی الےئ وت ولگ اس فتق ولھپں ںیم اکی اسؽ ای دف اسؽ یک دمت رپ ملس رکےت ےھت ای 

امای ہک وج صخش وجھکر ںیم ملس رک  وت اچےیہ ہک ہی اہک ہک دف اسؽ ای نیت اسؽ یک دمت رپ ملس رکےت ےھت اامسلیع وک کش وہا آپ ےن رف

 نیعم انپ افر رقمرہ فزؿ ںیم وہ۔

ل  ن ہیلع، ا ن ایب حیجن، دبعاہلل  ن ریثک، اوبااہنملؽ، ا ن سابس :  رافی
می ع
س

 رمع  ن زارارہ، ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عیب ملس اک ایبؿ ۔ :   ابب

 اکی نیعم انپ ںیم ملس رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2100    حس

ابي ٧حیح :  راوی  ٣ح٤س، اس٤ٌی١، اب٩ 

 ُ ٠ ٌِ ِی١ٕ ٣َ َٛ ا فٔي  َٔضَذ ٧َحٔیٕح ب ٔي  اب٩ِٔ أَب  ٩ِ ًَ ٤َأًی١ُ  ٧َا إِٔس بََر ْس أَِخ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٕ َحسَّ ُو٦ ٠ ٌِ ٕ َوَوِزٕ٪ ٣َ  و٦

 دمحم، اامسلیع، ا ن ایب حیجن  ے یہی رفاتی نیعم انپ افر نیعم فزؿ ےک قلعتم رفاتی رکےت ںیہ۔

 دمحم، الیعمس، ا ن ایب حیجن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اک ایبؿ ۔ نیعم فزؿ ںیم ملس رکےن



 

 

 عیب ملس اک ایبؿ ۔ :   ابب

 نیعم فزؿ ںیم ملس رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2101    حس

ض :  راوی ، حرضت اب٩ ًبا ر، ابو٨٤ٟہا٢ ابي ٧حیح، ًبساهَّلل ب٩ ٛثی ہ، اب٩  ہ، اب٩ ًيي٨  ػسٗ

اب٩ُِ ًُ  َا  بََر٧ ُة أَِخ َٗ َػَس ا  ٨ََ ث ضَٔی َحسَّ َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٢ٔ َضا ٨ِٔ٤ ِٟ ا َبٔي  ٩ِ أ ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ٕح  ٧َحٔی اب٩ُِ أَبٔي  َا  بََر٧ َة أَِخ ٨َ اهَّللُ َيِي

 ِ ی َت ٨َ اٟشَّ  ٔ ز ٤ِ ٔاٟتَّ وَ٪ ب ُٔ ٔ ی٨ََة َوص٥ُِ ُيِش٠ ٤َٔس ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٔس٦َ  َٗ  ٢َ ا َٗ ُض٤َا  ٨ِ َٕ فٔي ًَ َِس٠َ ا٢َ ٩ِ٣َ أ َ٘ َٓ ًَلَث  اٟثَّ ٔن َو

 ٕ ُو٦ ٠ ٌِ َي أََج١ٕ ٣َ ٔل ٕ إ ٠ُو٦ ٌِ ٕ َوَوِزٕ٪ ٣َ ُو٦ ٠ ٌِ ِی١ٕ ٣َ َٛ ٔي  ف َٓ ٕئ   َطِی

دصہق، ا ن ہنییع، ا ن ایب حیجن، دبعاہلل  ن ریثک، اوباہنملؽ، رضحت ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص 

ہنی رشتفی الےئ وت ولگ وجھکرفں ںیم دف ای نیت اسؽ یک دمت رپ ملس رکےت ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ہیلع فآہل فملس دم

 ےن رفامای ہک وج صخش یسک زیچ ںیم ملس رک  وت نیعم انپ افر نیعم فزؿ ںیم اکی دمت رقمر کت ےک ےئل رک ۔

 اہنملؽ، رضحت ا ن سابسدصہق، ا ن ہنییع، ا ن ایب حیجن، دبعاہلل  ن ریثک، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عیب ملس اک ایبؿ ۔ :   ابب

 نیعم فزؿ ںیم ملس رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2102    حس

ابي ٧حیحًلي ب٩ سٔیا٪، ا :  راوی  ب٩ 

 َ ٔلَي أ ٕ إ و٦ ُ٠ ٌِ ِی١ٕ ٣َ َٛ ِٕ فٔي  ٔ ٠ُیِش٠ َٓ  ٢َ ا َٗ ٕح َو ٧َحٔی ٔي  اب٩ُِ أَب َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ لٔيٌّ َحسَّ ًَ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ ُو٦ ٠ ٌِ  َج١ٕ ٣َ



 

 

 ےک ےئل عیب ملس  یل  ن  نایؿ، ا ن ایب حیجن، ےن یھب یہی رفاتی ایبؿ یک ےہ سج ںیم ہی ایبؿ ایک ےہ ہک رقمرہ فزؿ ںیم دمت ہنیعم

 رک ۔

  یل  ن  نایؿ، ا ن ایب حیجن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عیب ملس اک ایبؿ ۔ :   ابب

 نیعم فزؿ ںیم ملس رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2103    حس

٢ :  راوی ٛیثر، ابوا٨٤ٟہا ح، ًبساهَّلل ب٩  ہ، سٔیا٪، ابو٧حی  ٗتيب

َضا٢ٔ  ٨ِٔ ٤ ِٟ ا ٔي  ٩ِ أَب ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ٧َحٔیٕح  ٔي  اب٩ِٔ أَب  ٩ِ ًَ َیاُ٪  ِٔ ُس ٨ََا  ث ُة َحسَّ َب تَِي ُٗ ٨ََا  ث ضَٔی َحسَّ َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩َِ  ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ

و٢ُ  ُ٘ ا َي ٤َ ٨ُِض ًَ ٕ  اهَّللُ  ُو٦ ٠ ٌِ ٔلَي أََج١ٕ ٣َ ٕ إ و٦ ُ٠ ٌِ ٕ َوَوِزٕ٪ ٣َ ُو٦ ٠ ٌِ ِی١ٕ ٣َ َٛ ٢َ فٔي  ا َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٔس٦َ  َٗ 

 ، اوبااہنملؽ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن ا ن سابس وک ےتہک وہےئ انس ہک

 

 
 ہبیتق،  نایؿ، اوبحیجن، دبعاہلل  ن ک

 اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی رشتفی الےئ افر رھپ یہی دحثی ایبؿ یک دمت ہنیعم کت ےک ےئل رقمر انپ افر فزؿ ںیم )ملس یبن یلص

 رک ( ۔

 ، اوبااہنملؽ :  رافی

 

 
 ہبیتق،  نایؿ، اوبحیجن، دبعاہلل  ن ک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عیب ملس اک ایبؿ ۔ :   ابب

 نیعم فزؿ ںیم ملس رکےن اک ایبؿ ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2104    حس

ہ، ٣ح٤س ب٩ ابوا٤ٟحا ٟس، حٔؽ ب٩ ٤ًزو،  :  راوی یٍ، طٌب ا٤ٟحاٟس، ح، زوَی س٨س، یحٌی، وٛ ابي  اٟوٟیس، طٌبہ، اب٩  ابو 

ہ، ٣ح٤س، و ًب ا٤ٟحاٟسطٌب ابي   ساهَّلل ب٩ 

ُط   ٩ِ ًَ  ٍْ ا َوٛٔی ٨ََ ث ٌَی َحسَّ یَِح ا  ٨ََ ث أٟٔس و َحسَّ ٤َُح ِٟ ا ٔي  اب٩ِٔ أَب  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ا ُط ث٨ََ َؤٟیٔس َحسَّ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث أٟسٔ َحسَّ ٤َُح ِٟ ا ٔي  سٔ ب٩ِٔ أَب َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ َة  َب ٌِ

بَرَ  ا٢َ أَِخ َٗ ُة  َب ٌِ ا ُط ث٨ََ َز َحسَّ ٤َُ ُؽ ب٩ُِ ً ِٔ ا َح ٨ََ ث ٔ ب٩ِٔ َحسَّ از َطسَّ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ  َٕ َت٠َ اِخ  ٢َ ا َٗ أٟٔس  ٤َُح ِٟ ا ٔي  ٔ ب٩ُِ أَب اهَّلل ِبُس  ًَ ْس أَِو  َّ٤ ٔي ٣َُح ن

 َّ ٢َ إ٧ٔ ا َ٘ َٓ ُط  ُت ِٟ َ َشأ َٓ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  ٔي أَِوفَي  َب اب٩ِٔ أ َي  ٔل ٔي إ ن ُثو ٌَ َب َٓ  ٕٔ ٠َ اٟشَّ ٔي  َِزَة ف ُو بُز ٔ َوأَب ز َضا ِٟ َ ا ل ًَ  ُٕ ٔ نُِش٠ ا  َّ٨ ُٛ اهَّللٔ ا  و٢ٔ  ُس ِضٔس َر ًَ ي 

 ِ ُت اب ِٟ َ َسأ ٔ َو ز ٤ِ تَّ اٟ ٔب َو َّبٔی ز اٟ ٔ َو یر ٌٔ اٟظَّ َلةٔ َو ٨ِ حٔ ِٟ ا َز فٔي  ٕ َو٤ًَُ ََِک َبٔي ب ٥َ َوأ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َذَٟٔک َػل ا٢َ ٣ِٔث١َ  َ٘ َٓ َی  ِز  ٩َ أَب

 ن اوبازاجم دل، صفح  ن رمعف، ہبعش، دمحم، ف دبعاہلل  ن ایب ازاجمدل  اوب اولدیل، ہبعش، ا ن ایب ازاجمدل، ح، دفےری دنس، ییحی، فعیک، ہبعش، دمحم

 ے رفاتی رکےت ںیہ ہک دبعاہلل  ن دشاد  ن تاد افر اوبربدہ عیب ملس ےک قلعتم االتخػ رکےن ےگل وت اؿ ولوگں ےن اہک مہ ولگ 

ہنع ےک زامہن ںیم وہیگں وج یقنم افر وجھکر ںیم عیب ملس ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب افر رمع ریض اہلل اعتٰیل 

 رکےت ےھت افر ںیم ےن ا ن ازبٰی  ے وپاھچ وت اوہنں ےن یھب ایس رطح ایبؿ ایک۔

اہلل  ن اوب اولدیل، ہبعش، ا ن ایب ازاجمدل، ح، دفےری دنس، ییحی، فعیک، ہبعش، دمحم  ن اوبازاجم دل، صفح  ن رمعف، ہبعش، دمحم، ف دبع :  رافی

 ایب ازاجمدل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش  ے ملس رک ےن اک ایبؿ سج ےک اپس الص امؽ ہن وہ ۔

 عیب ملس اک ایبؿ ۔ :   ابب

 اس صخش  ے ملس رک ےن اک ایبؿ سج ےک اپس الص امؽ ہن وہ ۔

یث                               س او٢ج٠  :  ج٠س      2105    حس



 

 

ا٤ٟحاٟس :  راوی ابي  احس طيباني، ٣ح٤س ب٩  سی ب٩ اس٤ٌی١، ًبسا ٟو  ٣و

ا َبٔي  ُس ب٩ُِ أ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٔي  َحسَّ ان ِيَب اٟظَّ ٨ََا  ث احٔسٔ َحسَّ َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث أًی١َ َحسَّ ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ٨ََا ٣ُ ث اَحسَّ َٗ أٟسٔ  ٤َُح اهَّللٔ ِٟ ِبُس  ًَ َثىٔی  ٌَ ٢َ َب

 َ َاَ٪ أ ک َس٠ِطُ َص١ِ  اَِل  َ٘ َٓ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٔي أَِوفَي  ٔ ب٩ِٔ أَب اهَّلل ِبٔس  ًَ َي  ٔل َِزَة إ ُو بُز ٕ َوأَب ز ا َطسَّ ٥َ فٔي ب٩ُِ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ اُب  ِػَح

َس  ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ِضٔس  ًَ ٔ یر ٌٔ اٟظَّ َلةٔ َو ٨ِ حٔ ِٟ ا ٔ فٔي  أ٦ِ اٟظَّ َم أَص١ِٔ  ُٕ ٧َبٔی ٔ ا نُِش٠ َّ٨ ُٛ ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ  َٗ َلةٔ  ٨ِ حٔ ِٟ ا وَ٪ فٔي  ُٔ ٔ ٥َ ُيِش٠ َّ٠

ضُ  َنِشأَُٟ ا  َّ٨ ُٛ ا  ا٢َ ٣َ َٗ ُظ  ٨َِٔس ُط ً َِػ٠ُ کَاَ٪ أ َي ٩ِ٣َ  ٔل ُت إ ٠ِ ُٗ  ٕ و٦ ُ٠ ٌِ َي أََج١ٕ ٣َ ٔل ٕ إ و٦ ُ٠ ٌِ ِی١ٕ ٣َ َٛ ِٔت فٔي  َّی ز اٟ ٩ِ َو ًَ ِبسٔ  ٥ِ  ًَ ٔلَي  ٔي إ ان َث ٌَ َٔک ث٥َُّ َب َذٟ

َي  ل ًَ وَ٪  ُٔ ٔ ٥َ ُيِش٠ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ اُب  َِػَح َاَ٪ أ ٢َ ک ا َ٘ َٓ ُط  ُت ِٟ َ َشأ َٓ َی  ِز ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَب ِح زَّ ٠َِیطٔ اٟ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ِضٔس  ًَ

ْث أ٦َِ  ُض٥ِ َِحِ َٟ َ ُض٥ِ أ ِٟ َ َنِشأ  ٥ِ َٟ ٥َ َو َس٠َّ  َِل  َو

ومیس  ن اامسلیع، دبعا ولادح ابیشین، دمحم  ن ایب ازاجمدل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ھجم وک دبعاہلل  ن دشاد افر 

 ںاوبربدہ ےن دبعاہلل  ن ایب افیف ےک اپس اجیھب افر اہک ہک اؿ  ے درایتف رکف ہک ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم ولگ وہیگ

ںیم عیب ملس رکےت ےھت دبعاہلل ےن اہک مہ ولگ الہ اشؾ ےک اکاکتشرفں  ے وہیگں وج افر زوتیؿ ںیم دمت ہنیعم کت ےک ےئل رقمرہ 

انپ افر فزؿ ںیم ملس ایک رکےت ےھت ںیم ےن وپاھچ اؿ ولوگں  ے رکےت ےھت نج ےک اپس الص امؽ وموجد وہات اوہنں ےن اہک مہ 

 ےھت رھپ اؿ دفونں ےن ھجم وک دبعارلنمح  ن ازبی ےک اپس اجیھب وت ںیم ےن اؿ  ے درایتف ایک وت اؿ  ے اس ےک قلعتم ںیہن وپےتھچ

اوہنں ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم ملس ایک رکےت ےھت افر مہ اؿ  ے 

 ۔ںیہن وپےتھچ ےھت ہک اؿ ےک اپس یتیھک ےہ ای ںیہن

 ومیس  ن الیعمس، دبعا ولادح ابیشین، دمحم  ن ایب ازاجمدل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عیب ملس اک ایبؿ ۔ :   ابب

 اس صخش  ے ملس رک ےن اک ایبؿ سج ےک اپس الص امؽ ہن وہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2106    حس



 

 

ني، ٣ح٤س ب٩ ابي ٣حاٟس :  راوی يبا اهَّلل ط  اسحٙ، خاٟس ب٩ ًبس

ٔضَ  أٟٕس ب سٔ ب٩ِٔ أَبٔي ٣َُح َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ انٔيِّ  َب ِي اٟظَّ  ٩ِ ًَ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ أُٟس ب٩ُِ  ٨ََا َخ لی َّث اس و اٟ  ُٚ ا ِٔسَح ٨ََا إ ث ٔيَحسَّ ُض٥ِ ف ُٔ ٔ ٨ُِش٠ َٓ ا٢َ  َٗ  َذا َو

یر ٌٔ اٟظَّ َلةٔ َو ٨ِ ٔح ِٟ  ا

ایک ااحسؼ ، اخدل  ن دبعاہلل ابیشین، دمحم  ن ایب اجمدل  ے ایس رفاتی وک ایبؿ رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک مہ وہیگں افر وج ںیم ملس 

 ملس رکےت ےھت( ہبیتق رکےت ےھت، دبعاہلل  ن فدیل ےن  نایؿ اک وقؽ لقن ایک، ہک مہ  ے ابیشین ےن ایبؿ ایک افر اہک ہک زوتیؿ )ںیم یھب

 ےن وباہطس رجری، ابیشین رفاتی یک ہک وہیگں وج افر یقنم ںیم یھب )ملس رکےت ےھت( ۔

 اقحس، اخدل  ن دبعاہلل ابیشین، دمحم  ن ایب اجمدل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ملس اک ایبؿ ۔عیب :   ابب

 اس صخش  ے ملس رک ےن اک ایبؿ سج ےک اپس الص امؽ ہن وہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2107    حس

ری كائي :  راوی اٟبدَ ہ، ٤ًز و، ابو  آز٦، طٌب

َبدِ  ِٟ ا َا  ُت أَب ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ ْزو  ٤ِ ًَ ٧َا  بََر َبُة أَِخ ٌِ ُط ا  ث٨ََ َز٦ُ َحسَّ َاا آ ٨ ٩ِ حسث ًَ ٤َا  ُض ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  إض َر بَّ ًَ اب٩َِ  ُت  ِٟ َ َسأ  ٢َ ا َٗ ائٔيَّ  اٟلَّ ٔیِّ  ََر

٨ِطُ  یُوک١ََ ٣ٔ َّی  ً ِد١ٔ َح َّ٨ اٟ  ٍٔ ٩ِ بَِی ًَ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ي  ََ َ ٧ ا٢َ  َٗ ِد١ٔ  َّ٨ اٟ ٥ٔ٠َ فٔي  َی  اٟشَّ ُج١ُ َوأ زَّ ا٢َ اٟ َ٘ َٓ ُوَزَ٪  َّی ی ً َوَح

ٕئ  ٔ َطِی ََر َبِد ِٟ ا ُو  ٢َ أَب ا َٗ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ُط ا  ٨ََ ث ْذ َحسَّ ا ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ َز َو َّی یرُِِحَ ً ٔ َح ٔط ٔب ا٧ َي َج ٔل َرُج١ْ إ  ٢َ ا َٗ ُوَزُ٪  إض ی بَّ ًَ ُت اب٩َِ  ٌِ ٔ َس٤ یِّ 

طُ  ٥َ ٣ِٔث٠َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ي  ََ َ ٤َا ٧ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی   َر

وبارتخبلی اطیئ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن وجھکر ںیم )وج درتخ رپ یگل وہ( ملس رکےن ےک قلعتم ا ن سابس آدؾ، ہبعش، رمعف، ا

 ے وپاھچ اوہنں ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وجھکر ےک دروتخں ےک ےنچیب  ے، عنم رفامای ےہ  ب کت ہک فہ اس اقلب ہن 



 

 

 اج ںیکس اس صخش ےن وپاھچ وکیسن زیچ فزؿ یک اجےئ ) ب ہک وجھکرںی درتخ  ے یگل وہیت وہ اجںیئ ہک اھکےئ اجںیئ افر فزؿ ےئک

ںیہ( وت اکی صخش ےن وج ا ن سابس ےک اپس اھٹیب اھت اہک ہک ادنزہ رکےن ےک القئ وہاجےئ افر اعمذ ےن اہک مہ  ے ہبعش ےن اوہنں 

 ا ن سابس  ے انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای افر ےن رمعف  ے وج دحثی رفاتی یک اوبارتخبلی ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن

 اس رطح رفاتی یک۔

 آدؾ، ہبعش، رمع ف، اوبارتخبلی اطیئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وھچتارفں ںیم ملس رک ےن اک ایبؿ ۔

 عیب ملس اک ایبؿ ۔ :   ابب

 وھچتارفں ںیم ملس رک ےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2108    حس

اٟبدَری :  راوی ہ، ٤ًزو، ابو ، طٌب ٟیس  ابواٟو

 َ َسأ ا٢َ  َٗ ٔیِّ  ََر َبِد ِٟ ا ٔي  ٩ِ أَب ًَ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ُط ٨ََا  ث َؤٟیسٔ َحسَّ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ِد١ٔ َحسَّ َّ٨ اٟ ٔي  ٥ٔ٠َ ف اٟشَّ  ٩ِ ًَ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٤ََُز  اب٩َِ ً ُت  ِٟ

 ٩ِ ًَ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩َِ  ُت  ِٟ َ َسأ ٕ َو ز أج ّئ ب٨َٔ َنَشا  ٔٚ ٔ َور ِٟ ا  ٍٔ ٩ِ بَِی ًَ َح َو َّی َيِؼ٠ُ ً ِد١ٔ َح َّ٨ اٟ  ٍٔ ٩ِ بَِی ًَ َٔي  َُ٧  ٢َ ا َ٘ ا٢َ  َٓ َ٘ َٓ ِد١ٔ  ا٨َّٟ ٔي  ٥ٔ٠َ ف اٟشَّ

اهَّللُ َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ي  ََ َ ُوَزَ٪ ٧ ی َّی  ٨ِطُ َوَحً ِک١َُ ٣ٔ َیأ ٨ِطُ أَِو  ک١ََ ٣ٔ َّی یُِؤ ً ِد١ٔ َح َّ٨ اٟ  ٍٔ ٩ِ بَِی ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ   

اوباولدیل، ہبعش، رمعف، اوبارتخبلی  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن وھچتارفں ںیم ملس رکےن ےک قلعتم ا ن رمع 

تارفں ےک ےنچیب  ے، عنم ایک ایگ  ب کت ہک اس ںیم الص تیح ہن دیپا وہ اجےئ افر دقن اچدنی ےک  ے وپاھچ وت اوہنں ےن اہک ہک وھچ

وعض اداھر ےنچیب  ے عنم ایک ایگ افر ںیم ےن ا ن سابس  ے وھچتارفں ںیم ملس ےک قلعتم وپاھچ وت اوہنں ےن اہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 کت ہک اھکےن ای فزؿ رکےن ےک القئ ہن وہ اجںیئ۔فملس ےن وھچتارفں یک عیب  ے عنم رفامای  ب 



 

 

 اوباولدیل، ہبعش، رمعف، اوبارتخبلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عیب ملس اک ایبؿ ۔ :   ابب

 وھچتارفں ںیم ملس رک ےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2109    حس

اٟبدَری :  راوی ، طٌبہ، ٤ًزو، ابو ر، ٨ُس ر  ٣ح٤س ب٩ بظا

 ِ اب ُت  ِٟ َ َسأ ََرٔیِّ  َبِد ِٟ ا َبٔي  ٩ِ أ ًَ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ُط ا  ث٨ََ ٨َُِسْر َحسَّ ا ُ ٨ََ ث إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ًَ َحسَّ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َز  ٩ِ ٩َ ٤ًَُ

 َ ٧ َُح َو َّی َيِؼ٠ ً ٔ َح ز ٤َ اٟثَّ  ٍٔ ٩ِ بَِی ًَ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ي  ََ َ ٧  ٢َ ا َ٘ َٓ ِد١ٔ  َّ٨ اٟ ٥ٔ٠َ فٔي  اّئ اٟشَّ َنَش ٔب  َص ٔاٟذَّ ٚٔ ب رٔ َو ِٟ ا  ٩ِ ًَ ي  ََ

َس  ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ي  ََ َ ٧ ا٢َ  َ٘ َٓ إض  بَّ ًَ اب٩َِ  ُت  ِٟ َ َسأ ٕ َو ز أج ٨َٔ ُت ب ٠ِ ُٗ ُوَزَ٪  ی َّی  ً ک١ََ َوَح یُِؤ ِک١َُ أَِو  یَأ َّی  ً ِد١ٔ َح َّ٨ اٟ  ٍٔ ٩ِ بَِی ًَ  ٥َ َّ٠

َز  َّی یرُِِحَ ً ُظ َح ٨َِٔس َرُج١ْ ً  ٢َ ا َٗ ُوَزُ٪  ی ا   َو٣َ

ں دمحم  ن اشبر، دنغ ر، ہبعش، رمعف، اوبارتخبلی  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن ا ن رمع  ے وھچتارفں ںیم ملس ےک قلعتم وپاھچ وت اوہن

ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولھپں ےک ےنچیب  ے عنم رفامای  ب کت ہک اؿ ںیم الص تیح ہن دیپا وہ اجےئ افر وسےن ےک 

وعض اچدنی اس وطر رپ ےنچیب  ے عنم رفامای ہک اکی دقن وہ افر دفےرا اداھر افر ںیم ےن ا ن سابس  ے وپاھچ وت اوہنں ےن اہک ہک یبن 

ہیلع فآہل فملس ےن وھچتارفں ےک ےنچیب  ے عنم رفامای  ب کت ہک اھکےئ ہن اجںیکس افر فزؿ ہن ےئک اج ںیکس ںیم ےن وپاھچ فزؿ یلص اہلل 

 ایک زیچ یک اجےئ اکی صخش ےن وج اؿ ےک اپس اھٹیب اھت اہک ینعی ادنازہ ایک اج ےکس۔

 دمحم  ن اشبر، دنغ ر، ہبعش، رمعف، اوبارتخبلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ملس ںیم اامتن دےین اک ایبؿ

 عیب ملس اک ایبؿ ۔ :   ابب

 ملس ںیم اامتن دےین اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2110    حس

اہی :  راوی ع، ابز ا٤ً ، يٌلي،   ٥، اسوز، حرضت ًائظہ٣ح٤س

ائَٔظةَ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ز َِسَو اِْل  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ ُع  ٤َ ًِ َ ِْل ا ٨ََا  ث َي َحسَّ ل ٌِ ا َي ٨ََ ث ٕ َحسَّ ٦ ًلَّ ُس ب٩ُِ َس َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ََرَی َحسَّ اِط ِت  َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی   َر

یَُضو ا٣ّا ٩ِ٣ٔ  ٌَ َ ٥َ ك َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو یسٕ َر ُط ٩ِ٣ٔ َحٔس َٟ ا  ًّ ِٔر ز ٨َطُ  َرَص ٕة َو َئ ٓٔیٕ ب٨َٔٔشی  ز

دمحم، یلعی، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اکی وہیدی  ے ہلغ اداھر رخدیا افر ولےہ یک اکی زرہ اس ےک اپس رگفی رھک دی۔

 ، یلعی، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ملس ںیم رگفی رےنھک اک ایبؿ ۔

 عیب ملس اک ایبؿ ۔ :   ابب

 ملس ںیم رگفی رےنھک اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2111    حس

ا٤ًع :  راوی اٟواحس،   ٣ح٤س ب٩ ٣حبوب، ًبس

َِزاصٔی٥َ  ٨َِٔس إٔب ٧َا ً اَْکِ ا٢َ َتَذ َٗ ُع  ٤َ ًِ َ ِْل ا ا  ٨ََ ث َواحٔٔس َحسَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث بُوٕب َحسَّ ُس ب٩ُِ ٣َِح َّ٤ َىٔی ٣َُح ث ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ  ٕٔ ٠َ اٟشَّ ٔي  ص٩َِ ف زَّ اٟ  



 

 

 ٔ ائ ًَ  ٩ِ ًَ زُ  َِسَو اِْل َىٔی  ث َي أََج١ٕ َحسَّ ٔل ا إ ا٣ّ ٌَ َ ٓٔیٕ ك وز ُض َی َََری ٩ِ٣ٔ  ِط ٥َ ا َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ ا أَ٪َّ  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  و٦ٕ  َظ ُ٠ ٌِ ٣َ

یسٕ  ا ٩ِ٣ٔ َحٔس ًّ ِٔر ز ُط  َض٩َ ٨ِ٣ٔ ِرَت ا  َو

ںیم رگفی رےنھک اک ذترکہ ایک وت اوہنں دمحم  ن وبحمب، دبعاولادح، اشمع رفاتی رکےت ںیہ مہ ولوگں ےن اربامیہ ےک زندکی آرض 

ےن اہک ہک ھجم  ے اوسد ےن اوہنں ےن رضحت اعہشئ  ے لقن ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی وہیدی  ے اکی دمت ہنیعم ےک 

 فدع  رپ ہلغ رخدیا افر ولےہ یک اکی زرہ اس ےک اپس رگفی رھک دی۔

 دمحم  ن وبحمب، دبعاولادح، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکی دمت ےک فدع  رپ ملس رکان اچےیہ ا ن سابس اوب دیعس اوسد افر ب ن  یری ےن یہی اہک

 عیب ملس اک ایبؿ ۔ :   ابب

ب ن  یری ےن یہی اہک افر ا ن رمع ےن اہک ہک فہ ہلغ سج یک تفص ایبؿ رک دی یئگ وہ نیعم رنخ ےک اکی دمت ےک فدع  رپ ملس رکان اچےیہ ا ن سابس اوب دیعس اوسد افر 

 وعض دمت ہنیعم ےک فدع  رپ ملس رکےن ںیم وکیئ رحج ںیہن  ب ہک اس یتیھک ںیم ہن وہ سج یک الص تیح اظرہ ہن وہیئ وہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2112    حس

ا٨٤ٟہا٢، حرضت اب٩ ًباض :  راوی یر، ابو ابي ٧حیح، ًبساهَّلل ، اب٩ ٛث  ابو نٌی٥، سٔیا ٪، اب٩ 

٨ِٔضَ  ٤ ِٟ ا ٔي  ٩ِ أَب ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ٕح  ٧َحٔی َبٔي  اب٩ِٔ أ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ٨ََا ُس ث ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ٨ََا أَبُو ن ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ا٢ٔ 

یِٔن ًَ  َت ٨َ اٟشَّ  ٔ ار ٤َ اٟثِّ ٔي  وَ٪ ف ُٔ ٔ َة َوص٥ُِ ُيِش٠ ی٨َ ٤َٔس ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ٔس٦َ  َٗ  ٢َ ا َٗ ُض٤َا  وا فٔي ٨ِ ُٔ ٔ َِس٠ ا٢َ أ َ٘ َٓ ًَلَث  اٟثَّ  َو

َؤٟیسٔ  ِٟ ا ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ  َٗ ٕ َو ُو٦ ٠ ٌِ ٔلَي أََج١ٕ ٣َ ٕ إ ُو٦ ٠ ٌِ ِی١ٕ ٣َ َٛ رٔ فٔي  ٤َا ِی١ٕ  اٟثِّ َٛ ا٢َ فٔي  َٗ ٧َحٔیٕح َو َبٔي  اب٩ُِ أ ث٨ََا  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ُس ث٨ََا  َحسَّ

 ٕ ُو٦ ٠ ٌِ ٕ َوَوِزٕ٪ ٣َ و٦ ُ٠ ٌِ ٣َ 

اوب میعن،  نایؿ، ا ن ایب حیجن، دبعاہلل ، ا ن ریثک، اوبااہنملؽ، رضحت ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص 



 

 

 الےئ افر ولگ ولھپں ںیم دف ای نیت اسؽ یک ملس رکےت ےھت وت آپ ےن رفامای ولھپں ںیم نیعم انپ اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی رشتفی

ںیم دمت ہنیعم ےک فدع  رپ ملس ایک رکف افر دبعاہلل  ن فدیل ےن اہک ہک مہ  ے  نایؿ ےن اؿ  ے ا ن ایب حیجن ےن ایبؿ ایک افر اہک ہک 

 نیعم امیپہن افر نیعم فزؿ ںیم وہ۔

 وب میعن،  نای ؿ، ا ن ایب حیجن، دبعاہلل ، ا ن ریثک، اوبااہنملؽ، رضحت ا ن سابسا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عیب ملس اک ایبؿ ۔ :   ابب

 یری ےن یہی اہک افر ا ن رمع ےن اہک ہک فہ ہلغ سج یک تفص ایبؿ رک دی یئگ وہ نیعم رنخ ےک  اکی دمت ےک فدع  رپ ملس رکان اچےیہ ا ن سابس اوب دیعس اوسد افر ب ن

 وعض دمت ہنیعم ےک فدع  رپ ملس رکےن ںیم وکیئ رحج ںیہن  ب ہک اس یتیھک ںیم ہن وہ سج یک الص تیح اظرہ ہن وہیئ وہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2113    حس

ابي ٣حاٟس :  راوی ني، ٣ح٤س ب٩   ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساهَّلل ، سٔیا٪، س٠امی٪، طيبا

 ُ٩ِ ٣ ًَ ٔيِّ  ان ِيَب اٟظَّ  ٪َ ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ َیاُ٪  ِٔ ُس َا  بََر٧ ٔ أَِخ اهَّلل ِبُس  ًَ َا  ٧ بََر ات١ٕٔ أَِخ َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ىٔی َحسَّ َس٠َ َِر ٢َ أ ا َٗ أٟٕس  ٔي ٣َُح َب ٔس ب٩ِٔ أ َّ٤ َح

 ُ ُو ب ٤َ أَب ُتُض ِٟ َ َشأ َٓ ٔي أَِوفَي  ٔ ب٩ِٔ أَب اهَّلل ِبسٔ  ًَ َی َو ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِز زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ َي  ٔل ٕ إ ز ا َطسَّ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ نُٔؼیُب زَِزَة َو ا  َّ٨ ُٛ اَِل  َ٘ َٓ  ٕٔ ٠َ اٟشَّ  ٩ِ ًَ ا 

 َ ا أ ٨َ َیأِتٔي َاَ٪  ک َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  اهَّللٔ َػل  ٢ٔ و َرُس  ٍَ ٥َٔ٧ ٣َ ا َِ ٤َ ِٟ ٔ ا یر ٌٔ اٟظَّ ٔة َو ٨َِل ٔح ِٟ ا ٔي  ُض٥ِ ف ُٔ ٔ ٨ُِش٠ َٓ  ٔ أ٦ِ اٟظَّ ٔن  َِبا اْن ٩ِ٣ٔ أ٧َ ٧َِب

 َ ا َنِشأ َّ٨ ُٛ اَِل ٣َا  َٗ  َْ ًِ ُض٥ِ َز َٟ  ٩ُِٜ َی  ٥ِ َٟ َْ أَِو  ًِ ُض٥ِ َز َٟ َاَ٪  ٠ُِت أَک ُٗ  ٢َ ا َٗ ٔلَي أََج١ٕ ٣َُشیمَّ  ٔب إ َّبٔی ز اٟ َذَٟٔک َو  ٩ِ ًَ ُض٥ِ  ُٟ 

ؿ، ابیشین، دمحم  ن ایب اجمدل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک ھجم وک اوبربدہ افر دبعاہلل  ن دمحم  ن اقم ل، دبعاہلل ،  نایؿ، امیلس

دشاد ےن دبعارلنمح  ن ازبی افر دبعاہلل  ن ایب افیف ےک اپس اجیھب ںیم ےن اؿ دفونں  ے ملس ےک قلعتم وپاھچ وت دفونں ےن اہک ہک 

 فآہل فملس ےک اس ھ اتلم اھت افر اشؾ ےک اکاکتشر امہر  اپس آےت ےھت، وت مہ اؿ  ے وہیگں مہ وک تمینغ اک امؽ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

وج افر یقنم ںیم اکی دمت ےک فدع  رپ ملس ایک رکےت ےھت ںیم ےن وپاھچ اؿ ےک اپس یتیھک وہیت یھت ای ںیہن اؿ دفونں ےن اہک ہک مہ 

 اؿ  ے اس ےک قلعتم ںیہن وپےتھچ ےھت۔



 

 

 اقم ل، دبعاہلل ،  نایؿ، امیلسؿ، ابیشین، دمحم  ن ایب اجمدلدمحم  ن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افینٹن ےک ہچب ےننج کت ملس رکےن اک ایبؿ ۔

 عیب ملس اک ایبؿ ۔ :   ابب

 ۔افینٹن ےک ہچب ےننج کت ملس رکےن اک ایبؿ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2114    حس

ٍ، ًبساهَّلل )اب٩ ٤ًز :  راوی ہ، ٧آ سی ب٩ اس٤ٌی١، جویزی  (٣و

َا ٢َ ک ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ َُة  ِزٔی ی َو َا ُج بََر٧ أًی١َ أَِخ ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ٨ََا ٣ُ ث یَتَبَ َحسَّ ُوا  َب١ٔ ٧ َي َح ٔل َر إ زُو َح ِٟ ا وَ٪  ٌُ اَي

 َ ُة ٣َا فٔي ب َٗ ا َّ٨ اٟ َتَخ  ٨ُِ ٍْ أَِ٪ ت ٔ َآ ُظ ٧ َ ْسَّ َٓ ُط  ٨ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ي  ََ ٨َ َٓ َب٠َةٔ  َح ِٟ ٨َٔضاا  ِل

ی لۃ ےک فدع  رپ رخدی ومیس  ن اامسلیع، وجریہی، انعف، دبعاہلل )ا ن رمع(  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ول
ح
ل

گ لبح ا

ف رففتخ رکےت ےھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس  ے عنم رفامای انعف ےن اس یک ریسفت ایبؿ یک ہک افینٹن ہچب ےنج وج اس ےک 

 ٹیپ ںیم ےہ

 (ومیس  ن الیعمس، وجریہی، انعف، دبعاہلل )ا ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعفش اک ایبؿ : ابب



 

 

 ...ہعفش اس زنیم ںیم ےہ وج میسقت ہن وہیئ وہ افر  ب دح دنبی وہ اجےئ وت ہعفش ںیہن ےہ ۔

 ہعفش اک ایبؿ :   ابب

 ۔ہعفش اس زنیم ںیم ےہ وج میسقت ہن وہیئ وہ افر  ب دح دنبی وہ اجےئ وت ہعفش ںیہن ےہ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2115    حس

، جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ٟزح٩٤ ہ ب٩ ًبسا اٟواحس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ ز، ًبس  ٣شس

 ًَ ٤ََة ب٩ِٔ  َس٠َ ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٔیِّ  ز اٟز صِ  ٩ِ ًَ ٤َْز  ٌِ ا ٣َ ث٨ََ َواحٔٔس َحسَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ضَٔی َحسَّ َر ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب ٩ِ َج ًَ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ اٟ ِبٔس 

 ٔ إ َٓ َش٥ِ  ِ٘ ٥ِ ُي َٟ ا  ک١ُِّ ٣َ ٔي  ٔة ف ٌَ ِٔ ٔاٟظ  ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ َرُسو َضی  َٗ  ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ ُٚ اهَّللُ  ُ اْٟط  ِت  َٓ َُصِّ زُ َو ُحُسو ِٟ ا ِت  ٌَ َٗ ا َو َذ

ةَ  ٌَ ِٔ ُط ًَل  َٓ 

ادح، رمعم، زرہی، اوبہملس  ن دبعارلنمح، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل دسمد، دبعاول

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہعفش اک رہ اس زنیم ںیم مکح دای وج میسقت ہن وہیئ  ب دح دنبی وہ اجےئ افر راےتس دبؽ دےیئ اجںیئ وت ہعفش

 ںیہن ےہ۔

 اولادح، رمعم، زرہی، اوبہملس  ن دبعارلنمح، اجرب  ن دبع اہللدسمد، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےنچیب  ے ےلہپ ہعفش وک عیفش رپ ک ش رکےن اک ایبؿ افر احمک ےن اہک ہک ارگ ےنچیب  ے پ

 ہعفش اک ایبؿ :   ابب

 ےن اہک ہک  ب ہعفش اچیب ایگ افر عیفش   ے ےلہپ ہعفش وک عیفش رپ ک ش رکےن اک ایبؿ افر احمک ےن اہک ہک ارگ ےنچیب  ے ےلہپ عیفش ااجزت د  اس وک ہعفش اک قح ںیہن افر یبعشےنچیب

 وموجد اھت نکیل اس ےن ارتعاض ںیہن ایک وت اس وک قح ہعفش ںیہن ےہ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2116    حس

یس :  راوی خ، ابزاہی٥ ب٩ ٣یْسہ، ٤ًزو ب٩ ْش ابزاہی٥، اب٩ جزی  ٣کي ب٩ 

زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ َة  َْسَ اصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣َِی َِز نٔي إٔب بََر ِٕخ أَِخ َزی اب٩ُِ ُج َا  ٧ بََر اصٔی٥َ أَِخ َِز يي  ب٩ُِ إٔب ٤َک ِٟ ا ا  ٨ََ ث َيَحسَّ ل ًَ ُت  ِٔ َٗ ا٢َ َو َٗ یٔس  ٔ رشَّ اٟ ٔي    ٔس ب٩ِٔ أَب ٌِ َس

 َّ٨ اٟ ِولَي  ٣َ ٍٕ ٔ َرآ َئ أَبُو  ِ َجا َيیَّ إٔذ ٜٔ ٨ِ ی ٣َ لَي إِٔحَس ًَ یََسُظ   ٍَ َؿ َو َٓ َة  ٣َ ُر ب٩ُِ ٣َِْخَ ٤ِٔشَو ِٟ ا اَئ  َح َٓ إؾ  َّٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔيیِّ َػل

ْس َو  ٌِ ا٢َ َس َ٘ َٓ  ََ رٔ َزا ًَیَّ فٔي  ِّی بَِی ى ٣ٔ ٍِ َِت اب ُس  ٌِ َس ا٢َ یَا  َ٘ اهَّللٔ َٓ ْس َو ٌِ َس ا٢َ  َ٘ َٓ ُض٤َا  َّ٨ ًَ ا تَبَِت َٟ  ٔ اهَّلل َوُر َو ٤ِٔش ِٟ ا  ٢َ ا َ٘ َٓ ا  ُُض٤َ اً َِت اهَّللٔ ٣َا أَب

ائَةٔ  َص ٣ٔ َٔضا َخ٤ِ ٔلیُت ب ًِ ُ ِس أ َ٘ َٟ  ٍٕ ٔ آ ُو َر ا٢َ أَب َٗ ّة  ٌَ لَّ َ٘ ٤َّة أَِو ٣ُ ٨َحَّ ٣ُ ٕٖ آَِل ةٔ  ٌَ َِرَب لَي أ ًَ  ََ ٔیُس يي َس َِل أَز َن ِوَِل أ َٟ ٕر َو ٨َا ٔيیَّ زٔی َّ٨ اٟ ُت  ٌِ ٔ ٤

َلی ًِ ُ ٧ََا أ ٖٕ َوأ آَِل ٔة  ٌَ َِرَب َضا بٔأ َٜ ُت َلِي ًِ َ ٔ ٣َا أ ٔط ب َ٘ ٙ  بَٔش ُر أََح ا َح ِٟ ا  ٢ُ و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٕر  َػل ٨َا زٔی َٔة  َص ٣ٔائ ٤ِ ا َخ بَٔض

ٔیَّاظُ  اَصا إ َل ًِ َ أ َٓ 

رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم دعس  ن ایب فاقص ےک یکم  ن اربامیہ، ا ن رججی، اربامیہ  ن رسیمہ، رمعف  ن رشدی  ے 

 اپس ڑھکا اھت وت دجسم ںیم وسمر  ن زخمہم آای افر اانپ تا ھ ےری  اکی ومڈنےھ رپ راھک اوستق اوبراعف یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

دیول دعس ےن اہک دخبا ںیم وت اںیہن ںیہن رخدیات وسمر الغؾ آےئ افر اہک ا  دعس ھجم  ے ےری  دفونں رھگ وج اہمتر  ہلحم ںیم ںیہ رخ

 ےن اہک دخبا ںیہمت رخدیان وہاگ دعس ےن اہک ںیم ںیہمت اچر وس )درمہ(  ے زایدہ ںیہن دفں اگ افر فہ یھب دنچ وطسقں ںیم اوبراعف ےن اہک

امےت وہےئ ہن اتنس ہک ڑپفیس ہعفش اک زایدہ قحتسم ےہ ہک ےھجم اس ےک اپچن وس دانیر  ل رےہ ےھت ارگ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رف

 وت ںیم یھبک ںیہمت اچر وس درمہ ںیم ہن داتی  ب ہک ےھجم اپچن وس دانیر  ل رےہ ےھتانچہچن فہ دفونں رھگ اوبراعف ےن دعس وک د  دےی۔

 یکم  ن اربامیہ، ا ن رججی، اربامیہ  ن رسیمہ، رمعف  ن رشدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وکاسن ڑپفیس زایدہ آربی ےہ ۔

 ہعفش اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وکاسن ڑپفیس زایدہ آربی ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2117    حس

، اب٩ ًبساهَّلل ،  :  راوی ، ح، ًلي ہ ٤ًزا٪، ك٠حہ ب٩ ًبساهَّلل ، حرضت ًائظہححاد طٌب ہ، ابو  طبابہ، طٌب

ُة حَ  َب ٌِ ُط ٨ََا  ث َُة َحسَّ اب َطَب ا  ث٨ََ ٔ َحسَّ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ َىٔی  ث ُة ح و َحسَّ َب ٌِ ٨ََا ُط ث ْد َحسَّ ا ا َححَّ ٨ََ ث ُت َحسَّ ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ اَ٪  ٤َِٔز ٨ََا أَبُو ً ث سَّ

 ٔ ائ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ َة ب٩َِ  ٤َٔ ك٠ََِح ٔض ب َِْقَ ٔلَي أ ا٢َ إ َٗ ی  ا أُصِٔس ِّض٤َٔ َي أَی إٔل َٓ ی٩ِٔ  َر ا لٔي َج اهَّللٔ إٔ٪َّ   ٢َ ُسو َر َا  ُت ی ٠ِ ُٗ ا  ٨َِض ًَ َرضَٔی اهَّللُ  َة  ٔک َظ ا ٨ِ٣ٔ

َابّا  ب

ؿ ایک ہک اجحج ہبعش، ح،  یل، ا ن دبعاہلل ، ابشہب، ہبعش، اوبرمعاؿ، ہحلط  ن دبعاہلل ، رضحت اعہشئ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایب

ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےری  دف ڑپفیس ںیہ اؿ ںیم  ے سک وک دہہی وجیھبں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن رفامای اس وک سج اک درفازہ مت  ے زایدہ آربی وہ۔

  دبعاہلل ، رضحت اعہشئاجحج ہبعش، ح،  یل، ا ن دبعاہلل ، ابشہب، ہبعش، اوبرمعاؿ، ہحلط  ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وحاہل اک ایبؿ : ابب

 ...زمدفری ای رکاہی اک ایبؿ ۔ رمد اصحل اک زمدفری رپ اگلان افر اہلل اک وقؽ ہک نج  ے ت

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

اس صخش اک ایبؿ وج یسک ایبؿ ۔ رمد اصحل اک زمدفری رپ اگلان افر اہلل اک وقؽ ہک نج  ے مت زمدفری ول اؿ ںیم ااھچ فہ ےہ وج وقی وہ افر اامدتنار زخایچن افر  زمدفری ای رکاہی اک

 اکؾ یک وخاشہ رک  اس  ے اکؾ ہن ےل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2118    حس



 

 

٣وسی اطٌزی ٣ح٤س :  راوی ٕ، سٔیا٪، ابوبززہ، یزیس ب٩ ًبساهَّلل ، ابوبززہ، ًا٣ز، ابو  ب٩ یوس

٩ِ أَبٔی ًَ َِزَة  ُو بُز ی أَب ٔي َجسِّ بََرن ا٢َ أَِخ َٗ َِزَة  ٔي بُز ٩ِ أَب ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث َٕ َحسَّ ُس یُو ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر زٔیِّ  ٌَ َِط ِْل وَسی ا ٔ أَبٔي ٣ُ ط

ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ُشطُ  ًَ ِٔ َن َبّة  ٔ كَيِّ ٔط ا أ٣َُٔز ب ی ٣َ یَُؤزِّ ٔذی  َّٟ ا یُن  اِْل٣َٔ ازُٔ٪  َد ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ  ٢َ ا ٔیَن َٗ ٗ َتَؼسِّ ٤ُ ِٟ ا  أََحُس 

ؿ ایک ہک یبن دمحم  ن ویفس،  نایؿ، اوبربدہ، سیدی  ن دبعاہلل ، اوبربدہ، اعرم، اوبومیس ارعشی  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اامدتنار زخایچن یھب ریخات رکےن فاولں ںیم  ے اکی ےہ وج اےنپ دؽ یک وخیش  ے امکل یک 

 دالیئ وہیئ ر م وپری وپری د ۔

 دمحم  ن ویفس،  نایؿ، اوبربدہ، سیدی  ن دبعاہلل ، اوبربدہ، اعرم، اوبومیس ارعشی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

ایبؿ وج یسک امدتنار زخایچن افر اس صخش اک زمدفری ای رکاہی اک ایبؿ ۔ رمد اصحل اک زمدفری رپ اگلان افر اہلل اک وقؽ ہک نج  ے مت زمدفری ول اؿ ںیم ااھچ فہ ےہ وج وقی وہ افر ا

 اکؾ یک وخاشہ رک  اس  ے اکؾ ہن ےل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2119    حس

٣وسی :  راوی ، ح٤یس ب٩ ہًل٢، ابوبززہ، ابو ز، یحٌی، ْقہ ب٩ خاٟس  ٣شس

َىٔی حُ  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أٟٕس  َة ب٩ِٔ َخ ُْقَّ  ٩ِ ًَ َیِحٌَی  ا  ث٨ََ ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  وَسی َر ٔي ٣ُ ٩ِ أَب ًَ ُزَِزَة  ُو ب ا أَب ٨ََ ث ٢ٕ َحسَّ ًَٔل ٤َِیُس ب٩ُِ ص

 ٔ ٤ ًَ ا  ُت ٣َ ٠ِ ُ٘ َٓ ِّیَن  ٔی ز ٌَ َِط ِْل ًَلٔ٪ ٩ِ٣ٔ ا ٔي َرُج ٥َ َو٣َع َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ َي  ٔل ُت إ َب٠ِ ِٗ َ ٢َ أ ا اَٗ َ٘ َٓ  ١َ٤َ ٌَ ِٟ ا أ٪  َِل٠َُب ا ی َُّض٤َ ُت أ٧َ ٢َ ٠ِ

َزظُ  ََرا ا ٩ِ٣َ أ ٨َٔ ٠٤َ ًَ َي  ل ًَ  ١ُٔ٤ ٌِ َت َنِش ٩ِ أَِو َِل  َٟ 

دسمد، ییحی، آرہ  ن اخدل، دیمح  ن الہؽ، اوبربدہ، اوبومیس  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

ض ایک ںیم ںیہن اجاتن ہک ہی دفونں اع ل اننب اچےتہ فملس ےک اپس آای افر ےری  اس ھ ہلیبق ارعش ےک دف آدیم افر یھب ےھت ںیم ےن رع



 

 

 ںیہ آپ ےن رفامای مہ رہسگ اس صخش وک اع ل ںیہن انبےت وج اع ل اننب اچےہ۔

 دسمد، ییحی، آرہ  ن اخدل، دیمح  ن الہؽ، اوبربدہ، اوبومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دنچ ریقاط ےک وعض رکبایں رچاےن اک ایبؿ ۔

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

 دنچ ریقاط ےک وعض رکبایں رچاےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2120    حس

، ٤ًزو ب٩ یحٌی، ابوہزیزہ :  راوی  اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ٣کي

 ِ ٤َُس ب ا أَِح ٨ََ ث ئ َحسَّ َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  َِزَة  ی ٔي صَُز ٩ِ أَب ًَ  ٔ ظ ٩ِ َجسِّ ًَ ٌَی  َیِح زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ٨ََا  ث يي  َحسَّ ٤َک ِٟ ا ٕس  َّ٤ طٔ ٩ُ ٣َُح ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  یِّ َػل

ا٢َ  َ٘ َٓ ٧ََِت  ُُط َوأ َِػَحاب ا٢َ أ َ٘ َٓ  ٥َ٨َ َِ ِٟ ا عَي  ا إِٔلَّ َر ٧َبٔیًّ اهَّللُ  َث  ٌَ ا َب ٢َ ٣َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ةَ  َو ْٔلَص١ِٔ ٣ََّٜ َم  رٔی ا َْقَ لَي  ًَ اَصا  ًَ ٨ُِت أَِر ُٛ  ٥ِ ٌَ  َن

 ےن ادمح  ن دمحم، یکم، رمعف  ن ییحی، اےنپ دادا  ے فہ اوبرہریہ  ے فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای اہلل

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک افر آپ ےن یھب رفامای تاں ںیم ہکم وکیئ یبن ااسی ںیہن اجیھب سج ےن رکبایں ہن رچایئ وہں آپ ےک احصہب ر

 فاولں یک رکبایں دنچ ریقاط ںیم رچاای رکات اھت۔

 ادمح  ن دمحم، یکم، رمعف  ن ییحی، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفری رکاےن اک ایبؿ افر یبن لص رضفرت ےک فتق

 

 

 ...ای  ب وکیئ املسمں ہن ےلم رشموکں  ے ن



 

 

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

 دفری رکاےن اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ کج  وہیدویں وک 

 

 

 اکؾ رپ اگلای اٹبیئ اک اعمہلم ایک ۔رضفرت ےک فتق ای  ب وکیئ املسمں ہن ےلم رشموکں  ے ن

یث                               ج٠س او٢  :  سج٠      2121    حس

، ًائظہ :  راوی ، رعوہ ب٩ زبیر سی، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی اہی٥ ب٩ ٣و  ابز

 ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ز بَیِر اٟ َوَة ب٩ِٔ  ٩ِ رُعِ ًَ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ِ ٣َ ًَ ا٦ْ  ٧َا صَٔظ بََر وَسی أَِخ اصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُ َِز ٨ََا إٔب ث َز  ائَٔظةَ َحسَّ َتأَِج اِس ا َو ٨َِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر

ٔسٓیٕ  ًَ ِبٔس ب٩ِٔ  ًَ َىٔی  ی١ٔ ث٥َُّ ٩ِ٣ٔ ب َىٔی اٟسِّ َرُجًّل ٩ِ٣ٔ ب  ٕ ٥َ َوأَبُو بََِک َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اصٔزُ اٟ ٤َ ِٟ ا ُت  ی ْٔخِّ ِٟ ا ّتا  ی ّٔیا ْٔخِّ از َص

ٕٕ فٔي آ٢ٔ  ٔیَن ح٠ِٔ ی٤َ ِس ٤َََُص  َٗ یَةٔ  ا ضَٔس ِٟ ٔا ٤َٔا ب ض ٔ َراح٠َٔتَِی ِیط َٟ ٔ ا إ ٌَ َٓ َس َٓ اُظ  أ٨َ٣َٔ َٓ ِٕع  ی ُْقَ  ٔ ار َّٔ ُٛ ٔی٩ٔ  ز لَي  ًَ أؾ ب٩ِٔ َوائ١ٕٔ َوصَُو  ٌَ ِٟ ا

 ِ ٧ ًَل َوا اِرَتَح َٓ ًََلٕث  ا٢ٕ ث َی َٟ َػبٔیَحَة  ا  ٤َٔ اح٠َٔتَِیض َٔز ٤َُا ب اص أََت َٓ  ٢ٕ ا َی َٟ َس ثًََلٔث  ٌِ ٕر َب َِو َر ث َا ُظ ُ ا َس ًَ ا ُ َوَو ز ا٣ٔ ًَ ا  ٤َ ُض ٌَ ٣َ َٙ یَِرَة  َل٠َ َض ُٓ ب٩ُِ 

اح١ٔٔ  اٟشَّ  ُٙ ی ََطٔ َُو  َة َوص َّٜ١َ ٣َ َٔ َِس أََخَذ بٔض٥ِٔ أ َٓ یلٔي   اٟسِّ ٟٔی١ُ  اٟسَّ  َو

اربامیہ  ن ومیس، اشہؾ، رمعم، زرہی، رعفہ  ن زریب، اعہشئ  ے رفاتی رکےت ںیہ رجہت ےک فاہعق ںیم ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

وک رھپ ینب دبع  ن دعی  ے اکی راربہ وج راہ اتبےن ںیم تہب وہایشر اھت زمدرفی رپ راھک اس ےن افر اوبرکب ےن ینب دلی ےک اکی صخش 

اعص  ن فالئ ےک اخدناؿ  ے  مس اک اعمدہہ ایک اھت افر فہ یافر آرشی ےک دنی رپ اھت اؿ دفونں ےن اس رپ اامتعد ایک افر اس وک دفونں 

ہک نیت راوتں ےک دعب اغر وثر ےک اپس ےل رک آےئانچہچن فہ نیت راوتں ےک دعب حبص  ےن اینپ اینپ وسارایں ددیںی افر اس وک دہاتی یک

 ر ہ اھت افر راہ اتبےن فاال ہلیبق دلی اک اکی 
ب ہ 
ف

وک دفونں یک وسارایں ےل رک آےئ افر آپ دفونں رفاہن وہےئ افر اؿ ےک اس ھ اعرم  ن 

 صخش اھت وج اؿ بس وک اسلح ےک راہتس  ے ےل ایگ۔

 میہ  ن ومیس، اشہؾ، رمعم، زرہی، رعفہ  ن زریب، اعہشئاربا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ وکیئ آدیم یسک زمدفر وک زمدری رپ اگلےئ ہک نیت دؿ ای اکی ہنیہم ای اکی اسؽ ےک ب



 

 

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

اینپ رشاطئ رپ اقمئ  دیم یسک زمدفر وک زمدری رپ اگلےئ ہک نیت دؿ ای اکی ہنیہم ای اکی اسؽ ےک دعب اکؾ رک  وت اجزئ ےہ افر  ب فہ فتق رقمر آاجےئ وت دفونںارگ وکیئ آ

 رںیہ ےگ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2122    حس

، ً٘ی١، اب٩ ط :  راوی ٟیث ر،  ، حرضت ًائظہیحٌی ب٩ بٜی ، رعوہ ب٩ زبیر  ہاب

 ِ َی ز ب اٟ َوةُ ب٩ُِ  ٔي رُعِ بََرن أَِخ َٓ إب  َض ٔط اب٩ُِ  ا٢َ  َٗ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب یَِح ا  ٨ََ ث َد َحسَّ ا َزِو ٨َِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َة  ائَٔظ ًَ ٔ أَ٪َّ  ر

ِت  َٟ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ ّٔیا  اٟ ز ی١ٔ َصا اٟسِّ َىٔی  ًّل ٩ِ٣ٔ ب َرُج  ٕ ُو بََِک ٥َ َوأَب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  َرُسو َتأَِجَز  اِس َو

 َٟ ًََلٔث  َس ث ٌِ َِوٕر َب َاَر ث ُظ ُ َسا ًَ ا ٤َٔا َوَو ض اح٠َٔتَِی ٔ َر ِیط َٟ ٔ ا إ ٌَ َٓ َس َٓ یِٕع  ُْقَ رٔ  ا َّٔ ُٛ ٔی٩ٔ  ز َي  ل ًَ َُو  ّتا َوص ی ٔ ْٔخِّ اح َٔز ا٢ٕ ب ًََلٕث َی َح ث ُػِب ا  ض٤َٔ  ٠َتَِی

ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی 

صخش وک وج راربہ رکےت ںیہ اوہنں ےن رجہت ےک فاہعق ںیم اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اوبرکب ےن ینب دلی ےک اکی 

اھت راہتس اتبےن ےک ےئل زمفری رپ رقمر ایک افر فہ یافر آرشی ےک دنی رپ اھت دفونں ےن اینپ وسارایں اس ےک وحاہل رک دںی افر اس 

  ے دہع ایل ہک نیت راوتں ےک دعب رسیتی یک حبص وک اغر وثر رپ وساری رکیل آاجےئ۔

 فہ  ن زریب، رضحت اعہشئییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، رع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہجد ںیم زمدفر اس ھ ےل اجےن اک ایبؿ ۔

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

 اہجد ںیم زمدفر اس ھ ےل اجےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2123    حس



 

 

٣یہ :  راوی ء، ػٔوا٪ ب٩ يٌلي ب٩ ا ابزاہی٥، اس٤ٌی١ ب٩ ٠ًیہ، اب٩ جزیخ، ًلا  يٌ٘وب ب٩ 

 ًَ نٔي  ا٢َ أَِخبََر َٗ یِٕخ  َز اب٩ُِ ُج ٧َا  بََر َة أَِخ أًی١ُ ب٩ُِ ٠ًَُیَّ ِٔس٤َ ٨ََا إ ث َِزاصٔی٥َ َحسَّ وُب ب٩ُِ إٔب ُ٘ ٌِ ٨ََا َي ث ٌِ َحسَّ اَ٪ ب٩ِٔ َي َو ِٔ َػ  ٩ِ ًَ ْئ  ٩ِ َلا ًَ لَي 

ِْسَ  ٌُ ِٟ ا َع  ٥َ َجِی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ زَِوُت ٣َ َُ ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  لَي ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٌِ لٔي فٔي َي ٤َا ًِ َ ٙٔ أ َ َاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِوث ک َٓ  ٔ ة

ا ٍَ َػ َب ِٔػ ٤َُا إ فَّ أََحُسص ٌَ َٓ ٧ّا  ِٔنَشا اَت١َ إ َ٘ َٓ یْر  لٔي أَٔج َاَ٪  ک َٓ ٔسی  ِٔ َي َن ٔل َٙ إ ٧َِل٠َ ا َٓ ِت  َل َ٘ َش َٓ َتطُ  ٨َٔيَّ ٧ََِسَر ث أ َٓ ُط  ٌَ ِٔػَب ََ إ َ ز َِت ا٧ َٓ  ٔ ٔط حٔب

ا٢َ  َٗ ا  ٤َُض ـَ ِ٘ َک َت ُط فٔي ٓٔی ٌَ َب َُ إِٔػ َیَس َٓ َ ا٢َ أ َٗ َتطُ َو ٨َٔيَّ أَصَِسَر ث َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ِح١ُ  اٟ َٔ ِٟ ا  ٥ُ ـَ ِ٘ ٤َا َي َٛ ا٢َ  َٗ بُطُ  أَِحٔش

 ٢َ ا یَ َٗ فَّ  ًَ َرُجًّل  ةٔ أَ٪َّ  َٔ اٟؼِّ  ٔ ٤ِٔٔث١ٔ َصٔذظ ٔ ب ظ ٩ِ َجسِّ ًَ َة  َٜ ٔ ب٩ُِ أَبٔي ٠َ٣ُِی اهَّلل ِبُس  ًَ َىٔی  ث ِٕخ َوَحسَّ َزی َتطُ اب٩ُِ ُج ٨َٔيَّ َر ث أ٧ََِس َٓ َرُج١ٕ  َس 

٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕ َر ُو بََِک ا أَب َرَص أَصَِس َٓ 

ء، وفصاؿ  ن یلعی  ن اہیم  ے رفاتی ےہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وقعیب  ن اربامیہ، اامسلیع  ن ہیلع، ا ن رججی، اطع

اس ھ شیج ارسعلہ ینعی کوبک ںیم رشکی وہا اھت افر ےری  ایخؽ ںیم ہی بس  ے زایدہ اقلب اامتعد لمع اھت ےریا اکی زمدفر اھت سج 

ےن اینپ ایلگن چنیھک یل وت اس ےک داتن رگ ےئگ فہ یبن یلص اہلل ہیلع ےن یسک  ے ڑگھجا ایک اکی ےن دفےر  یک ایلگن داتن ںیم دابیل وت اس 

فآہل فملس ےک اپس اکشتی ےل رک اچنہپ وت آپ ےن اس ےک داتن اک اعمفہض ںیہن دالای افر رفامای ہک فہ اینپ ایلگن ریت  ہنم ںیم رےنہ 

 ہک سج رطح افٹن ابچ اجات ےہ افر ا ن رججی ےن اہک ہک ھجم  ے داتی ہک وت ابچ اجات یلعی اک ایبؿ ےہ ہک ےریا ایخؽ ےہ ہک آپ ےن ہی رفامای

ی کۃ ےن اوہنں ےن اےپن دادا  ے اس رطح رفاتی یک ہک اکی صخش ےن یسک ےک تا ھ وک داوتنں ںیم دابای اس ےن اانپ 
مل
دبعاہلل  ن ایب 

 تا ھ چنیھک ایل وت اس اک داتن رگ ایگ وت اوبرکب ےن اس اک اعمفہض ںیہن دالای

 وقعیب  ن اربامیہ، الیعمس  ن ہیلع، ا ن رججی، اطعء، وفصاؿ  ن یلعی  ن اہیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ارگ وکیئ صخش یسک زمدفر وک اس اکؾ رپ اگلےئ ہک دویار دیس یھ رک د  وج رگےن ےک آربی

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ صخش یسک زمدفر وک اس اکؾ رپ اگلےئ ہک دویار دیس یھ رک د  وج رگےن ےک آربی ےہ ۔
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، سٌیس ب٩ جبیر :  راوی ٣ش٥٠، ٤ًزو ب٩ زی٨ار  ٕ، اب٩ جزیخ، يٌلي ب٩  سی، ہظا٦ ب٩ یوس اہی٥ ب٩ ٣و  ابز

َ حَ  ل ٌِ نٔي َي ا٢َ أَِخبََر َٗ بََرص٥ُِ  ِٕخ أَِخ َزی اب٩َِ ُج َٕ أَ٪َّ  ُوُس ا٦ُ ب٩ُِ ی ٧َا صَٔظ بََر وَسی أَِخ اصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُ َِز ٨ََا إٔب ث ارٕ سَّ ٨َ زٔی زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ي ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َو

 ٔ ٤ ِس َس َٗ  ٢َ ا َٗ ا  ٤َُ یِرُص َُ ٔ َو ٔط ٔب اح َػ َي  ل ًَ ا  ٤َُ ٔیُس أََحُسص یَز  ٕ یِر َب یٔس ب٩ِٔ ُج ٌٔ َس  ٩ِ ٕض ًَ ا بَّ ًَ اب٩ُِ  ٔي  ٢َ ل ا َٗ  ٢َ ا َٗ یٕس  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ثُطُ  یَُحسِّ ُط  ُت ٌِ

َِل  ٧ ا َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ٕب  ٌِ َٛ ُبَي  ب٩ُِ  َىٔی أ ث ا َحسَّ ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  فَّ َر َ٘ ی٨َِ ٔیُس أَِ٪  ُز ی ّرا  ا ا ٔجَس َوَجَس َٓ ا  َ٘ ٠َ

یْس بَٔیسٔ  ٌٔ َس ا٢َ  ِو طٔ َٗ َٟ ا٦َ  َ٘ َت اِس َٓ  ٔ ظ ٤ََشَحطُ بَٔیٔس َٓ ا٢َ  َٗ یّسا  ٌٔ َس ِبُت أَِ٪  لَي َحٔش ٌِ ا٢َ َي َٗ ا٦َ  َ٘ اِسَت َٓ  ٔ یِط یََس  ٍَ َٓ َر ا َو ََٜذ ٔ َص َت ظ ئِ

ِک٠ُُطُ  ٧َأ ّزا  یْس أَِج ٌٔ ا٢َ َس َٗ ا  ّز ٔ أَِج ط ٠َِی ًَ َدِذَت   َِلتَّ

دانیر ، دیعس  ن ریبج  ے رفاتی رکےت ںیہ یلعی  ن ملسم افر رمع  اربامیہ  ن ومیس، اشہؾ  ن ویفس، ا ن رججی، یلعی  ن ملسم، رمعف  ن

 ن دانیر اکی دفےر   ے ھچک زایدیت ےک اس ھ رفاتی رکےت ںیہ ا ن رججی اک ایبؿ ےہ ہک اؿ دفونں ےک العفہ دفےر  ولوگں وک 

  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل یھب رفاتی رکےت وہےئ انس ہک ھجم  ے ا ن سابس ےن افر اؿ  ے ایب  ن بعک ےن ایبؿ ایک ہک ھجم

فملس ےن رفامای ہک دفونں رضحات ومٰیس فرضخ  ےل وت دفونں ےن اکی دویار دیھکی وج رگےن ےک آربی یھت دیعس ےن اہک ہک رضخ ےن 

ں دیعس ےن اہک ہک اانپ اس رطح اےنپ تا ھ  ے ااشرہ ایک افر اےنپ دفونں تا ھ ااھٹےئ وت دویار دیسیھ وہیئگ یلعی ےن اہک ںیم ایخؽ رکات وہ

وک تا ھ دویار رپ ریھپ دای وت فہ دیسیھ وہیئگ رضحت ومٰیس ک ےن ےگل ہک ارگ مت اچےتہ وت اس رپ ارج ےتیل دیعس ےن اہک ارج ےتیل وت مہ اس 

 اھکےت۔

 اربامیہ  ن ومیس، اشہؾ  ن ویفس، ا ن رججی، یلعی  ن ملسم، رمعف  ن دانیر ، دیعس  ن ریبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دفرہپ کت ےک ےئل زمدفر اگلےن اک ایبؿ۔

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

 دفرہپ کت ےک ےئل زمدفر اگلےن اک ایبؿ۔
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ز، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًزس٠امی :  راوی  ٪ ب٩ ِحب، ح٤ا

ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َز  ٤َُ اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ ٧َآ  ٩ِ ًَ وَب  ٩ِ أَی  ًَ ْز  ا َّ٤ ا َح ٨ََ ث ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ

 ِ َی اب َت ٜٔ ٥ُِٜ َو٣ََث١ُ أَص١ِٔ اِل ٢َ ٣ََث٠ُ ا َي َٗ ل ًَ رٔ  ا َض ا٨َّٟ  ٕٔ نِٔؼ َي  ٔل ٔي ٩ِ٣ٔ ُُِسَوَة إ ل  ١ُ٤َ ٌِ ٢َ ٩ِ٣َ َي ا َ٘ َٓ َئ  ا َز َز أَُج َتأَِج اِس َرُج١ٕ  ٤ََث١ٔ  َٛ ٔن 

 َٓ ٕن  ا ٔیَر َي ٗ ل ًَ َِّصٔ  ٌَ ِٟ ا  ٔ ًَلة َي َػ ٔل رٔ إ ا َض َّ٨ اٟ  ٕٔ نِٔؼ لٔي ٩ِ٣ٔ   ١ُ٤َ ٌِ ٢َ ٩ِ٣َ َي ا َٗ زُ ث٥َُّ  َیُضو ِٟ ا ٠َٔ٤ِت  ٌَ َٓ ٕن  ا ٔیَر اَر ٗ َؼ َّ٨ اٟ ِت  ٠َٔ٤ ا٢َ ٌَ َٗ ی ث٥َُّ 

 َّ٨ اٟ زُ َو و َیُض ِٟ ا َبِت  ـٔ َِ َٓ ْمُتَْن ص٥ُِ  أ َٓ َیِٔن  اك ٔیَر لَي ٗ ًَ ٤ُِص  اٟظَّ َب  َتِٔی َي أَِ٪  ٔل َِّصٔ إ ٌَ ِٟ ا ٔي ٩ِ٣ٔ  ١ُ٤َ ل ٌِ ثَرَ ٩ِ٣َ َي ِٛ َ ا أ ٨َ َٟ ا  ا ٣َ ُو اٟ َ٘ َٓ ی  َر َؼا

ا َٗ ا َِل  اُٟو َٗ  ٥ُِٜ ِّ٘ ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ َح ِؼُت َ٘ َن ا٢َ َص١ِ  َٗ ّئ  َلا ًَ  َّ١ َٗ َ ٤ًَّل َوأ ََطاُئ ًَ ٔ ٩ِ٣َ أ ط لٔي أُوتٔی ـِ َٓ َذَٟٔک  َٓ  ٢َ 

امیلسؿ  ن رحب، امحد، اویب، انعف، ا ن رمع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

اگلےئ افر اہک ہک وکؿ ےہ وج ہک اہمتری افر دفونں الہ اتکب وہید ف اصنری یک اثمؽ اس صخش یک رطح ےہ سج ےن دنچ زمدفر اکؾ رپ 

حبص  ے دفرہپ کت اکی ریقاط ےک وعض ےریا اکؾ رک  وت وہید ےن اکؾ ایک رھپ اس ےن اہک ہک وکؿ ےہ وج دفرہپ  ے رصع کت اکی 

ریقاط ےک وعض ےریا اکؾ رک  وت اصنری ےن اکؾ ایک رھپ اس ےن اہک وکؿ ےہ وج رصع  ے وسرج ےک رغفب وہےن کت دف ریقاط ےک 

رک  ہی مت یہ ولگ وہ اس رپ وہید ف اصنری وک ہصغ آای افر ک ےن ےگل ہی ایک ابت ےہ ہک مہ ولوگں ےن اکؾ زایدہ ایک افر  وعض اکؾ

زمدفری مک یلم وت فہ صخش ک ےن اگل ایک ںیم ےن اہمتر  قح ںیم وکیئ یمک یک ےہ اؿ ولوگں ےن اہک ںیہن وت اس ےن اہک ہی ےریا ااسحؿ ےہ 

 ےسج اچوہں دفں۔

 امیلسؿ  ن رحب، امحد، اویب، انعف، ا ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز رصع ےک فتق کت زمدفر اگلےن اک ایبؿ

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع ےک فتق کت زمدفر اگلےن اک ایبؿ
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ، )ًبس  ر  زی٨ا اهَّلل ب٩  ًبس ک،  ٟ ٣ا  ، اویص  اس٤ٌی١ ب٩ 

 ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ َي  ِول ٕر ٣َ ٨َا زٔی ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ أْٟک  َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ِٕص  أًی١ُ ب٩ُِ أَبٔي أَُوی ِٔس٤َ ٨ََا إ ث ِ  َحسَّ ٤َُزَ ب ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ًَ  ٩ِ ًَ َز  ٩ٔ ٤ًَُ

٥ُِٜ َو  ا ٣ََث٠ُ ٤ََّ ٧ٔ ٢َ إ ا َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس ٤َا أَ٪َّ  ُض ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر أب  لَّ َد ِٟ ا ُج١ٕ ب٩ِٔ  َْکَ ی  اَر َؼ َّ٨ اٟ زُ َو َیُضو ِٟ ا

َي  ٔل ٔي إ ١ُ٤َ ل ٌِ ٢َ ٩ِ٣َ َي ا َ٘ َٓ اِّل  َّ٤ُ ً ١َ٤َ ٌِ ِسَت ٠َٔ٤ِت ا ًَ ٕن ث٥َُّ  ا ٔیَر ٕن ٗ ٔیَرا َي ٗ ل ًَ زُ  ُضو َی ِٟ ا ِت  ٠َٔ٤ ٌَ َٓ ٕن  ا ٔیَر ٕن ٗ ا ٔیَر َي ٗ ل ًَ  ٔ ار َض َّ٨ اٟ  ٕٔ نِٔؼ

 َ ل ًَ ٤ِٔص  اٟظَّ ارٔٔب  َِ َي ٣َ ٔل َِّصٔ إ ٌَ ِٟ ا  ٔ ًَلة َػ ُوَ٪ ٩ِ٣ٔ  ٠٤َ ٌِ ی٩َ َت ٔذ َّٟ ا ْمُتَْن  ٕن ث٥َُّ أ ٔیرَا ٕن ٗ ا ٔیَر َي ٗ ل ًَ ی  اَر َؼ َّ٨ َیِٔن اٟ اك ٔیَر َیِٔن ٗ اك ٔیَر  ي ٗ

 ٥ُِٜ ِّ٘ ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ َح ُت ٢َ َص١ِ َه٤ِ٠َ ا َٗ َلاّئ  ًَ   ١ َٗ َ ٤ًَّل َوأ ًَ  ُ ثَر ِٛ َ ٧َِح٩ُ أ ُوا  اٟ َٗ اَری َو َؼ َّ٨ اٟ ُ َو وز َیُض ِٟ ا ِت  َب ـٔ َِ َذَٟٔک َٓ َٓ  ٢َ ا َ٘ َٓ ُوا َِل  اٟ َٗ َطِیّئا   

ََطاُئ  ٔ ٩ِ٣َ أ ط ٔي أُوتٔی ل ـِ َٓ 

ہلل اعتٰیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ( رمع  ن اطخب  ے رفاتی رکےت الیعمس  ن افسی، امکل، دبعاہلل  ن دانیر، )دبعاہلل  ن رمع ریض ا

ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہمتری افر وہید ف اصنری یک اثمؽ اس صخش یک یس ےہ سج ےن دنچ زمدفر اکؾ رپ 

د ےن اکی اکی ریقاط رپ اکؾ ایک رھپ اصنری ےن اگلےئ وت اس ےن اہک ےریا اکؾ دفرہپ کت اکی اکی ریقاط ےک وعض وکؿ رک  اگ؟ وت وہی

اکی اکی ریقاط رپ )رصعکت( اکؾ ایک رھپ مت ولگ وہ وہنجں ےن امنز رصع ےک فتق  ے رغفب آاتفب کت دف دف ریقاط ےک وعض اکؾ 

 ہک ایک ںیم ےن اہمتر  ایک اس رپ وہید ف اصنری وک ہصغ آای افر ک ےن ےگل ہک مہ اکؾ وت زایدہ رکںی افر زمدفری مک ےلم اس آدیم ےن اہک

 قح  ے ھچک مک ایک؟ اؿ ولوگں ےن اہک ںیہن وت اس ےن اہک ہک ہی ےریا ااسحؿ ےہ ےسج اچوہں دفں۔

 الیعمس  ن افسی، امکل، دبعاہلل  ن دانیر ، )دبع اہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش ےک انگ اک ایبؿ وج زمدفر یک زمدفری ہن د 

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اس صخش ےک انگ اک ایبؿ وج زمدفر یک زمدفری ہن د 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2127    حس

ٕ ب٩ ٣ح٤س، یحٌی ب٩ س٠ی٥، اس٤ٌی١ ب :  راوی بي سٌیس، ابوہزیزہیوس ٣یہ، سٌس ب٩ ا  ٩ ا

 َ یسٔ ب٩ِٔ أ ٌٔ َس  ٩ِ ًَ َة  أًی١َ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ِٔس٤َ ٩ِ إ ًَ ُس٠َِی٥ٕ  َیِحٌَی ب٩ُِ  َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َّ٤ ُٕ ب٩ُِ ٣َُح ُس یُو ٨ََا  ث ِزََة َحسَّ ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ یٕس  ٌٔ بٔي َس

 ٔ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َلی بٔي ث٥َُّ َر ًِ َ َرُج١ْ أ ا٣َةٔ  َ٘ٔی ِٟ ا َِو٦َ  ُض٥ِ ی ٤ُ ٧ََا َخِؼ ًََلثَْة أ الَي ث ٌَ ُ َت اهَّلل  ٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ َوَس٠َّ

َزظُ  ٔ أَِج ٔلط ٌِ ٥ِ ُي َٟ ٨ِطُ َو َي ٣ٔ ِوف ِسَت ا َٓ ا  یّر َز أَٔج َتأَِج ِس َرُج١ْ ا ٨َطُ َو ٤ََ َک١ََ ث أ َٓ ا  ََ ُِحًّ َرُج١ْ بَا َر َو  ََُس

، اامسلیع  ن اہیم، دعس  ن ایب دیعس، اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ یلص ویفس  ن دمحم، ییحی  ن میلس

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےن اہک نیت آدیم ںیہ نج اک ںیم ایقتم ےک دؿ دنمش وہں اگ اکی فہ صخش سج ےن ےریا فاہطس 

ےر  فہ صخش سج ےن یسک آزاد وک چیب دای افر اس یک تمیق اھکیئ رسیت  فہ صخش سج ےن یسک د  رک دہع ایک رھپ ےب فافیئ یک دف

 زمدفر وک اکؾ رپ اگلای اس  ے اکؾ وپرا ایل افر اس یک زمدفری ہن دی۔

 ویفس  ن دمحم، ییحی  ن میلس، الیعمس  ن اہیم، دعس  ن ایب دیعس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رصع  ے رات کت ےک ےیل زمدفر اگلےن اک ایبؿ

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

 رصع  ے رات کت ےک ےیل زمدفر اگلےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2128    حس

ء، ابواسا٣ :  راوی سی٣ح٤س ب٩ ًًل ، بزیسہ، ابوبززہ، ابو٣و  ہ

اهَّللُ ضَٔی  َر ٔي ٣ُوَسی  ٩ِ أَب ًَ َزَة  ُزِ َبٔي ب ٩ِ أ ًَ َُزیِٕس  ٩ِ ب ًَ َة  ا٣َ ُو أَُس ا أَب ٨ََ ث ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ  



 

 

 ٔ ز ُضو َی ِٟ ا ٔیَن َو ٤ٔ ٤ُِش٠ ِٟ ا ٢َ ٣ََث١ُ  ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی لَي ًَ ًَ ِی١ٔ  ا٠َّٟ َي  ٔل ا إ ِو٣ّ َی ٤ًَّل  ًَ ُط  َٟ وَ٪  ُ٠٤َ ٌِ ا َي ِو٣ّ َٗ َز  َتأَِج اِس َرُج١ٕ  ٤ََث١ٔ  َٛ ی  اَر َؼ َّ٨ اٟ َو

٨َا َو  َٟ َِت  ك َْشَ ی  ٔذ َّٟ ا  ََ ٔ ز َي أَِج ٔل ٨َا إ َٟ َة  اَج ُوا َِل َح اٟ َ٘ َٓ رٔ  َضا ا٨َّٟ  ٕٔ َي نِٔؼ ٔل ُط إ َٟ ا  ٠ٔ٤ُو ٌَ َٓ  ٕ ٠ُو٦ ٌِ ٣َ ٕ ز َ٘ أَِج َٓ َاك١ْٔ  ا ب ٨َ٠ِٔ٤ ًَ ا  ُض٥ِ َِل ٣َ َٟ  ٢َ ا

َس  ٌِ ی٩ِٔ َب یَر َز أَٔج َتأَِج اِس ا َو و ُٛ َز ا َوَت أَبَِو َٓ ًّل  َا٣ٔ ک  ٥ِ ُٛ َز ا أَِج ٥ُِٜٔ َوُخُذو ٠٤َ ًَ َة  ٘ٔیَّ ا َب ُو ٠ٔ٤ ِٛ َ ا أ ٠ُو ٌَ ِٔ ٤َُا َت ِو٣ٜٔ َی َة  ٘ٔیَّ ًَٔل َب ٤ ِٛ َ ا أ ٤َ ُض َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ص٥ُِ 

 ُ٠ٔ٤ ٌَ َٓ  ٔ ِْلَِجز ا ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ  َٟ ُِت  ك َْشَ ٔذی  َّٟ ا ا  ٤َُٜ ا َوَل ِْلَِجزُ َصَذ َک ا َٟ َاك١ْٔ َو ٨َا ب ٠ِٔ٤ ًَ َک ٣َا  َٟ اَِل  َٗ َِّصٔ  ٌَ ِٟ ا  ٔ ًَلة ٔیُن َػ َاَ٪ ح ک َٔذا  َّی إ ً ا َح و

 َ أَب َٓ یْر  ْئ َئش َطِی رٔ  َضا ا٨َّٟ َٔي ٩ِ٣ٔ  ا بَق ا ٣َ ٤َُٜٔ ٠٤َ ًَ َة  ٘ٔیَّ ٤ًَٔل َب ِٛ َ ا أ ُض٤َ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ط ا ٓٔی ٨َ َٟ ٠َِت  ٌَ ی َج ٔذ َّٟ ٌِ ا ا أَِ٪ َي ِو٣ّ َٗ َتأَِجَز  ِس ا َوا طُ َی َٟ ُوا  ٠٤َ

 َ٤ٔ ض ک٠َِٔی یِٔن  َ٘ ي ََفٔ ِٟ ا ُوا أَِجَز  ٠٤َ ِٜ ِسَت ا ٤ُِص َو اٟظَّ َِت  اب َُ َّی  ً ض٥ِٔ َح َة یَِو٣ٔ ٘ٔیَّ ُوا َب ٠ٔ٤ ٌَ َٓ ض٥ِٔ  َِو٣ٔ َة ی ٘ٔیَّ ا َب ب٠ُٔو َٗ ا  ُض٥ِ َو٣ََث١ُ ٣َ َذَٟٔک ٣ََث٠ُ َٓ ا 

 ٔ ور ا٨ٟ  ا   ٩ِ٣ٔ َصَذ

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای املسمونں وہید افر دمحم  ن العء، اوبااسہم، ربدیہ، اوبربدہ، اوبومیس یبن یلص

ا ہچن 

 

اصنری یک اثمؽ اس صخش یک ےہ سج ےن ھچک آدویمں وک اکؾ رپ اگلای ہک حبص رات کت اکی رقمر زمدفری ےک وعض اکؾ رکت ںح ی

مت ےن امہر  ےئل رقمر یک یھت وج اکؾ مہ ےن رک دای  ب فہ دفرہپ کت اکؾ رک ےکچ وت ک ےن ےگل ںیمہ اہمتری ارجت یک رضفرت ںیہن وج 

ڑ دای فہ ویں یہ رک دای افر اس آدیم ےن اؿ  ے اہک ااسی ہن رکف اانپ اکؾ وپرا رکف افر وپری زمدفری ول نکیل اوہنں ےن ااکنر ایک افر اکؾ وھچ

ف افر مت دفونں وک فیہ زمدفری دفں اگ وج اؿ اؿ ےک دعب اس ےن دفےر  زمدفر اکؾ رپ اگلےئ افر اؿ  ے اہک ہک ابیق دؿ اکؾ وپرا رک

ا ہچن اوہنں ےن اکؾ اانپ اکؾ رشفع ایک اہیں کت ہک  ب رصع یک امنز اک فتق آای وت اوہنں ےن اہک 

 

ح ی
 
ھی

 

ت

ولوگں ےک ےئل ںیم ےن رقمر یک 

 ہک اانپ اکؾ وپرا رکف اس ےئل ہک دؿ مہ ےن وج ھچک ایک فہ وییہن رک دای مت اینپ زمدفری روھک وج امہر  ےیل رقمر یک یھت اس ےن اؿ  ے اہک

ا ہچن اؿ ولوگ

 

ں وھتڑا ابیق رہ ایگ ےہ نکیل اؿ دفونں ےن ااکنر ایکانچہچن اس ےن ھچک ولوگں وک اکؾ رپ اگلای ہک ابیق دؿ ااکس اکؾ رک دت ںح ی

رجت اؿ وک یلم یہی اثمؽ اؿ ےن ابیق دؿ ںیم اکؾ ایک اہیں کت ہک آاتفب رغفب وہایگ افر دفونں رفقی یلہپ افر دفےری امجتع یک ا

 ولوگں یک ےہ افر اس یک سج وک اؿ ولوگں ےن وبقؽ ایک۔

 دمحم  ن العء، اوبااسہم، ربدیہ، اوبربدہ، اوبومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؾ رپ اگل ای افر فہ اینپ ارجت وھچڑ رک الچ اجئاس صخش اک ایبؿ سج ےن یسک زمدفر وک اک



 

 

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

اس وک ڑباھےئ افر اس صخش اک اس صخش اک ایبؿ سج ےن یسک زمدفر وک اکؾ رپ اگل ای افر فہ اینپ ارجت وھچڑ رک الچ اجےئ وت زمدفری رکاےن فاال اس ارجت ںیم تنحم رکےک 

 ےک اس وک ڑب اھےئ۔ایبؿ وج دفےرفں ےک امؽ ںیم تنحم رک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2129    حس

ی، سا٥ٟ ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی  ابو اٟامی٪ ، طٌیب، زہز

اهَّللٔ ِبَس  ًَ اهَّللٔ أَ٪َّ  ِبٔس  ًَ َىٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ث ٔیِّ َحسَّ ز اٟز صِ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ٧َا ُط بََر ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ُت َحسَّ ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ا  ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َ  ب٩َِ ًُ

َّی أََوِوا  ً ٥ُِٜ َح ِب٠َ َٗ َاَ٪  ٩ِ ک َّ٤ ِٕم ٣ٔ َرص َُة  َٙ ثًََلث َِل٠َ ٧ و٢ُ ا ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو وُظ َر َسَخ٠ُ َٓ َإر  َي ُ ٔل َت إ ٤َبٔی ِٟ ا

َش  َٓ َب١ٔ  َح ِٟ ا ْة ٩ِ٣ٔ  َػِْخَ َرِت  ٧َِحَس ا أٟٔح َٓ ا اهَّلَل بَٔؼ ٔ إِٔلَّ أَِ٪ َتِسًُو ة ِْخَ اٟؼَّ  ٔ ظ ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ صَٔذ ٨ُِحٔی َُّط َِل ی ُوا إ٧ٔ اٟ َ٘ َٓ اَر  َِ ِٟ ا ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ ِت  سَّ

 َ ٤َا أ ِب٠َُض َٗ  ُٙ ٔ ِب ُت َِل أَُ ٨ِ ُٛ أ٪ َو ٔیَر ب َٛ َطِیَدأ٪  أ٪  لٔي أَبََو َاَ٪  ُض٥َّ ک ا٠َّٟ ُض٥ِ  َرُج١ْ ٨ِ٣ٔ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥ُِٜٔ ال ٤َ ًِ َ ًِّل َو أ ٔب ص ٔي ك٠ََ ٔي ف َی ب ٨َأ َٓ اِّل  َِل ٣َ

صُِت  َْکٔ یِٔن َو َائ٤َٔ ٤َا ٧ َوَجِستُُض َٓ ُض٤َا  َٗ ُو ٤َا َُب ُض َٟ ِبُت  َح٠َ َٓ ا  َا٣َ ٧ َّی  ً ض٤َٔا َح ٠َِی ًَ ِٔح  ٥ِ٠َ أُر َٓ ا  ِو٣ّ َی ٕئ  اِّل  َطِی ًِّل أَِو ٣َ ا أَص ُض٤َ ِب٠َ َٗ  َٙ ٔ ِب أَِ٪ أَُ

ا  ُ ٔوز ٧ََِت یََسیَّ أ لَي  ًَ َسُح  َ٘ ِٟ ا بِٔثُت َو ٠َ َٔک َٓ َذٟ ُت  ٠ِ ٌَ َٓ ٨ُِت  ُٛ ُض٥َّ إِٔ٪  ا٠َّٟ ٤َا  ُض َٗ ُو ب َُ بَا  رَشٔ َٓ َوا  َ٘ ِستَِی ا َٓ  ُ ز ِح َٔ ِٟ ا  َٚ َّی بََز ً ٤َا َح اَهُض َ٘ ِستٔی

ُْخُ  ِٟ ا وَ٪  ٌُ ٔلی َت ّئا َِل َيِش َطِی َجِت  ِنََفَ ا َٓ  ٔ ة ِْخَ اٟؼَّ  ٔ ٔ ٩ِ٣ٔ صَٔذظ ط ٧َِح٩ُ ٓٔی ا  ا ٣َ َّ٨ ًَ ِد  ََفِّ َٓ ضَٔک  اَئ َوِج َِ ٔ ِت ا٨َّٟ اب ا٢َ  َٗ اهَّللُ وَد  َّي  َػل ٔيی  

نَ   ٩ِ ًَ ِزتَُضا  ََر أ َٓ ٔلَيَّ  أض إ ا٨َّٟ بَّ  َا٧َِت أََح ٥ٕٓ ک ًَ لٔي ب٨ُِٔت  ٧َِت  ُض٥َّ کَا ا٠َّٟ اِْلَْخُ  ا٢َ  َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ِت ًَ َّ٤ َٟ َ َّی أ ً ِّی َح ى ِت ٣ٔ ٌَ ٨ََ ا٣ِت َٓ َضا  ٔش ِٔ

رِٔشٔ  ا ً ُتَض َلِي ًِ َ أ َٓ ىٔی  َِت َحائ َٓ ٔیَن  ٨ اٟشِّ ٨َْة ٩ِ٣ٔ  َس ا  َٔض ٔذَا ب َّی إ ً ِت َح ٠َ ٌَ َٔ َٓ َضا  ٔش ِٔ َن َیَِن  ىٔی َوب يَي بَِی َي أَِ٪ تَُدل ل ًَ إر  ٨َ زٔی ََة  ائ ی٩َ َو٣ٔ

ا  َض ٠َِی ًَ  َٔ و ُٗ ُو ِٟ ا ُت ٩ِ٣ٔ  ِج َترَِحَّ َٓ  ٔ ط ِّ٘ اَت٥َ إِٔلَّ بَٔح َد ِٟ ا فَّ  ُٔ َت َک أَِ٪  َٟ ِت َِل أُح١ٔ   َٟ ا َٗ ا  َض ٠َِی ًَ ِرُت  َس َٔي أَحَ َٗ ه ا َو ٨َِض ًَ ُت  ِٓ ََّصَ ِن ا ب  َٓ

 َّ٨ ًَ ِد  اَِفُ َٓ اَئ َوِجضَٔک  َِ ٔ ِت اب ٠ُِت  ٌَ َٓ ٨ُِت  ُٛ ُض٥َّ إِٔ٪  ا٠َّٟ ُتَضا  َلِي ًِ َ ی أ ٔذ َّٟ ا َب  َص اٟذَّ ُت  ِٛ َز ٔلَيَّ َوَت أض إ َّ٨ ِت اٟ َج ِنََفَ ا َٓ  ٔ ٧َِح٩ُ ٓٔیط ا  ا ٣َ

َّي ا َػل ٔيی   َّ٨ ا٢َ اٟ َٗ ا  َض وَد ٨ِ٣ٔ ُْخُ ِٟ ا وَ٪  ٌُ َتٔلی َُّض٥ِ َِل َيِش یَِر أ٧َ َُ ةُ  ِْخَ َتأَِجزُِت اٟؼَّ ِس يي ا ٔن ُض٥َّ إ ا٠َّٟ ُٔث  اٟ اٟثَّ ا٢َ  َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ هَّللُ 

ثَُرِت  َٛ َّی  ُظ َحً زُِت أَِجَز َّ٤ َث َٓ َب  َذَص ُط َو َٟ ی  ٔذ َّٟ ا  ََ َز احٕٔس َت َرُج١ٕ َو َیَِر  َزص٥ُِ ُ ُض٥ِ أَِج ُت َلِي ًِ َ أ َٓ َئ  ا َز َس  أَُج ٌِ َىٔی َب َحائ َٓ  ٢ُ َوا ِْل٣َِ ا ُط  ٨ِ ٣ٔ

 َ ٢َ ی ا َ٘ َٓ ٔیٕن  اح ٥ٔ٨َ َو َِ ِٟ ا َبَْقٔ َو ِٟ ا ِْلٔب١ٔٔ َو ا  ٩ِ٣ٔ ََ ٔ ز َزی ٩ِ٣ٔ أَِج ا َت ک١ُ  ٣َ ُط  َٟ ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ ٔی  ز ٔلَيَّ أَِج َزِّ إ اهَّللٔ أ ِبَس  ًَ اهَّللٔ ا  ِبَس  ًَ َا  ٢َ ی ا َ٘ َٓ  ٔٙ ٗٔی زَّ ٟ

 َٓ طُ  َٗ ا اِسَت َٓ ُط  ک٠َُّ أََخَذُظ  َٓ زُٔئ بَٔک  ِض َِسَت يي َِل أ ٔن ُت إ ٠ِ ُ٘ َٓ بٔي  زُٔئ  ِض َتِشَت َذَٟٔک َِل  ٠ُِت  ٌَ َٓ ٨ُِت  ُٛ إِٔ٪  َٓ ُض٥َّ  ا٠َّٟ ّئا  َطِی ُط  ٨ِ٣ٔ َِ ُ ََِر ٥ِ٠َ ی



 

 

وَ٪  ٤َُِظ ا ی ُجو َْخَ َٓ ةُ  ِْخَ اٟؼَّ ِت  َج ِنََفَ ا َٓ  ٔ ط ٧َِح٩ُ ٓٔی ا  ا ٣َ َّ٨ ًَ ِد  َِفُ ا َٓ َٔک  اَئ َوِجض َِ ٔ ِت  اب

 ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اوب اامیلؿ ، بیعش، زرہی، اسمل  ن دبعاہلل ایبؿ رکےت ںیہ ہک دبعاہلل  ن رمع ےن اہک ہک ںیم

  ےک ےئل 

 

رفامےت وہےئ انس ہک مت  ے یلہپ اتم ںیم  ے نیت آدیم راہتس لچ رےہ ےھت اہیں کت ہک اکی اغر ںیم رات وک انپہ نل

مت اس اٹچؿ  ے دالخ وہےئ اہپڑ  ے اکی اٹچؿ آرک رگی سج ےن اغر اک ہنم دنب رک دای اؿ ولوگں ےن آسپ ںیم انہک رشفع ایک ہک 

اجنت ںیہن اپےتکس زجب اس وصرت ےک ہک اہلل  ے اےنپ رتہبنی لمع ےک فاہطس  ے داع رکف اس ںیم  ے اکی آدیم ہن اہک ہک ا  اہلل 

ےری  فادلنی تہب وبڑےھ ےھت افر ںیم اؿ  ے ےلہپ یسک وک دفدھ ہن الپات اھت ہن ویبی وچبں وک افر ہن ولڈنی الغومں وک اکی دؿ یسک زیچ 

التش ںیم ںیم تہب دفر الچ ایگ ںیم اؿ ےک اپس اس فتق فاسپ وہا ہک دفونں وس ےکچ ےھت ںیم ےن اؿ دفونں ےک ےئل دفدھ دفتا وت  یک

ا ہچن ںیم رہھٹا رتا افر ایپہل 

 

ےری  تا ھ ںیم ےن اوکن وسای وہا اپای افر ےھجم اندنسپ اھت ہک اؿ  ے ےلہپ ویبی وچبں ای ولڈنی الغومں وک الپؤںح ی

 ںیم اؿ ےک اجےنگ اک ااظتنر رک رتا اھت اہیں کت ہک حبص وہیئگ وت فہ دیبار وہےئ افر دفدھ ایپ ا  ےری  اہلل ارگ ںیم ےن ہی رصػ ںیم اھت

ریتی راض یک اخرط ایک ےہ وت مہ  ے اس تبیصم وک دفر رک د  سج ںیم اس اٹچؿ ےک ببس  ے مہ رگاتفر ںیہ فہ اٹچؿ ھچک ٹہ یئگ 

ےھت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای افر دفےر  ےن اہک ا  ےری  اہلل ےریی اکی اچچ زاد نہب یھت فہ  نکیل فہ لکن ںیہن ےتکس

ےھجم امتؾ ولوگں  ے زایدہ وبحمب یھت ںیم اس  ے ربا اکؾ اچتا نکیل فہ ریک ریہ ینعی رایض ہن وہیئ اہیں کت ہک اکی اسؽ تخس 

 ےن ا ے اکی وس سیب دانیر دےیئ اس رشط رپ ہک فہ ےری  افر اینپ ذات ےک رضفرت  ے دفاچر وہیئ وت فہ ےری  اپس آیئ ںیم

درایمؿ احلئ ہن وہ ینعی مہ رتسب وہےن د  فہ رایض وہیئگ اہیں کت ہک  ب ںیم اس رپ اقدر وہا وت اس ےن اہک ہک ںیم ےھجت اس یک 

اک انگہ اھجمس افر اس  ے اگل وہ ایگ احالہکن فہ ھجم وک  ااجزت ںیہن دیتی ہک وت رہم وک انقح وتڑ انچہچن ںیم ےن اس  ے مہ رتسب وہےن

امتؾ ولوگں  ے ایپری یھت افر ںیم ےن فہ وسان یھب وھچڑ دای وج اس وک ںیم ےن دای اھت ا  ےری  وبعمد ارگ ںیم ےن ہی رصػ ریتی راض 

نکیل ابرہ ںیہن لکن ےتکس ےھت یبن یلص اہلل ہیلع ےک ےئل ایک ےہ وت مہ  ے اس تبیصم وک دفر رک سج ںیم مہ التبم ںیہ وت اٹچؿ ھچک ٹہ یئگ 

فآہل فملس ےن رفامای افر رسیت  آدیم ےن اہک ہک ا  ےری  اہلل ںیم ےن دنچ زمدفر اکؾ رپ اگلےئ ےھت ںیم ےن اؿ وک اؿ یک زمدفری 

اس  ے تہب زایدہ امؽ  دی رگم اکی صخش اینپ زمدفری وھچڑ رک الچ ایگ ںیم ےن اس یک زمدفری وک ڑباھان رشفع ایک اہیں کت ہک

احلص وہا اکی دمت ےک دعب فہ ےری  اپس آای افر اہک ا  ادا ےک دنب  ےھجم ےریی زمدفری د  ںیم ےن اہک ہک ہی افٹن اگےئ 

رکبی افر الغؾ وج ھچک وت دھکی رتا ےہ ہی بس ریت  ںیہ اس ےن اہک ا  ادا ےک دنب  وت ھجم  ے ذماؼ ہن رک ںیم ےن اہک ںیم ھجت  ے 

 رکاتانچہچن اس ےن اسری زیچںی ےل ںیل افر الچ ایگ اس ںیم  ے ھچک یھب ہن وھچڑا ا  ےری  اہلل ارگ ںیم ےن ہی اکؾ ذماؼ ںیہن

ا ہچن فہ اٹچؿ ٹہ یئگ افر فہ ولگ ابرہ لکن رک 

 

ی ںح ی
رصػ ریتی راض یک اخرط ایک اھت وت مہ  ے اس تبیصم وک دفر رک سج ںیم مہ التبم ہ 



 

 

 ےنلچ ےگل۔

 ؿ ، بیعش، زرہی، اسمل  ن دبع اہللاوب اامیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اس صخش اک ایبؿ سج ےن اےنپ آپ وک اس اکؾ رپ اگلای ہک ھٹیپ رپ وبھج ال د  رھپ اس وک

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

 پ وک اس اکؾ رپ اگلای ہک ھٹیپ رپ وبھج ال د  رھپ اس وک ریخات رک د  افر امحؽ یک ارجت اک ایبؿ ۔اس صخش اک ایبؿ سج ےن اےنپ آ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2130    حس

ؼاری :  راوی ، ط٘یٙ، ابو٣شٌوز ان ا٤ًع  سٌیس ب٩ یحٌی ب٩ سٌیس، یحٌی ب٩ سٌیس، 

 َ َیِحٌ یُس ب٩ُِ  ٌٔ َس ا  ٨ََ ث ضَٔی َحسَّ َر رٔیِّ  ا َِنَؼ ِْل ا  ٕ ز و ٌُ ٔي ٣َِش َب ٩ِ أ ًَ  ٕٙ ٘ٔی َط  ٩ِ ًَ ُع  ٤َ ًِ َ ِْل ا ا ٨ََ ث ٔي َحسَّ ٨ََا أَب ث ٔشی  َحسَّ ُْقَ ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس اهَّللُ ی ب٩ِٔ 

 َ ٔل َا إ ٧ َٙ أََحُس ٧َِل٠َ ا ٔة  َٗ َس ٔاٟؼَّ َا ب ا أ٣ََز٧َ ٥َ إَٔذ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  اهَّللٔ َػل  ٢ُ ُسو َاَ٪ َر ٢َ ک ا َٗ ُط  ٨ِ ٤ُسَّ َوإٔ٪َّ ًَ ِٟ ا ُب  ُیٔؼی َٓ ا١ُ٣ٔ  ُیَح َٓ  ٔٚ و اٟش  ي 

َشطُ  ِٔ َن ُظ إِٔلَّ  َزا ا َت ٢َ ٣َ ا َٗ  ٕٕ ِٟ َ ٔائََة أ ٤ َٟ ض٥ِٔ  ـٔ ٌِ َٔب ٟ 

دیعس  ن ییحی  ن دیعس، ییحی  ن دیعس، اشمع، قیقش، اوبوعسمد ااصنری رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب مہ 

وت مہ ںیم  ے وکیئ صخش ابزار اجات وبھج الدات افر اکی دم اانج احلص رکات رھپ اس وک ریخات رکات آج اؿ ںیم  ے  وک دصہق اک مکح دےتی

 ضعب ےک اپس الوھکں رفےپ وموجد ںیہ قیقش اک ایبؿ ےہ ہک ےری  ایخؽ ںیم اوہنں )اوبوعسمد( ےن اینپ یہ ذات وک رماد ایل ےہ۔

 دیعس، اشمع، قیقش، اوبوعسمد ااصنری دیعس  ن ییحی  ن دیعس، ییحی  ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دالیل یک ارجت اک ایبؿ افر ا ن ریسنی اطعء اربامیہ افر ب ن ےن دالیل یک ارجت ںیم وک



 

 

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

وک چیب ا ن ریسنی اطعء اربامیہ افر ب ن ےن دالیل یک ارجت ںیم وکیئ اضمہقئ ںیہن اھجمس افر ا ن سابس ےن اہک ہک وکیئ صخش ےہک ہک وت اس ڑپک  دالیل یک ارجت اک ایبؿ افر 

خ دذ  افر سج دقر د  افر اینت ر م  ے وج زایدہ ےلم فہ وت ےل ےل اس ںیم وکیئ اضمہقئ ںیہن ےہ افر ا ن ریسنی ےن اہک ہک  ب یسک ےن اہک وت اس وک اینت ر
ی ی 
 م ےک وعض 

  رشوطں رپ اقمئ رںیہ ےگ ۔عفن وہ فہ امہر  اہمتر  درایمؿ آداھ آداھ ےہ ای ریتا ےہ وت وکیئ رحج ںیہن افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک املسمؿ اینپ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2131    حس

ز،  :  راوی ض٣شس اٟواحس، ٤ٌ٣ز اب٩ كاؤض، كاؤض، اب٩ ًبا  ًبس

ضٔ  ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٕض  َاُو اب٩ِٔ ك  ٩ِ ًَ ْز  ٤َ ٌِ ا ٣َ ث٨ََ َواحٔٔس َحسَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٢ُ َحسَّ ُسو ي َر ََ َ ا ٧ ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  َی 

َُت٠َقَّ  ی ٥َ أَِ٪  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢َ َِل اهَّللٔ  ا َٗ  ٕ ز ا َٔضْ َٟٔب ٍُ َحا َیبٔی ُط َِل  ِوُٟ َٗ ا  ٕض ٣َ ا بَّ ًَ اب٩َِ  ا  َی ُت  ٠ِ ُٗ  ٕ ز ا أَضْ َٟٔب ٍَ َح َیبٔی اُ٪ َوَِل  َب ِٛ ز  اٟ ي 

اّرا ٤َِش ٔس طُ  َٟ ُوُ٪  ٜ  َی

 ے عنم دسمد، دبعاولادح، رمعم ا ن اطؤس، اطؤس، ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس 

رفامای ےہ ہک آےگ ڑبھ رک اقہلف فاولں  ے ںیلم افر رہشی یسک داہییت ےک ےئل عیب ہن رک  ںیم ےن وپاھچ ا  ا ن سابس رہشی داہییت 

 ےئلیک عیب ہن رک  اس اراشد اک ایک بلطم ےہ اوہنں ےن اہک ینعی دالؽ ہن ےنب۔

 دسمد، دبعاولادح، رمعم ا ن اطؤس، اطؤس، ا ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک دارا برب ںیم یسک رشمک یک زمدفری وکیئ املسمؿ رک اتکس ےہ ؟

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

 ایک دارا برب ںیم یسک رشمک یک زمدفری وکیئ املسمؿ رک اتکس ےہ ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2132    حس



 

 

 ٤ًزو ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ٣ش٥٠، ٣ْسوٚ، خباب :  راوی

 ٢َ ا َٗ اْب  ث٨ََا َخبَّ ٕٚ َحسَّ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ ٩ِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ًَ ٤َُع  ًِ َ ِْل ا ا  ث٨ََ ٔي َحسَّ ا أَب ٨ََ ث ٕؽ َحسَّ ِٔ ُ ب٩ُِ َح ز ٤َُ ا ً ٨ََ ث ُت َحسَّ ٠ِٔ٤ ٌَ َٓ ا  ٨ّ ِي َٗ ُت َرُجًّل  ٨ِ ُٛ

ا ٌَ ٤ُٔحَ ٠ِٟٔ َُِٜفَ ب َّی َت َک َحً ی ـٔ ِٗ َ ٔ َِل أ اهَّلل ا٢َ َِل َو َ٘ َٓ ُظ  َؿا ا َ٘ ُط أََت ُت أََتِي َٓ ٨َِٔسُظ  ٔي ً ل  ٍَ ٤َ اِجَت َٓ ائ١ٕٔ  َّی ٔؾ ب٩ِٔ َو اهَّللٔ َحً ا َو ُت أ٣ََ ٠ِ ُ٘ َٓ ٕس  َّ٤

 ٔ إ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُٗ وْث  ٌُ ِب ْت ث٥َُّ ٣َ ٤َیِّ َٟ يي  ٔن ا٢َ َوإ َٗ ًَل  َٓ َث  ٌَ وَت ث٥َُّ تُِب ٤ُ لَي َت ا ٌَ َت اهَّللُ  ِز٢ََ  ٧َ أ َٓ یَک  ـٔ ِٗ َ أ َٓ ْس  َٟ ا٢ْ َوَو لٔي ث٥ََّ ٣َ ُوُ٪  َسَیٜ َّطُ  ٧

ّسا َٟ اِّل َوَو یَنَّ ٣َ َْلُوَت  ٢َ ا َٗ ٨َٔا َو ات َی ََفَ بٔآ َٛ ٔذی  َّٟ ا َیَِت  أ َََفَ  أ

ؾ ایک وت ےریی زمدفری رمع  ن صفح، صفح، اشمع، ملسم، رسمفؼ، ابخب، ےتہک ںیہ ہک ںیم اکی ولتار اھت ںیم ےن اعص  ن فالئ اک اک

 اس ےک اپس عمج وہیئگ ںیم اس ےک اپس اقتاض رکےن ایگ وت اس ےن اہک دخبا ںیم ےھجت ہن دفں اگ  ب کت وت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک

 ایک ںیم رمےن ااکنر ہن رک  ںیم ےن وجاب دای ادا یک  مس ںیم ااسی ںیہن رکفں اگ اہیں کت ہک وت رم اجےئ رھپ ااھٹای اجےئ اس ےن اہک

ےک دعب زدنہ رک ےک ااھٹای اجؤں اگ ںیم ےن اہک تاں اس ےن اہک وت اس فتق ےری  اپس امؽ ف افالد یھب وہیگ وت ںیم ایس فتق اہمترا 

ف  آرض ادا رکفں اگانچہچن ہی آتی انزؽ وہیئ ا  وربمغی ایک آپ ےن اس وک داھکی سج ےن ےریی اشنوینں اک ااکنر ایک افر اہک ہک ںیم امؽ

 افالد دای اجؤں اگ۔

 رمعف  ن صفح، صفح، اشمع، ملسم، رسمفؼ، ابخب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ابقلئ رعب وک وسرۃ افہحت ڑپھ رک وھپ ےنکن ےک وعض ارجت دےئ اجےن اک ایبؿ افر ا ن ساب

 ہل اک ایبؿوحا :   ابب

پ ےن رفامای ہک بس  ے زایدہ ابقلئ رعب وک وسرۃ افہحت ڑپھ رک وھپ ےنکن ےک وعض ارجت دےئ اجےن اک ایبؿ افر ا ن سابس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے لقن ایک آ

ےئ وت فہ ا ے وبقؽ رک  افر مکح ےن اہک ہک ںیم ےن یسک ےک ارجت ےنیل ےک القئ ادا یک اتکب ےہ افر یبعش ےن اہک ہک ملعم رشط ہن رک  نکیل ارگ وکیئ زیچا ے دی اج

 قلعتم ںیہن انس ہک ملعم یک ارجت وک رکمفہ اھجمس وہ افر ب ن ےن دس درمہ دےئ افر ا ن ریسنی ےن میسقت رکےن فاےل یک ارجت ںیم وکیئ اضم

 

ہقئ ںیہن اھجمس افر اہک حس

 رکےن ںیم ارجت دےتی ےھت ۔ ہلصیف ںیم روشت ےنیل وک اہک اجات ےہ افر ولگ ادنازہ



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2133    حس

یس :  راوی ا٤ٟتوک١، ابوسٌ ہ، ابوبرش، ابو ا٤ٌ٨ٟا ٪، ابوًوا٧  ابو 

 َ ٩ِ أ ًَ  ١ِّٔ ک َتَو ٤ُ ِٟ ا ٔي  َب ٩ِ أ ًَ رِٔشٕ  َبٔي ب ٩ِ أ ًَ ََة  ٧ َوا ًَ ُو  ث٨ََا أَب أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ُو  ا أَب ٨ََ ث َنََفْ ٩ِ٣ٔ َحسَّ  َٙ َِل٠َ ا٧  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر یٕس  ٌٔ ٔي َس ب

 ِٟ ا أئ  لَي وَٓيٕ ٩ِ٣ٔ أَِحَی ًَ َزَُٟوا  ٧ َّی  ً وَصا َح ََفُ َسا  ٕ ة َسَِفَ ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ أب  َِػَح َِوا أَِ٪ أ أَب َٓ وص٥ُِ  ُٓ ا ـَ َت ِس ا َٓ َزٔب  ٌَ

َسیِّ   َ ْ ٠ُٔس َٓ وص٥ُِ  ُٔ یِّ ـَ اٟزَّصَِم ُي ُت٥ِ َصُؤَِلٔئ  ِو أََتِي َٟ ُض٥ِ  ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ َطِیْئ  طُ  ٌُ َٔ ٨ِ َی َطِیٕئ َِل  ٔک١ُِّ  طُ ب َٟ ِوا  ٌَ َش َٓ َهيِّ  ِٟ ا َذَٟٔک  ُوا  ُس  َزَٟ ٧ ی٩َ  ٔذ َّٟ ا

 َ ٧ َس َسیِّ صُِم إٔ٪َّ  زَّ اٟ ا  َض َی  یَا أ ا  ُو اٟ َ٘ َٓ ِوص٥ُِ  أََت َٓ َطِیْئ  ض٥ِٔ  ـٔ ٌِ ٨َِٔس َب ُوَ٪ ً َٜ ُط أَِ٪ ی َّ٠ ٌَ ٨َِٔس َٟ َض١ِ ً َٓ طُ  ٌُ َٔ ٨َِ َطِیٕئ َِل ی ٔک١ُِّ  طُ ب َٟ ا  ٨َ ِي ٌَ َس َ َو ا ُٟٔسْ

 َٓ  ٥ِ ُٛ ا ٨َ ِٔ ـَ َت ِس ِس ا َ٘ َٟ  ٔ اهَّلل ٩ِ َو ٜٔ قٔي َوَل َْلَِر يي  ٔن ٔ إ اهَّلل ٥ِ َو ٌَ ُض٥ِ َن ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ َطِیٕئ   ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ َّی أََحٕس ٨ِ٣ٔ ً ٥ُِٜ َح ٕٚ َل ا َٔز ٧ََا ب ٤َا أ َٓ َا  و٧ ُٔ یِّ ـَ ُت  ٥ِ٠َ

 ُ٠ ٌَ َربِّ َتِح ٤ُِس ِهَّلِل  َح ِٟ ا  ُ أ ٔ َوَيِْقَ ط ٠َِی ًَ  ١ُ ٔٔ َِت َٙ ی َِل٠َ ا٧ َٓ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ ٍٕ ٔلی َٗ لَي  ًَ وص٥ُِ  ُح َٟ ا َؼ َٓ ًّل  ٌِ ٨َا ُج َٟ نُٔظَم  وا  ا  ٤ََّ ٧َ َٜأ َٓ ٔیَن  ٤ َٟ ا ٌَ ِٟ ا

َػ  ی  ٔذ َّٟ ا ُض٥ِ  ٠َ ٌِ ِوص٥ُِ ُج َٓ أَِو َٓ  ٢َ ا َٗ ْة  َب ٠َ َٗ  ٔ ٔط ا ب ٔشی َو٣َ ٤َِ َٙ ی َِل٠َ ا٧ َٓ  ٢ٕ ا َ٘ ٔ ی ٩ِ٣ٔ ً ٔذ َّٟ ا  ٢َ ا َ٘ َٓ ا  و ٔش٤ُ ِٗ ا ُض٥ِ  ـُ ٌِ ٢َ َب ا َ٘ َٓ  ٔ ط ٠َِی ًَ وص٥ُِ  ُح َٟ ا

َز ٣َ  ُو ٨ِ٨َ َٓ َاَ٪  ک ٔذی  َّٟ ا طُ  َٟ ُْکَ  ٨َِذ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ِتَٔي  ٧َأ َّی  ً ا َح ٠ُو ٌَ ِٔ َت قَي َِل  َّي َر َػل ٢ٔ اهَّللٔ  ُسو َر َي  ل ًَ ا  ٔس٣ُو َ٘ َٓ ٧َُا  َیأ٣ُِز ا 

 َ٠ ًَ  ُ ٔ اهَّلل ُوا ل ب َِضٔ ا ا َو ٤ُو ٔش ِٗ ا ُِت٥ِ  ََػب ِس أ َٗ ا٢َ  َٗ ْة ث٥َُّ  َی ِٗ ََّضا ُر ٧َ یَک أ رٔ یُِس ا  ا٢َ َو٣َ َ٘ َٓ ُط  َٟ وا  َْکُ َذ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٔحَک ِیط ـَ َٓ ٤ّا  َسِض  ٥ُِٜ ٌَ ي ٣َ

ا ث٨ََ ُة َحسَّ َب ٌِ ٢َ ُط ا َٗ اهَّللٔ َو ِبس  ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َٔضَذا َر ١ِّٔ ب ک َو ٤َُت ِٟ ا ُت أَبَا  ٌِ ٔ ٤ رِٔشٕ َس ُو ب  أَب

اوب اامعنلؿ، اوبوعاہن، اوبرشب، اوباوتمللک، اوبدیعس  ے رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب یک اکی امجتع رفس ےک 

ین رکںی اوہنں ےن امہمین رکےن  ے ااکنر ےئل رفاہن وہیئ اہیں کت ہک رعب ےک اکی ہلیبق ںیم یچنہپ افر اؿ ولوگں  ے اچتا ہک امہم

رک دای اس ہلیبق ےک ےردار وک وھچب ےن اکٹ ایل ولوگں ےن رہ رطح یک وکشش یک نکیل وکیئ افدئہ ہن وہا وت اؿ ںیم  ے ضعب ےن اہک ہک مت 

 ے ک ےن ےگل ہک ا  ارگ اؿ ولوگں ےک اپس اجےت وج ارت  ںیہ وت اشدی اؿ ںیم یسک ےک اپس ھچک وہانچہچن فہ ولگ آےئ افر اؿ 

 ولوگ! امہر  ےردار وک وھچب ےن اکٹ ایل ےہ افر مہ ےن رہ رطح یک دتریبںی ںیک نکیل وکیئ افدئہ ہن وہا ایک مت ںیم  ے یسک وک وکیئ دتریب

امہری ولعمؾ ےہ اؿ ںیم  ے ضعب ےن اہک تاں دخبا ںیم اھجڑ وھپکن رکات وہں نکیل مہ ےن مت ولوگں  ے امہمین بلط یک نکیل مت ےن 

امہمین ںیہن یک اس ےئل ادا یک  مس ںیم اھجڑ وھپکن ںیہن رکفں اگ  ب کت ہک امہر  ےئل اس اک اعمفہض ہن رکفانچہچن اوہنں ےن 

 رکبویں ےک اکی رویڑ رپ حاصتحل یک ینعی ارجت رقمر یک اکی احصیب اھٹ رک ےئگ افر وسرۃ ادمحل ڑپھ رک وھپےنکن ےگل افر وفرا ااھچ وہ ایگ

اجونر ریس  ے وھکؽ دای ایگ وہ افر فہ اس رطح ےنلچ اگل ہک ا ے وکیئ فیلکت یہ ہن یھت اس ےن اہک ہک اؿ وک فہ اعمفہض د  دف وج  وگای وکیئ



 

 

  ڑپاھ اھت اوہنں ےن اہک ااسی ہن رکف  ب کت ہک 

  

اؿ  ے ےط ایک ایگ اھت اؿ ںیم  ے ضعب ےن اہک ہک اؿ رکبویں وک ابٹن ول وہنجں ےن م

 فآہل فملس ےک اپس ہن چنہپ اجںیئ افر آپ  ے فہ فاہعق ایبؿ رکںی وج سگرا رھپ دںیھکی ہک آپ ایک مکح، دےتی ںیہ فہ یبن یلص اہلل ہیلع

ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایبؿ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

  ےہ رھپ رفامای مت ےن کیھٹ ایک مت میسقت رکول افر اس ںیم اکی ہصح ےریا یھب رفامای ہک ںیہمت سک رط

  

ح ولعمؾ وہا ہک وسرۃ افہحت اکی م

اگلؤ افر ہی ہہک رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سنہ ڑپ  افر ہبعش ےن اہک ھجم  ے اوبرشب ےن ایبؿ ایک ںیم ےن اوباوتمللک  ے ہی دحثی 

 ینس ےہ۔

  ؿ، اوبوعاہن، اوبرشب، اوباوتمللک، اوبدیعساوب اامعنل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الغؾ  ے افر ولڈنویں  ے اکی رقمرہ ر م ےنیل اک ایبؿ

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ  ے افر ولڈنویں  ے اکی رقمرہ ر م ےنیل اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2134    حس

٣اٟک :  راوی ، كوی١، ا٧ص ب٩  ٕ، سٔیا٪  ٣ح٤س ب٩ یوس

٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  ٕٔک  اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ ٔی١ٔ  و لَّ ٤َُِیٕس اٟ ٩ِ ح ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث َٕ َحسَّ ُس یُو ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٢َ َحَح٥َ أَبُوَحسَّ ا َٗ َبَة    كَِي

 َٕ َّٔ َد َٓ أَٟیطُ  َو ٥َ ٣َ ک٠ََّ ٕ َو ا٦ ٌَ َ یِٔن ٩ِ٣ٔ ك ًَ ا َٕ أَِو َػ ُط بَٔؼا َٟ َز  أ٣ََ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ ٔ اٟ َتٔط یب ََضٔ ٔ أَِو  تٔط َّ٩ِ ٠َُ ًَ   

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دمحم  ن ویفس،  نایؿ، وطلی، اسن  ن امکل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اوبہبیط ےن

ر م  ےنھچپ اگلےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اصع ای دف اصع ہلغ دےنی اک مکح دای افر اےکن اموکلں  ے وگتفگ یک وت اؿ یک رقمرہ

 وصحمؽ ںیم یمک رک دی یئگ۔



 

 

 دمحم  ن ویفس،  نایؿ، وطلی، اسن  ن امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےنھچپ اگلےن فاےل یک ارجت اک ایبؿ ۔

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ اگلےن فاےل یک ارجت اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2135    حس

ب،  :  راوی سی ب٩ اس٤ٌی١، وہی ، كاؤض، اب٩ ًباض٣و  اب٩ كاؤض

 ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َاُوٕض  اب٩ُِ ك ا  ٨ََ ث ْب َحسَّ ا ُوَصِی ٨ََ ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ وَسی ب٩ُِ إ ا ٣ُ ٨ََ ث َتَح٥َ َحسَّ اِح  ٢َ ا َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ  

اجزظ ا٦َ  َححَّ ِٟ ا َلی  ًِ َ ٥َ َوأ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨  اٟ

 ن اامسلیع، فبیہ، ا ن اطؤس، اطؤس، ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ومیس

 ےن ےنھچپ وگلاےئ افر ےنھچپ اگلےن فاےل وک اس یک ارجت دالیئ۔

 ومیس  ن الیعمس، فبیہ، ا ن اطؤس، اطؤس، ا ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ اگلےن فاےل یک ارجت اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2136    حس



 

 

ٍ، خاٟس، ًَک٣ہ، اب٩ ًباض :  راوی ز، یزیس ب٩ زًی  ٣شس

 َ٨َ ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٔيی  َحسَّ َّ٨ اٟ َتَح٥َ  اِح  ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ أٟٕس  ٩ِ َخ ًَ  ٍٕ ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز َز َّي ا ی َػل

 ٔ ٔلط ٌِ ٥ِ ُي َٟ اصَٔیّة  ٥َٔ٠ َْکَ ًَ ِو  َٟ َزُظ َو ا٦َ أَِج َححَّ ِٟ ا َلی  ًِ َ ٥َ َوأ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

رکعہم، ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےنھچپ  دسمد، سیدی  ن زرعی، اخدل،

 وگلاےئ افر ےنھچپ اگلےن فاےل وک اس یک ارجت دولایئ ارگ اس وک رکمفہ ےتھجمس وت ہن دالےت۔

 دسمد، سیدی  ن زرعی، اخدل، رکعہم، ا ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ اگلےن فاےل یک ارجت اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2137    حس

 ابو نٌی٥، ٣شٌز، ٤ًز ب٩ ًا٣ز :  راوی

ا ٣ٔ  ث٨ََ ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ُو ن ا أَب ٨ََ ث ٔ َحسَّ ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ٢ُ ک و ُ٘ ُط َي ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ا َر ََنّش ُت أ ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ  ٕ ز ا٣ٔ ًَ زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ ْز  ٌَ  ِش

َزظُ  ِو٥ُٔ٠ أََحّسا أَِج َی  ٩ُِٜ َی  ٥ِ َٟ َتح٥ُٔ َو یَِح  ٥َ َس٠َّ  َو

ہ ےتہک ےھت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےنھچپ وگلاےت ےھت اوب میعن، رعسم، رمع  ن اعرم  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اسن  ے انس ف

 افر یسک یک ارجت ںیم یمک ہن رکےت ےھت۔

 اوب میعن، رعسم، رمع  ن اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

ف اس صخش اک ایبؿ سج ےن الغؾ ےک اموکلں

 

ح

 

ت

 ... ے اس ابت یک افسرش یک ہک اس ےک وصحمؽ ںیم 

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن الغؾ ےک اموکلں  ے اس ابت یک افسرش یک ہک اس ےک وصحمؽ ںیم فیفخت رک دںی ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2138    حس

ص ب٩ ٣اٟک آز٦، طٌبہ، ح٤یس، كوی١، :  راوی  ا٧

 َّ٨ اٟ ا  ًَ َز ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  أٟٕک  َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ ٔی١ٔ  و اٟلَّ ٤َِیٕس  ٩ِ حُ ًَ ُة  َب ٌِ ٨ََا ُط ث َز٦ُ َحسَّ ٨ََا آ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی  

یِٔن أَِو ٣ُٓسٕ  ًَ ا َػ َٕ أَِو  ُط بَٔؼا َٟ ٤َطُ َوأ٣َََز  َحَح َٓ ا٣ّا  ا َححَّ ًَُل٣ّ ُ  ٔ َتٔط یب ََضٔ  ٩ِ٣ٔ َٕ ِّٔ ُد َٓ  ٔ ط ٥َ ٓٔی ک٠ََّ ی٩ِٔ َو  أَِو ٣ُسَّ

آدؾ، ہبعش، دیمح، وطلی، اسن  ن امکل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ےنھچپ اگلےن 

اکی ای دف اصع ای اکی دم ای دف دم ہلغ دےنی اک مکح دای افر  فاےل الغؾ وک البای سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےنھچپ اگلےئ افر اس وک

 اس ےک قلعتم اس ےک اموکلں  ے وگتفگ یک وت اس ےک وصحمؽ ںیم فیفخت رک دی یئگ۔

 آدؾ، ہبعش، دیمح، وطلی، اسن  ن امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... زان اکر ولڈنی یک امکیئ اک ایبؿ افر اربامیہ ےن ونہح رکےن فایل افر اگےن فایل وعرت

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

ارگ فہ اپک داینم یک زدنیگ  ہک اینپ ولڈنویں وکزان اکر ولڈنی یک امکیئ اک ایبؿ افر اربامیہ ےن ونہح رکےن فایل افر اگےن فایل وعرت یک ارجت وک رکمفہ اھجمس افر اہلل اعتیل اک وقؽ 

ر رکےن ےک دعب او ےن فاال رہمابؿ ےپ ا رسب رکان اچںیہ وترحاؾ اکری رپ وبجمر ہن رکف اتہک دوینی زدنیگ اک اسامؿ احلص رکف افر سج ےن اس وک وبجمر ایک وت اہلل اعتیل اؿ ےک وبجم

  ے رماد ولڈنایں ںیہ ۔

 

 َن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2139    حس



 

 

ری رضی  :  راوی ہظا٦، حرضت ابو٣شٌوز انؼا ٟزح٩٤ ب٩ حارث ب٩  ک، اب٩ طہا ب، ابوبَک ب٩ ًبسا تيبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟ ٗ

٨ًہ لٰي  تٌا  اهَّلل 

 ِ ٩ٔ٤َ ب ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ ٔي بََِکٔ ب٩ِٔ  َب ٩ِ أ ًَ َضإب  اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ یٕس  ٌٔ ُة ب٩ُِ َس َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ٩ِ أَبٔي َحسَّ ًَ  ٕ ا٦ رٔٔث ب٩ِٔ صَٔظ ا َح ِٟ ا  ٩ٔ

 ِٟ ا  ٩ٔ٤ََ ٩ِ ث ًَ ي  ََ َ ٧  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢َ و َرُس ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٔیِّ َر ار َِنَؼ اِْل  ٕ وز ٌُ أ٪ ٣َِش َو ٔيِّ َوح٠ُِ َبغ ِٟ ا  ٔ ز ِض ٔب َو٣َ ک٠َِ

کَاص٩ٔٔ  ِٟ  ا

دبعارلنمح  ن احرث  ن اشہؾ، رضحت اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ہبیتق  ن دیعس، امکل، ا ن اہش ب، اوبرکب  ن 

رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےتک یک تمیق ےنیل افر زان اکری یک ارجت  ے افر اکنہ یک ارجت  ے عنم 

 رفامای ےہ۔

 رلنمح  ن احرث  ن اشہؾ، رضحت اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق  ن دیعس، امکل، ا ن اہش ب، اوبرکب  ن دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

 ارجت وک رکمفہ اھجمس افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک اینپ ولڈنویں وک ارگ فہ اپک داینم یک زدنیگ زان اکر ولڈنی یک امکیئ اک ایبؿ افر اربامیہ ےن ونہح رکےن فایل افر اگےن فایل وعرت یک

 ر رکےن ےک دعب او ےن فاال رہمابؿ ےپ ارسب رکان اچںیہ وترحاؾ اکری رپ وبجمر ہن رکف اتہک دوینی زدنیگ اک اسامؿ احلص رکف افر سج ےن اس وک وبجمر ایک وت اہلل اعتیل اؿ ےک وبجم

  ے رماد ولڈنایں ںیہ ۔

 

 َن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2140    حس

ہ، ٣ح٤س ب٩ جحازہ، ابوحاز٦، ابوہزیزہ :  راوی  ٣ش٥٠ ب٩ ابزہی٥، طٌب

 ٔ از ٔي َح ٩ِ أَب ًَ َزَة  ا ٔس ب٩ِٔ ُجَح َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ َبُة  ٌِ ُط ا  ٨ََ ث اصٔی٥َ َحسَّ َِز ٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔب ث ٔيی  َحسَّ ا٨َّٟ ي  ََ َ ا٢َ ٧ َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َِزَة َر ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ  ٕ ٦

ائٔ  ِْل٣َٔ ٔب ا ِش َٛ  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

ملسم  ن اربمیہ، ہبعش، دمحم  ن احجدہ، اوباحزؾ، اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 



 

 

 ولڈنویں یک امکیئ  ے عنم رفامای ےہ۔ےن 

 ملسم  ن اربمیہ، ہبعش، دمحم  ن احجدہ، اوباحزؾ، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رن یک یتفج رکاےن یک ارجت اک ایبؿ ۔

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

  رکاےن یک ارجت اک ایبؿ ۔رن یک یتفج

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2141    حس

ٍ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی ، واس٤ٌی١ ب٩ ابزاہی٥، ًلي ب٩ ح٥ٜ، ٧آ ارث ز، ًبساٟو  ٣شس

 ٔ ل ًَ  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز أًی١ُ ب٩ُِ إٔب ِٔس٤َ رٔٔث َوإ ا َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ْز َحسَّ ٨ََا ٣َُشسَّ ث ُض٤َا َحسَّ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٤ََز َر اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ  ٥ٔ َٜ َح ِٟ ا يِّ ب٩ِٔ 

ِح١ٔ  َٔ ِٟ ا ِشٔب  ًَ  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ي  ََ َ ٧  ٢َ ا َٗ 

 ہک یبن یلص اہلل دسمد، دبعاولارث، فالیعمس  ن اربامیہ،  یل  ن مکح، انعف، رضحت ا ن رمع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک

 ہیلع فآہل فملس ےن رن یک یتفج رکاےن یک ارجت  ے عنم رفامای ےہ۔

 دسمد، دبعاولارث، فالیعمس  ن اربامیہ،  یل  ن مکح، انعف، رضحت ا ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... زنیم ااجرہ رپ ےل افر اؿ ںیم  ے وکیئ صخش رم اجےئ ا ن ریسنی ےن اہک ہک  ب وکیئ صخش

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب



 

 

ایتخر ںیہن ہک اس وک اکنؽ   ب وکیئ صخش زنیم ااجرہ رپ ےل افر اؿ ںیم  ے وکیئ صخش رم اجےئ ا ن ریسنی ےن اہک ہک دمت رقمرہ متخ وہےن  ے ےلہپ اس ےک رھگ فاولں وک

 وہیدویں وک آدیھ دیپا  ب ن افر اایس  ن اعمفہی ےن اہک ہک ااجرہ اینپ دمت رقمرہ کت اجری رےہ اگ افر ا ن رمع ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخدںی افر مکح

دتبایئ الختف ےک زامہن کت اقمئ رتا افر ہی وقنمؽ ںیہن ہک رضحت اوبرکب فار رپ د  دای اھت انچہچن ہی ااج فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اوبرکب افر رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ا

 افر رمع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت ےک دعب ااجرہ یک دجتدی یک وہ ۔
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ء، ٧آٍ، ًب :  راوی ہ ب٩ اس٤ا سی ب٩ اس٤ٌی١، جویزی  ساهَّلل ب٩ ٤ًز٣و

 ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ َئ  ٤َا ُة ب٩ُِ أَِس َٔی یِز َو ا ُج ٨ََ ث أًی١َ َحسَّ ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ا ٣ُ ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس َلی  ًِ َ ٢َ أ ا َٗ ُط  ٨ِ

َِرًُو َز ا َوی ٠٤َُوَص ٌِ َز أَِ٪ َي و َیُض ِٟ ا بََر  ٥َ َخِی ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ ٧َِت اهَّللُ  کَا  ََ رٔ ٤َزَا ِٟ ا َُط أَ٪َّ  ث َز َحسَّ ٤َ اب٩َِ ًُ َضا َوأَ٪َّ  ُد ٨ِ٣ٔ یَِْخُ ا  َطِْطُ ٣َ ُض٥ِ  َٟ ا َو َص

 َ٠ ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ َث أَ٪َّ  ٕخ َحسَّ ی ٍَ ب٩َِ َخٔس ٔ آ َر ُوطُ َوأَ٪َّ  َٔ ٍْ َِل أَِح ٔ َآ ٧ اُظ  َس٤َّ ٕئ  َطِی لَي  ًَ ی  َُِکَ ات ْٔکَ  ٩ِ ًَ ي  ََ َ ٧  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٔئ ِیط

 ُ ٤َُز ًَلص٥ُِ ً َّی أَِج ً َز َح ٤َُ اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ا٢َ ًُبَِیُس اهَّللٔ  َٗ َٔ َو رٔ زَا ٤َ ِٟ  ا

ومیس  ن اامسلیع، وجریہی  ن اامسء، انعف، دبعاہلل  ن رمع  ے رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ وہیدویں وک اس رشط 

ری رکںی افر اس یک دیپافار ںیم اؿ اک آداھ ہصح وہاگ افر ا ن رمع ےن انعف  ے ایبؿ یک ہک زںینی رپ دای ہک فہ اس ںیم تنحم افر اکاکتش

ھچک ر م ےک وعض سج اک اوہنں ےن ذترکہ ایک نکیل ےھجم اید ںیہن رتا رکاہی رپ داجییت ںیھت افر راعف  ن دججی ےن دحثی ایبؿ یک ہک یبن 

 ی دذ اہلل ےن وباہطس انعف ا ن رمع اانت زایدہ ایبؿ ایک اہیں کت ہک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وتیھکں وک رکا
عی
ہی رپ دےنی  ے عنم رفامای افر 

 اؿ وہیدویں وک رضحت رمع ےن الج ف ن رک دای۔

 ومیس  ن الیعمس، وجریہی  ن اامسء، انعف، دبعاہلل  ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ل رکےن( اک ایبؿ افر ایک وحاہل ںیم روجع رک اتکس ےہ افر ح

 

ی
ق

 

می

 ...وحاہل آرض یسک یک رطػ 

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

ل رکےن( اک ایبؿ افر ایک وحاہل ںیم روجع رک اتکس ےہ افر ب ن افر اتقدہ ےن اہک ہک سج دؿ وحاہل ایک ا

 

ی
ق

 

می

ل ایک ایگ( وحاہل آرض یسک یک رطػ 

 

ی
ق

 

می

س دؿ فہ سج یک رطػ 



 

 

نہ ینعی آرض ایل افر وخش احؽ اھت وت درتس ےہ افر ا ن سابس ےن اہک ہک فہ رشکی ای رتہک اپےن فاےل اس رطح میسقت رکںی ہک اکی ےن نیع دقنامؽ افر دفےر  ےن د

 اؿ ںیم  ے اکی اک امؽ الہک وہ ایگ وت فہ اےنپ اسیھت  ے اطمہبل ںیہن رک اتکس ۔
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ز، ارعد، حرضت ابوہزیزہ :  راوی اٟز٧ا ک، ابو ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ضٔیَ  َِزَة َر ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ا  ٩ِ ًَ  ٔ ٧َِّاز اٟز ٔي  ٩ِ أَب ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ   اهَّللَُحسَّ َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ُط أَ٪َّ َر ٨ِ ًَ

 ٍِ َِب ٠َِيت َٓ ٓٔيٕ  َي ٣َل ل ًَ  ٥ِ ُٛ ٍَ أََحُس ٔ ب ا أُِت إَٔذ َٓ ىٔیِّ ُه٥ْ٠ِ  َِ ِٟ ا ِل١ُ  ا٢َ ٣َ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

 ہیلع فآہل دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

فملس ےن رفامای ہک امدلار اک اداےئ آرض ںیم اٹؽ وٹمؽ رکان ملظ ےہ افر  ب مت ںیم  ے یسک صخش اک آرض امدلار ےک وحاہل رک دای اجےئ 

 وت ا ے وبقؽ رک انیل اچےئہ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب آرض( امدلار ےک وحاہل رک دای اجےئ وت اس وک رد رکےن اک اایتخر ںیہن ۔

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

  ب آرض( امدلار ےک وحاہل رک دای اجےئ وت اس وک رد رکےن اک اایتخر ںیہن ۔
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ٕ، سٔیا٪، اب٩ ذٛوا٪، ارعد، ابوہزیزہ :  راوی  ٣ح٤س ب٩ یوس

 ُ اهَّلل ضَٔی  َر َِزَة  َُزی َبٔي ص ٩ِ أ ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ا  ٩ِ ًَ اَ٪  َو ِٛ َذ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث َٕ َحسَّ ُس یُو ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ  



 

 

 ًَ ٍِ ٔ َّب ٠َِيت َٓ ٓٔيٕ  َي ٣َل ل ًَ  ٍَ ٔ ب ىٔیِّ ُه٥ْ٠ِ َو٩ِ٣َ أُِت َِ ِٟ ا ِل١ُ  ا٢َ ٣َ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط  ٠َِی

دمحم  ن ویفس،  نایؿ، ا ن ذوکاؿ، ارعج، اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

وٹمؽ رکان ملظ ےہ افر سج صخش اک آرض یسک امدلار ےک وحاہل رک دای اجےئ وت فہ اس وک ےن رفامای ہک امدلار اک )اداےئ آرض ںیم( اٹؽ 

 (وبقؽ رک ےل )ینعی اس  ے اقتاض رک 

 دمحم  ن ویفس،  نایؿ، ا ن ذوکاؿ، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ تیم اک آرض یسک آدیم یک رطػ لقتنم رک د  وت اجزئ ےہ ۔

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

 ارگ تیم اک آرض یسک آدیم یک رطػ لقتنم رک د  وت اجزئ ےہ ۔
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ابي ًبیس، س٤٠ہ ب٩ اٛوَ :  راوی ، یزیس ب٩  ابزاہی٥  ٣کي ب٩ 

 ُ اهَّلل ضَٔی  َر  َٔ َو ِٛ َ ِْل ا ٤ََة ب٩ِٔ  َس٠َ  ٩ِ ًَ ٔي ًُبَِیٕس  ٔیُس ب٩ُِ أَب ز َی ا  ٨ََ ث اصٔی٥َ َحسَّ َِز يي  ب٩ُِ إٔب ٤َک ِٟ ا ٨ََا  ث َّي  َحسَّ َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٨َِٔس  ّسا ً ا ُج٠ُو َّ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ

ا ٠َِیَض ًَ َػ١ِّ  ا  ُو اٟ َ٘ َٓ  ٕ َٔي بَٔح٨َاَزة ُت ٔذِ أ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٠َِیطٔ  اهَّللُ  ًَ َّي  َؼل َٓ ا َِل  ُو اٟ َٗ ّئا  َطِی  ََ َز َض١ِ َت َٓ  ٢َ ا َٗ ا َِل  اُٟو َٗ ی٩ِْ  َز  ٔ ط ٠َِی ًَ ٢َ َص١ِ  ا َ٘ َٓ

ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ی٩ِْ ٗٔی١َ َن َز  ٔ ط ٠َِی ًَ ا٢َ َص١ِ  َٗ َضا  ٠َِی ًَ َػ١ِّ  و٢َ اهَّللٔ  َرُس ا یَا  اُٟو َ٘ َٓ ی  ٕ أُِْخَ اَزة ُتَٔي بَٔح٨َ َ ث٥َُّ أ وا ث اُٟ َٗ ّئا  َطِی  ََ َض١ِ َتَز ًَلثََة َٓ

ا َٗ ا َِل  ُو اٟ َٗ ا  َطِیّئ  ََ َز ٢َ َص١ِ َت ا َٗ ا  ٠َِیَض ًَ َػ١ِّ  ا  اُٟو َ٘ َٓ ٔة  أَٟث ٔاٟثَّ َٔي ب ُت ا ث٥َُّ أ ٠َِیَض ًَ َّي  َؼل َٓ ٔیَر  َا٧ ًََلثَُة َز٧ ا ث ُو اٟ َٗ ی٩ِْ  ٔ َز ط ٠َِی ًَ َض١ِ  َٓ  ٢َ

 ٔ ط ٠َِی ًَ َػ١ِّ  اَزَة  َت َٗ ا٢َ أَبُو  َٗ  ٥ُِٜٔ ٔب اح لَي َػ ًَ ا  و َػ٠   ٢َ ا َٗ ٔیَر  َا٧ ٔ  َز٧ ٠َِیط ًَ َّي  َؼل َٓ ُُط  ی٨ِ َز َيَّ  ل ًَ و٢َ اهَّللٔ َو َرُس  یَا 

یکم  ن اربامیہ، سیدی  ن ایب دیبع، ہملس  ن اوکع  ے رفاتی ےہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت اس اانثء 

 فآہل فملس ےن رفامای اس رپ وکیئ آرض ےہ؟ مہ ےن ںیم اکی انجزہ الای ایگ ولوگں ےن رعض ایک اس رپ امنز ڑپھ دںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع



 

 

 اہک ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رپ امنز ڑپیھ رھپ اکی دفےرا انجزہ الای ایگ، ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

دای تاں آپ ےن رفامای اس ےن وکیئ زیچ  فآہل فملس اس رپ امنز ڑپھ دںی آپ ےن رفامای ایک اس رپ وکیئ آرض ےہ؟ ولوگں ےن وجاب

 وھچڑی ےہ ولوگں ےن اہک نیت دانیر وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رپ امنز ڑپیھ رھپ اکی رسیتا انجزہ الای ایگ وت ولوگں ےن رعض

وکیئ زیچ وھچڑی ےہ؟ ولوگں ےن  ایک، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ امنز ڑپھ دںی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےن

اہک ںیہن آپ ےن رفامای اس رپ آرض ےہ؟ ولوگں ےن اہک نیت دانیر آپ ےن رفامای مت اےنپ اسیھت رپ امنز ڑپھ ول اوباتقدہ ےن رعض ایک ای 

ا ہچن آپ یلص روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ امنز ڑپںیھ ںیم اس ےک آرض اک ذہم دار 

 

وہںح ی

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رپ امنز انجزہ ڑپیھ۔

 یکم  ن اربامیہ، سیدی  ن ایب دیبع، ہملس  ن اوکع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک وت اؿ وک اؿ اک ہصح د  دف ۔اہلل اعتیل اک وقؽ، ہک نج  ے مت ےن  مس اھک رک دہع 

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل اک وقؽ، ہک نج  ے مت ےن  مس اھک رک دہع ایک وت اؿ وک اؿ اک ہصح د  دف ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2146    حس

، سٌیس  :  راوی ٣َّصٖ ہ، ازریص، ك٠حہ ب٩  اسا٣ ت ب٩ ٣ح٤س، ابو ٨ًہػ٠ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  ر،  ی  ب٩ جب

یسٔ ب٩ِٔ  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ  ٕٖ ٩ِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ ٣ََُّصِّ ًَ َص  ِٔزرٔی ٩ِ إ ًَ ا٣ََة  َُس ٨ََا أَبُو أ ث ٕس َحسَّ َّ٤ ٠ُِت ب٩ُِ ٣َُح اٟؼَّ ٨ََا  ث إض َحسَّ بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ یِر ُجَب

َر  ا٢َ َو َٗ لَٔي  ا ٨َا ٣ََو ٠ِ ٌَ ٔک١ُٕٓ َج ا َوٟ ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  زُٔث َر َی ٨ََة  ی ٤َٔس ِٟ ا ا  ٔس٣ُو َٗ ا  َّ٤ َٟ زُوَ٪  أج ٤َُض ِٟ ا کَاَ٪  ا٢َ  َٗ  ٥ُُِٜ ٤َِا٧ َسِت أَی َٗ ا ًَ ٔذی٩َ  َّٟ ا َّة َو ث

٥َ بَيِ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ي  ًٔی آَخ َّٟ ا  ٔ ة وَّ ٔ ِْٟٔلُُخ ٔط ٤ٔ َرح ٔی  َذو زُوَ٪  ٔیَّ  ار َِنَؼ اِْل  ُ ز أج ٤َُض ِٟ ِت ا َٟ َ َز ٧ ا  َّ٤٠َ َٓ ُض٥ِ  ٨َا  ٨َ ٠ِ ٌَ ٔک١ُٕٓ َج َوٟ

َذصَ  ِس  َٗ ٔؼیَحَة َو َّ٨ اٟ َزَة َو ا َٓ زِّ اٟ َِّصَ َو ا٨َّٟ ٥ُُِٜ إِٔلَّ  ٧ ٤َِا َسِت أَی َٗ ا ًَ ی٩َ  ٔذ َّٟ ا ٢َ َو ا َٗ ِت ث٥َُّ  َنَشَد َٔي  ال َو طُ ٣َ َٟ صٔی  یُو اُث َو ٔیَر ٤ ِٟ ا  َب 

ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، ہک آتی  تلص  ن دمحم، اوبااسہم، ادرسی، ہحلط  ن رصمػ، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل



 

 

 یک ریسفت ویں ایبؿ یک ہک اہم
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( ںیم ومایل  ے رماد فراثء ںیہ افر ف اِل َ ا  َموَ َ
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َ
رجنی  ب دمہنی ےچنہپ، وت )ف

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک درایمؿ رکا دای اھت رگم ااصنری اہمرج ااصنری اک اس اھبیئ اچرہ یک انب رپ فارث وہات اھت، وج روسؽ اہلل یلص ا
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﴾ انزؽ وہیئ وت آتی ﴿ف اِل َ ا  َموَ َ
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َ
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 ٍ ّ
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َ
وسنمخ وہیئگ رھپ اہک ےک رہتش دارفں وک ھچک ہن اتلم،  ب آتی ﴿ف

﴾ ںیم ادماد ف 
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 َن
َ
ْ
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َ
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ْ
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َ
 ع
َ

 

ذِي 

 

َ
اّل
َ
 ااعتن افر ریخ وخایہ ابیق رہ یئگ نکیل رتہک اجات رتا، اؿ ےک ےئل فتیص یک اجیتکس ےہ۔ہک ﴿ف

 تلص  ن دمحم، اوبااسہم، ادرسی، ہحلط  ن رصمػ، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل اک وقؽ، ہک نج  ے مت ےن  مس اھک رک دہع ایک وت اؿ وک اؿ اک ہصح د  دف ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2147    حس

، ا٧ص :  راوی ہ، اس٤ٌی١ ب٩ جٌَف، ح٤یس  ٗتيب

 ٔ ِٔس٤َاً ٨ََا إ ث ُة َحسَّ َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ٖٕ َحسَّ ِو ًَ زَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  اٟ ِبُس  ًَ ا  ٠َِي٨َ ًَ ٔس٦َ  َٗ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َٕص  ٧َ ٩ِ أ ًَ ٤َِیٕس  ٩ِ حُ ًَ ََفٕ  ٌِ ی١ُ ب٩ُِ َج

 ٍٔ بٔی زَّ اٟ ٔس ب٩ِٔ  ٌِ َس َیَِن  ُط َوب ٨َ ٥َ بَِي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ي  آَخ َٓ 

رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک امہر  اپس دبعارلنمح  ن وعػ آےئ وت روسؽ ہبیتق، اامسلیع  ن رفعج، دیمح، اسن  ے 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک افر دعس  ن رعیب ےک درایمؿ اھبیئ اچرہ رکا دای۔

 ہبیتق، الیعمس  ن رفعج، دیمح، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہلل اعتیل اک وقؽ، ہک نج  ے مت ےن  مس اھک رک دہع ایک وت اؿ وک اؿ اک ہصح د  دف ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2148    حس

 ٣ح٤س ب٩ ػباح، اس٤ٌی١ ب٩ زْکیا، ًاػ٥ :  راوی

٨ََا ٣ُحَ  ث ضٔیَ َحسَّ َر أٟٕک  ْٔل٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ُت  ٠ِ ُٗ  ٢َ ا َٗ ٔػ٥ْ  ا ًَ ث٨ََا  اَئ َحسَّ یَّ أًی١ُ ب٩ُِ َزَْکٔ ِٔس٤َ ث٨ََا إ احٔ َحسَّ بَّ اٟؼَّ ُس ب٩ُِ  ٨ِطُ  ٤َّ ًَ  ُ اهَّلل

 َٟ ا ِس َح َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ِٔسًَل٦ ِْل ٔي ا َٕ ف ا٢َ َِل ح٠ِٔ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ َّي اهَّلل َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ َک أَ٪َّ  َِ َیَِن أَب٠ََ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ  َٕ

رٔی ا رٔ فٔي َز َِنَؼا ِْل یِٕع َوا  ُْقَ

دمحم  ن ابصح، اامسلیع  ن زرکای، اعمص  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ںیم ےن اسن  ن امکل  ے وپاھچ ہک ایک آپ وک ہی 

امای االسؾ ںیم اجتیلہ ےک دہع ف امیپؿ ںیہن ںیہ؟ وت اوہنں ےن اہک یبن یلص اہلل دحثی ولعمؾ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

 ہیلع فآہل فملس ےن ےری  رھگ ںیم آرشی افر ااصنر ےک درایمؿ دہع ف امیپؿ رکاای اھت۔

 دمحم  ن ابصح، الیعمس  ن زرکای، اعمص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... وج صخش رمد  یک رطػ  ے آرض یک امضتن ےل وت اس وک روجع رک ےن اک اایتخر ںیہن ےہ افر

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش رمد  یک رطػ  ے آرض یک امضتن ےل وت اس وک روجع رک ےن اک اایتخر ںیہن ےہ افر ب ن  یری ایس ےک اقلئ ںیہ ۔

یث                               س او٢ج٠  :  ج٠س      2149    حس

ہ ب٩ اٛوَ :  راوی ، س٤٠ ابي ًبیس ، ب٩   ابو ًاػ٥، یزیس

ٔيیَّ  ا٨َّٟ ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َٔ َر َو ِٛ َ ِْل ٤ََة ب٩ِٔ ا ٩ِ َس٠َ ًَ ٔیَس ب٩ِٔ أَبٔي ًُبَِیٕس  ز َی  ٩ِ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ٨ََا أَبُو  ث ٔ َو َحسَّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اَزةٕ   ٨َ َٔي بَٔح ُت ٥َ أ َس٠َّ



 

 

 ٢َ ا َ٘ َٓ ی  ٕ أُِْخَ اَزة ٨َ َٔي بَٔح ُت ٔ ث٥َُّ أ ط ٠َِی ًَ َّي  َؼل َٓ ا َِل  اُٟو َٗ ی٩ِٕ  َز  ٩ِ٣ٔ ٔ ط ٠َِی ًَ ٢َ َص١ِ  ا َ٘ َٓ ا  ٠َِیَض ًَ يَي  ٥ِ ُٟٔیَؼل ٌَ وا َن اُٟ َٗ ی٩ِٕ  َز  ٩ِ٣ٔ ٔ ط ٠َِی ًَ  َص١ِ 

َيَّ  ل ًَ اَزَة  َت َٗ ٢َ أَبُو  ا َٗ  ٥ُِٜٔ ٔب اح لَي َػ ًَ وا  َػ٠   ٢َ ا َٗ  ٔ ٠َِیط ًَ َّي  َؼل َٓ  ٔ اهَّلل و٢َ  ُس َا َر ُُط ی ی٨ِ  َز

 اوب اعمص، سیدی،  ن ایب دیبع، ہملس  ن اوکع  ے رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی انجزہ الای ایگ اتہک آپ یلص اہلل

 وکیئ آرض ےہ؟ ولوگں ےن اہک ںیہن وت آپ یلص ہیلع فآہل فملس اس رپ امنز ڑپںیھ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ایک اس رپ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رپ امنز ڑپیھ رھپ اکی دفےرا انجزہ الای ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ اس رپ وکیئ آرض ےہ؟

وباتقدہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ولوگں ےن اہک، تاں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ولگ اےنپ اسیھت رپ امنز ڑپوھ ا

 ہیلع فآہل فملس ںیم اس ےک آرض اک ذہم دار وہں، وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رپ امنز ڑپیھ۔

 اوب اعمص، سیدی،  ن ایب دیبع، ہملس  ن اوکع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش رمد  یک رطػ  ے آرض یک امضتن ےل وت اس وک روجع رک ےن اک اایتخر ںیہن ےہ افر ب ن  یری ایس ےک اقلئ ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2150    حس

، سٔیا٪ ٤ًزو، ٣ح٤س ب٩  :  راوی ، جابز ب٩ ًبس اهَّللًلي ب٩ ًبساهَّلل   ًلي

ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب ٩ِ َج ًَ لٓٔيٕ  ًَ َس ب٩َِ  َّ٤ ٍَ ٣َُح ٔ ٤ َس ْزو  ٤ِ ًَ ث٨ََا  اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ُض٥ِ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٔ َر اهَّلل ِبسٔ  ًَ  

ِس جَ  َٗ ِو  َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا ی٩ِٔ َٗ َبرِِحَ ِٟ ا  ٢ُ ِٔئ ٣َا یَح  ٥ِ٠َ َٓ ا  َذ َٜ ا َوَص َذ َٜ ا َوَص َذ َٜ َک َص ُت َلِي ًِ َ ِس أ َٗ ی٩ِٔ  َبرِِحَ ِٟ ا  ٢ُ َئ ٣َا ا

َزی ٣َ  ا ٨َ َٓ  ٕ ی٩ِٔ أ٣َََز أَبُو بََِک َبرِِحَ ِٟ ا  ٢ُ اَئ ٣َا ا َج َّ٤٠َ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ بَٔف  ُٗ َّی  ً ٨َّ َح اٟ ٨َِٔس  طُ ً َٟ َاَ٪  ک اهَّللُ ٩ِ  َّي  ٔيیِّ َػل

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت إٔ٪َّ  ٠ِ ُ٘ َٓ ُط  ُت أََتِي َٓ ا  ٨َٔ ٠َِیأِت َٓ ی٩ِْ  َز ٥َ ًَٔسْة أَِو  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی لٔي َحِثَیّة ًَ ثَی  َح َٓ َذا  َٛ ا َو َذ َٛ ٔي  ا٢َ ل َٗ

ا٢َ ُخِذ ٣ِٔث٠َِیضَ  َٗ َٕة َو ائ ٤ُِص ٣ٔ َٔي َخ َٔذا ه إ َٓ َُضا  ِزت َس ٌَ  آَ



 

 

ےن  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ رمعف، دمحم  ن  یل، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

یلص  رفامای ہک ارگ رحبنی اک امؽ آایگ وت ںیم ھجت وک اس رطح ارطسح پل رھب رک اتبای( دفں اگ، نکیل رحبنی اک امؽ ںیہن آای، اہیں کت ہک یبن

ہیلع اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئگ  ب رحبنی اک امؽ آای وت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن االعؿ رکاای ہک سج صخش  ے یبن یلص اہلل 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ یسک اک وکیئ آرض وہ، وت ےری  اپس آےئانچہچن ںیم اؿ ےک اپس 
ٓ
اچنہپ فآہل فملس ےن وکیئ فدعہ ایک وہ، ای آ

( اکی پل افر ںیم ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم  ے اانت اانت دےنی اک فدعہ ایک اھت رھپ ےھجم )اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن

 رھب رک دای، ںیم ےن ا ے امشر ایک، وت اس ںیم اپچن وس ےھت افر اہک ہک اس اک دفدنچ افر ےل ول۔

 ؿ رمعف، دمحم  ن  یل، اجرب  ن دبع اہلل یل  ن دبعاہلل ،  نای :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع ںیم رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رشمک ک

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

 ہل فملس ےک دہع ںیم رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رشمک ےک( انم دےین افر اس ےک دہع رکےن اک ایبؿ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فآ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2151    حس

، رعوہ ب٩ زبیر :  راوی  یحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب

ٕ َحسَّ  یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب یَِح ا  ٨ََ ث ٨ِ َحسَّ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َة  ائَٔظ ًَ ٔ أَ٪َّ  َیِر ز ب اٟ َوةُ ب٩ُِ  ٔي رُعِ بََرن أَِخ َٓ إب  َض ٔط اب٩ُِ  ا٢َ  َٗ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ َد ث ا َزِو َض

ی٩َ  اٟسِّ أ٪  ی٨َ یَٔس ا  م  إِٔلَّ َوص٤َُ َٗ ََویَّ  ١ِٔ٘ أَب ًِ َ ٥ِ أ َٟ ِت  َٟ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ ٩ِ اٟ ًَ  ٔ اهَّلل ِبُس  ًَ َىٔی  ث ٕٔح َحسَّ اٟ ا٢َ أَبُو َػ َٗ َو

 ًِ َ ٥ِ أ َٟ ِت  َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ ٔ أَ٪َّ  َیِر ز ب اٟ ُ ب٩ُِ  َوة نٔي رُعِ بََر ا٢َ أَِخ َٗ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ُو٧َُص  أ٪ ی ٨َ یَٔسی ٤َُا  م  إِٔلَّ َوص َٗ یَّ  ١ِٔ٘ أَبََو

٠َيِ  ًَ ٤ُزَّ  َی  ٥ِ َٟ ی٩َ َو ّة اٟسِّ ٔظیَّ ًَ ّة َو َُِکَ ٔ ب ار َض ا٨َّٟ َِي  ف ََطَ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  ٔ َر ط ٨َا ٓٔی َیأِتٔي یَِو٦ْ إِٔلَّ  ابُِتلَٔي  ٨َا  ا  َّ٤ ٠َ َٓ

َ٘ٔیطُ  َٟ  ٔ از ٤َِٔ ِٟ ا  ََ ِ َّ بَز َٔذا ب٠ََ َّی إ ً َبَظةٔ َح َح ِٟ ا َٔب١َ  أجّزا ٗ َض ٣ُ ٕ َد أَبُو بََِک وَ٪ َْخَ ٤ُٔ ٤ُِش٠ ِٟ َی٩َِ  ا ا٢َ أ َ٘ َٓ  ٔ اَرة َ٘ ِٟ ا ُس  َسیِّ ٨َُٔةٔ َوصَُو  اٟسَّ اب٩ُِ 

ي  َرب بَُس  ًِ َ أ َٓ َِرٔق  ِْل ٔي ا َح ف َٔسی ُرٔیُس أَِ٪ أ َا أ ٧َ أ َٓ مٔي  ِو َٗ َجىٔی  ٕ أَِْخَ ََِک ُو ب ا٢َ أَب َ٘ َٓ  ٕ ََِک ا أَبَا ب َی ٔیُس  ُز َک َِل ت ٔة إٔ٪َّ ٣ِٔث٠َ ٨َُٔ اٟسَّ اب٩ُِ   ٢َ ا َٗ ي 



 

 

 َٓ ُد  ُد َوَِل یُِْخَ ِّٙ َو َیِْخُ َح ِٟ ا ائٔٔب  ٧ََو َي  ل ًَ یُن  ٌٔ َٕ َوُت ِی َـّ اٟ ی  َتِْقٔ ک١ََّ َو ِٟ ا  ١ُٔ٤ اٟزَّح٥َٔ َوَتِح َتٔؼ١ُ  ُسو٦َ َو ٌِ ٤َ ِٟ ا ُب  ََّک َتِٜٔش ٧ٔ َک إ َٟ أ٧ََا 

َِْشَ  َٖ فٔي أ َلا َٓ  ٕ ََِک ٔي ب ٍَ أَب ٣َ ٍَ َج ََفَ ٔة  ٨َٔ ُ اٟسَّ اب٩ُِ  ِرَتَح١َ  ا َٓ  ََ ٔ ز ٔبًَٔل ََّک ب َرب بُِس  ًِ ا َٓ  ٍِ ِرٔج ا َٓ ْر  ا ُض٥ِ إٔ٪َّ َج َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ یِٕع  ُْقَ رٔ  ا َّٔ ُٛ  ٖٔ ا

ا  ١ُٔ٤ َیِح ح٥َٔ َو زَّ اٟ ُسو٦َ َوَئؼ١ُ  ٌِ ٤َ ِٟ ا ُب  ُِٜٔش ی ًّل  َرُج وَ٪  ُج ُد أَتُِْخٔ ُط َوَِل یُِْخَ ُد ٣ِٔث٠ُ ٕ َِل یَِْخُ ََِک َا ب یُن أَب ٌٔ َٕ َوُي ِی َـّ اٟ ی  ک١ََّ َوَيِْقٔ ِٟ

ِْع جٔ  ی ُْقَ َذِت  َٔ َِن أ َٓ  ِّٙ َح ِٟ ا ائٔٔب  ٧ََو َي  ل َّطُ فٔي ًَ َرب بُِس  ٌِ ٠َِی َٓ  ٕ ََِک َا ب زِ أَب ٨َٔةٔ ٣ُ ُ اٟسَّ ا ِٔلب٩ِٔ  اُٟو َٗ ٕ َو ا أَبَا بََِک ٨ُو آ٣َ ٔة َو ٨َُٔ اٟسَّ اب٩ِٔ  َر  َوا

 ِٔ ا أَِ٪ َي ِس َخٔظي٨َ َٗ َّا  إ٧ٔ َٓ  ٔ ٔط ٩ِٔ٠ ب ٌِ َت َٔک َوَِل َيِش ٨َا بَٔذٟ ذٔی یُِؤ َئ َوَِل  ا ِ ٣َا َط أ َیِْقَ ِٟ ٠ُِیَؼ١ِّ َو َٓ  ٔ ٔظ ار ٨َِ َز َن أَب
ٔ

َٔک َ ذَٟ ا٢َ  َٗ ائ٨ََا  نَٔش ٨ََا َو ائ

 ِٟ ا ٔ َوَِل  ًَلة ٔاٟؼَّ ٩ُٔ٠ ب ٌِ َت ٔ َوَِل َيِش رٔظ َزا َّطُ فٔي  َرب بُُس  ٌِ ٕ َي َٙ أَبُو بََِک ٔٔ َل َٓ  ٕ ْٔلَبٔي بََِک ٨َٔةٔ  ُ اٟسَّ َبٔي بََِکٕ اب٩ُِ  ا ْٔل ٔ ث٥َُّ بََس ارٔظ َز  ٔ َیِر ائَةٔ فٔي ُ ْٔقَ

ٔ َو  رٔظ ا ٔئ َز ا ٨َ ٔٔ ٔ ىَی ٣َِشحّٔسا ب َِت اب اُؤص٥ُِ َٓ ٨َِ ٛٔیَن َوأَب رِشٔ ٤ُ ِٟ ا ُئ  ا نَٔش  ٔ ٠َِیط ًَ  ُٕ ؼَّ َ٘ َت َي َٓ آَ٪  ُْقِ ِٟ ا  ُ أ ٔ َوَيِْقَ ط يي ٓٔی َاَ٪ ُيَؼل ک َٓ ََزَز  ب

 َ أ َٓ آَ٪  ُْقِ ِٟ ا  ُ أ ٔیَن َيِْقَ طُ ح ٌَ َز٣ِ ٠٤َُِٔک  ّئ َِل ی َّا َک َرُجًّل ب  ٕ ََِک ٔ َوکَاَ٪ أَبُو ب ِیط َٟ ٔ زُوَ٪ إ ٨ُِو َی ُوَ٪ َو َحب ٌِ َِْشَ َي َذَٟٔک أ  ََ َ ز یِٕع ٩ِ٣ٔ ِٓ ُْقَ  َٖ ا

 ًَ  ٕ َا أَبَا بََِک ز٧ِ ا أََج َّ٨ ُٛ َّا  ٧ٔ ُط إ َٟ وا  اُٟ َ٘ َٓ ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ ٔس٦َ  َ٘ َٓ ٔة  ٨َٔ ُ اٟسَّ اب٩ِٔ  َي  ٔل ا إ ُو َس٠ َِر أ َٓ ٔیَن  ٛ رِشٔ ٤ُ ِٟ اَوَز ا َُّط َج ٧ٔ ٔ َوإ ٔظ ار ٔي َز َُّط ف َرب بَُس  ٌِ َي أَِ٪ َي ل

 َ٠ ًِ َ ٔ َوأ ظ رٔ َزا ٔئ  ٨َا ٔٔ ٔ ا ب ىَی ٣َِشحّٔس ابَِت َٓ َٔک  بَّ أَِ٪ َذٟ إِٔ٪ أََح َٓ  ٔ ٔط أِت َٓ ا  ائ٨ََ نَٔش ا َو ائ٨ََ ٨َِ َن أَب
ٔ

َ ِٔ ا أَِ٪ َي ٨َ ِس َخٔظي َٗ ََة َو ائ ْٔقَ ِٟ ا ًَلَة َو اٟؼَّ  ٩َ

 َٟ ٔ زُزَّ إ َی َش٠ِطُ أَِ٪  َٓ َٔک  َذٟ  ٩َٔ٠ ٌِ ١َ َوإِٔ٪ أَبَي إِٔلَّ أَِ٪ ُي ٌَ َٓ  ٔ ٔظ ار َز ٔي  َُّط ف َرب بَُس  ٌِ َي أَِ٪ َي ل ًَ َّٔصَ  َت ِ٘ َٓ َي َک  َت ذ٣َّٔ َک  ََ ِی ٧ُِدَٔفَ ٨َِا أَِ٪  ص َْکٔ َّا  ٧ٔ إ

 ٔ ٠ ًَ ِس  َٗ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٕ ٨َٔةٔ أَبَا بََِک ُ اٟسَّ اب٩ُِ  َي  َت أ َٓ ائَٔظُة  ًَ ِت  َٟ ا َٗ ًَلَ٪  ٌِ ٔ ت ِس أِل  ٕ ْٔلَبٔي بََِک ی٩َ  ٨َا ٣ُْٔقِّ ِش َٟ طٔ َو ٠َِی ًَ َک  َٟ ِسُت  َ٘ ًَ ٔذی  َّٟ ا ٤َِت 

ُزَّ  ا أَِ٪ َتز َٔک َوإ٣َّٔ ذَٟ لَي  ًَ َتَّٔصَ  ِ٘ ا أَِ٪ َت إ٣َّٔ ٢َ أَبُو َٓ ا َٗ ُط  َٟ ِسُت  َ٘ ًَ َرُج١ٕ  ٔي  ُت ف يي أُِخَٔفِ َزُب أَن ٌَ ِٟ ا  ٍَ ٤َ َتِش ٔب  أَِ٪  يي َِل أُح ٔن إ َٓ ًٔی  ذ٣َّٔ َيَّ  ٔل إ

یَوِ   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َر اهَّللٔ َو رٔ  ا َضی بٔحَٔو َِر ََ َوأ اَر َو َک ٔج ِی َٟ ٔ ز  إ َُر يي أ ٔن ٕ إ ََِک َّٜ ب ٤َٔ ئٕٔذ ب اهَّللُ ٣َ َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  و َرُس  ٢َ ا َ٘ َٓ َة 

 َٓ أ٪  َت رَِحَّ ِٟ ا ٤َُا  یِٔن َوص ََت َیَِن َِلب ٧َِد١ٕ ب اَت  ِبَدّة َذ َیُِت َس َرأ  ٥ُِٜٔ َزت اَر صِٔح یُت َز ُرٔ ِس أ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٨َةٔ ًَ ٤َٔسی ِٟ ا اَجَز َٗٔب١َ  اَجَز ٩ِ٣َ َص َض

 ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َٔک  َذٟ َْکَ  ٔیَن َذ ُو ح َ أَب ز ضَّ َبَظةٔ َوَتَح َح ِٟ ا َي أَِرٔق  ٔل اَجَز إ کَاَ٪ َص ُف ٩ِ٣َ  ٌِ ٔة َب ی٨َ ٤َٔس ِٟ ا ٔلَي  ٍَ إ ٥َ َوَرَج َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  

َذَ٪  یُِؤ و أَِ٪  َِرُج يي أ ٔن إ َٓ ِس٠َٔک  رٔ َي  ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو طُ  َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ّزا  أج ٕ ٣َُض ََِک ٢َ ب ا َٗ لٔي  َذَٟٔک   و  زُِج ٕ ص١َِ َت ََِک أَبُو ب

بَ  ٥َ َٟٔیِؼَح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل و٢ٔ اهَّللٔ  َرُس َي  ل ًَ َشطُ  ِٔ َن  ٕ ََِک ُو ب َبَص أَب َح َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َِت  َبٔي أ٧َ ٨َِٔسُظ بٔأ ََتا ً َا٧ یِٔن ک َراح٠ََٔت  َٕ ٠َ ًَ ُط َو

 ٕ َِطُضز َة أ ٌَ َِرَب ٔ أ ز ٤ُ اٟشَّ  َٚ َر  َو

زفہج یبن یلص اہلل ہیلع  ے، لیقع، ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعییحی  ن ریکب، ثیل

فآہل فملس ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن  ب وہش اھبنسال وت اےنپ فادلنی وک دنی قح رپ یہ اپای افر اوباصحل ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے دبعاہلل 



 

 

ےن رفامای ہک ںیم ےن اےنپ فادلنی وک  ب  ے ںیم  ے ن زریب ےن لقن ایک ہک اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعےن وباہطس ویسن زرہی، رعفہ 

س ہن ےن وہش اھبنسال دنی )االسؾ( رپ یہ اپای افر وکیئ دؿ ااسی ںیہن سگرات اھت ہک حبص ف اشؾ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہر  اپ

فیلکت( ںیم ےھت وت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہشبح یک رطػ رجہت رکےن ےک ےئل ےلکن آےت وہں،  ب املسمؿ تخس آزامشئ )

 ب ربک امغد ےچنہپ وت اؿ  ے اقرہ ےک ےردار ا ن دہنغ یک الماقت وہیئ اس ےن وپاھچ اوبرکب اہکں اک ارادہ ےہ؟ اوہنں ےن وجاب دای 

 یک ریس رکفں افر اےنپ رپفرداگر یک سابدت رکفں، ا ن دہنغ ےن اہک ہک ھجم وک ےریی وقؾ ےن اکنؽ دای اس ےئل ںیم اچاتہ وہں ہک زنیم

ف  ہک مت  اسی آدیم ہن وت لکن اتکس ےہ افر ہن الکن اج اتکس ےہ اس ےئل ہک مت ےب امؽ فاولں ےک ےئل امکےت وہ، ہلص ریمح رکےت وہ افر اعزج

( یک فہج  ے آےن فایل تبیصم رپ دمد رکےت وہ ںیم اہمترا وبجمر اک وبھج ااھٹےت ، امہمؿ یک ایضتف رکےت وہ افر قح )رپ اقمئ رےنہ

ڑپفیس وہں مت ولٹ ولچ افر اےنپ کلم ںیم اےنپ رب یک سابدت رکف،انچہچن ا ن دہنغ رفاہن وہا وت اوبرکب وک اس ھ ےل رک فاسپ وہا افر 

ےہ ہن اکنال اج اتکس ےہ وج دگنتوتسں ےک ےئل امکات  یافر آرشی ےک ےردارفں ںیم وھگام افر اؿ  ے اہک ہک اوبرکب  اسی آدیم ہن وت لکن اتکس

ےہ ہلص ریمح رکات ےہ، اعزجفں اک وبھج ااھٹات ےہ، امہمؿ یک امہمؿ ونازی رکات ےہ، راہ قح ںیم ک ش آےن فایل تبیصم ںیم دمد رکات 

 اوبرکب وک ہہک دف ہک اےنپ رب یک ےہانچہچن آرشی ےن ا ن دہنغ یک انپہ وظنمر رکیل افر اوبرکب وک اامؿ د  رک ا ن دہنغ  ے اہک ہک

سابدت اےنپ رھگ ںیم رکںی، امنز ڑپںیھ، نکیل ںیمہ فیلکت ہن دںی افر ہن اس اک االعؿ رکںی، اس ےئل ہک ںیمہ رطخہ ےہ ہک امہر  

 رب یک سابدت رکےن ےچب افر وعرںیت ہنتف ںیم التبم ہن وہ اجںیئ۔ ا ن دہنغ ےن اوبرکب  ے ہی ہہک دای،انچہچن اوبرکب اےنپ رھگ ںیم اےنپ

ںیم  ےگل افر ہن وت امنز االعہین ڑپےتھ افر ہن آرات االعہین رکےت رھپ اوبرکب ےک دؽ ںیم ھچک ایخؽ دیپا وہا، وت اوہنں ےن اےنپ رھگ ےک نحص

اجےت، اؿ ولوگں وک اکی دجسم انب یل افر ابرہ لکن رک فتاں امنز افر آرآؿ ڑپےنھ ےگل، وت رشمنیک یک وعرںیت افر ےچب اؿ ےک اپس عمج وہ 

ااھچ ولعمؾ وہات، افر اوبرکب وک دےتھکی رےتہ اوبرکب اےسی آدیم ےھت ہک تہب رفےت افر  ب آرآؿ ڑپےتھ وت اںیہن آوسنؤں رپ اایتخر ںیہن 

مہ ےن اوبرکب راتہ اھت، رشمنیک آرشی ےک ےردار ربھگاےئ افر ا ن دہنغ وک الب اجیھب فہ اؿ ےک اپس آای وت اوہنں ےن ا ن دہنغ  ے اہک ہک 

وک اس رشط رپ اامؿ دی یھت ہک فہ اےنپ رھگ ںیم اےنپ رپفرداگر یک سابدت رکںی، نکیل اوہنں ےن اس  ے اجتفز ایک افر اےنپ رھگ ےک 

نحص ںیم دجسم انبیل۔ االعہین امنز افر آرآؿ ڑپےنھ ےگل افر ںیمہ رطخہ ےہ ہک امہر  ےچب افر امہری وعرںیت رمگاہ ہن وہ اجںیئ اس ےئل 

 اؿ ےک اپس اج رک وہک ہک ارگ فہ اےنپ رھگ ےک ادنر اےنپ رب یک سابدت رپ اافتک رکےت ںیہ وت رکںی افر ارگ اس وک االعہین رکےن  ے ااکنر

رکںی وت اؿ  ے وہک ہک اہمترا ذہم فاسپ رک دںی، اس ےئل ہک ںیمہ دنسپ ںیہن ہک مہ اہمتری اامؿ وک وتڑںی افر ہن مہ اوبرکب وک االعہین 

رکےن رپ اقمئ رےنہ د  ےتکس ںیہ، رضحت اعہشئ اک ایبؿ ےہ ہک ا ن دہنغ اوبرکب ےک اپس آای افر اہک ںیہمت ولعمؾ ےہ ہک ںیم  سابدت

ت وک ےن اہمترا ذہم اکی رشط رپ ایل اھت، ای وت ایس رپ اافتک رکف ای ےریا ذہم ےھجم فاسپ رک دف، اس ےئل ہک ںیم ہی ںیہن اچاتہ ہک رعب اس اب

ےن اکی صخش وک اےنپ ذہم ںیم ایل اھت، افر ےریا ذہم وتڑا ایگ، اوبرکب ےن وجاب دای ہک ںیم ریتا ذہم ےھجت فاسپ داتی وہں افر  ںینس ہک ںیم



 

 

 ےھجم اہلل یک انپہ رپ رایض وہں اس زامہن ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم یہ ںیم ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک

رجہت اک اقمؾ داھکای ایگ ےہ، ںیم ےن اکی اھکری زنیم دیھکی، اہجں وجھکرفں ےک درتخ ںیہ افر دف رھتپ ےلی انکرفں ےک  اہمتری

ابت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایبؿ یک، سج ےن یھب رجہت یک دمہنی یہ یک رطػ یک افر وج ولگ  درایمؿ ےہ  ب ہی

 دمہنی یک رطػ رجہت رک ےک  ےل ےئگ افر اوبرکب ےن یھب رجہت یک ایتری یک، وت اؿ  ے ہشبح یک رطػ رجہت رک ےکچ ےھت فہ یھب

پ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت رہھٹف ےھجم ادیم ےہ ہک ےھجم یھب رجہت اک مکح وہاگ، اوبرکب ےن رعض ایک ےری  امں اب

یگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، تاں اوبرکب روسؽ اہلل یلص اہلل  آپ رپ وکا وہں ایک آپ وک ادیم ےہ ہک اس یک ااجزت ےلم

 ہیلع فآہل فملس شیک ھ ےنلچ ےک ےئل رک ےئگ افر دف افٹن وج اؿ ےک اپس ےھت اؿ وک اچر ےنیہم کت رمس ےک ےتپ الھکےت رےہ۔

 ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آرض اک ایبؿ ۔

 وحاہل اک ایبؿ :   ابب

 آرض اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2152    حس

 یحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

َر َحسَّ  َِزَة  ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ َة  ٤َ َس٠َ َبٔي  ٩ِ أ ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب یَِح ا  ٨ََ اهَّللٔ ث  ٢َ ُسو َر ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی 

ٔ اٟسَّ  ٠َِیط ًَ َّى  َوف َت ٤ُ ِٟ ا ُج١ٔ  زَّ ٔاٟ َى ب َاَ٪ یُِؤت ک  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّى  ٔطٔ َػل ی٨ِ َٞ َٟٔس َُّط َتَز ٧َ َث أ إِٔ٪ حُسِّ َٓ ًّل  ـِ َٓ  ٔ ٔط ٨ِ َٞ َٟٔسی َز ٢َُ َص١ِ َت َیِشأ َٓ ی٩ُِ 

 َ ٧َ ٢َ أ ا َٗ َح  ُتو ُٔ ِٟ ا  ٔ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َتَح  َٓ ا  َّ٤ ٠َ َٓ  ٥ُِٜٔ احٔب لَى َػ ًَ ا  و َػ٠  ٔیَن  ٤ٔ ٤ُِش٠ ا٢َ ٠ِٟٔ َٗ َّى َوإِٔلَّ  َػل اّء  َٓ ٔ َو ض ٔش ُٔ َِن ٔیَن ٩ِ٣ٔ أ ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ٔا لَى ب ٥ِ ا أَِو

 ٔ َرثَتٔط َٔو ٠ َٓ اِّل  ٣َ َٞ َز ُظ َو٩ِ٣َ َت اُؤ ـَ َٗ َيَّ  ل ٌَ َٓ ٨ِّا  َزی  َٞ َََر َٓ ٔیَن  ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا يَي ٩ِ٣ٔ  ُُوف ٩ِ٤َ ت َٓ 

ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، اوبہملس، اوبرہریہ رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس  ب انجزہ 



 

 

پ یلص 
ٓ
اہلل ہیلع فآہل فملس ےلہپ درایتف رفامےت ہک ایک اس ےن اےنپ افرپ آرض ےک ےئل ھچک زایدہ امؽ وھچڑا ےہ؟ ارگ الای اجات، وت آ

ولگ ایبؿ رکےت ہک اس ےن اےپن آرض یک ادا یگی ےئلیک ھچک وھچڑا ےہ، وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ امنز ڑپےتھ فرہن ہہک 

،  ب اہلل اعتیل ےن حتف اک درفازہ وھکؽ دای، وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم املسمونں دےتی ہک مت اےنپ اسیھت رپ امنز ڑپھ ول

اک وخد اؿ یک ذات  ے یھب زایدہ ریخ وخاہ وہں، وج املسمؿ رم اجےئ افر آرض وھچڑ اجےئ وت اس اک ادا رکان ےری  ذہم ےہ افر سج ےن 

 امؽ وھچڑا فہ اس ےک فاروثں اک قح ےہ۔

 ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فاکہل اک ایبؿ : ابب

 ...میسقت فریغہ ںیم اکی رشکی اک دفےر  رشکی ےک فلیک وہےن اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل  یل

 فاکہل اک ایبؿ :   ابب

کی ایک رھپ اس ےک میسقت رکےن میسقت فریغہ ںیم اکی رشکی اک دفےر  رشکی ےک فلیک وہےن اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت  یل وک اینپ آرابین ںیم رش

 اک مکح دای ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2153    حس

٨ًہٗبی :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًلي  رضت  ٟیلي، ح بي  ا ٟزح٩٤ ب٩  ا ًبس  ، ہس ٣حا ح  بي ٧حی ا اب٩   ، ٔیا٪ ، س  ؼہ

َي  ِیل َٟ ٔي  َب ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ اصٕٔس  ٩ِ ٣َُح ًَ ٕح  ٧َحٔی ٔي  اب٩ِٔ أَب  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ُة َحسَّ بٔیَؼ َٗ ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٓٔيٕ َر ل ًَ  ٩ِ ًَ

 ٔ ن َز زٔصَاأ٣ََ و ِت َوبُٔح٠ُ ٧رُِٔحَ ًٔی  َّٟ ا بُِسٔ٪  ِٟ ا ًَٔل٢ٔ  َٚ بٔح ََتَؼسَّ ٥َ أَِ٪ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس  ي 

ہصیبق،  نایؿ، ا ن ایب حیجن اجمدہ، دبعارلنمح  ن ایب یلیل، رضحت  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک 



 

 

 ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای ہک آرابین ےک افوٹنں یک وھجںیل افر ایکن اھکولں وک ریخات رکدفں۔ھجم وک روس

 ہصیبق،  نایؿ، ا ن ایب حیجن اجمدہ، دبعارلنمح  ن ایب یلیل، رضحت  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فاکہل اک ایبؿ :   ابب

کی ایک رھپ اس ےک میسقت رکےن میسقت فریغہ ںیم اکی رشکی اک دفےر  رشکی ےک فلیک وہےن اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت  یل وک اینپ آرابین ںیم رش

 اک مکح دای ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2154    حس

ہ ب٩ ًا٣ز :  راوی اٟدیر ً٘ب  ٤ًزو ب٩ خاٟس، ٟیث، یزیس، ابو

 ُ اهَّلل ضَٔی  ٕ َر ا٣ٔز ًَ َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ِ ًَ  ٔ یِر َد ِٟ ٔي ا ٩ِ أَب ًَ ٔیَس  ز َی  ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ٨ََا  ث أٟٕس َحسَّ زُو ب٩ُِ َخ ٤ِ ًَ ٨ََا  ث ٠َیِ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ طٔ  

َس  ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ُظ ٠ٟٔ َْکَ َذ َٓ ْز  ُتو ًَ قَٔي  َب َٓ  ٔ ٔط َت اب َػَح َي  ل ًَ ا  ٤َُض ٔش ِ٘ ٤ّا َي اُظ ٨ََُ َل ًِ َ ٥َ أ َس٠َّ ٧ََِت َو ٔ أ ٔط َؿحِّ ب  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َّ٠ 

ےن اؿ وک رکبایں دںی ہک احصہب  رمعف  ن اخدل، ثیل، سیدی، اوباریخل ةقع  ن اعرم  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

، وت آپ ںیم میسقت رک دںی وت اکی رکبی اک ہچب رہ ایگ وت اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس اک ذترکہ ایک

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت وخد اس یک آرابین رک ول۔

 اوباریخل ةقع  ن اعرم رمعف  ن اخدل، ثیل، سیدی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...املسمؿ یسک رحیب وک دارا برب ای داراالالسؾ ںیم فلیک رقمر رک  وت اجزئ ےہ ۔

 فاکہل اک ایبؿ :   ابب



 

 

 فلیک رقمر رک  وت اجزئ ےہ ۔املسمؿ یسک رحیب وک دارا برب ای داراالالسؾ ںیم 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2155    حس

ٖ :  راوی اٟزح٩٤ ب٩ ًو ابزاہی٥ ب٩ ًبس ٟح ب٩  ٕ ب٩ ٣اجظو٪، ػا ، یوس اٌٟزیز ب٩ ًبساهَّلل   ًبس

 َ٤ ِٟ ا ُٕ ب٩ُِ  ُوُس َىٔی ی ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اهَّللٔ  ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٖٕ َحسَّ ِو ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ اصٔی٥َ ب٩ِٔ  َِز ٔٔح ب٩ِٔ إٔب اٟ ٩ِ َػ ًَ ؤ٪  أجُظ

ابّا َٔت ٛ ٕٕ َة ب٩َِ َخ٠َ ِبُت أ٣َُیَّ َاَت ا٢َ ک َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٕٖ ِو ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  اٟزَِّح ِبسٔ  ًَ  ٔ ظ ٩ِ َجسِّ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًٔی  ًَ أَُی َػ ىٔی فٔي  َو َٔ َیِح بٔأَِ٪ 

َو  َٔ َة َوأَِح َّٜ ٤َٔ َ ب ی ک ٔذ َّٟ ا ٤َٔک  ٔاِس ِٔبىٔی ب َات ٩َ٤َ ک اٟزَِّح  ُٖ ٢َ َِل أرَِعٔ ا َٗ  ٩َ٤َ ِح زَّ اٟ ُت  َْکِ َذ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ٔة  ی٨َ ٤َٔس ِٟ ٔا ٔ ب تٔط أَُي اَ٪ فٔي طُ فٔي َػ

 َ ٧ ُظ حٔیَن  َز ْٔلُِِحٔ َب١ٕ  ٔلَي َج ُت إ ِج ٕر َْخَ ٔ بَِس َِو٦ ٔي ی َاَ٪ ف ک ا  َّ٤ ٠َ َٓ زٕو  ٤ِ ًَ ِبَس  ًَ ُط  ُِت َاَتب ک َٓ ةٔ  اص٠ٔٔیَّ َح ِٟ َّی ا ً َد َح َْخَ َٓ  ٢ْ ُظ بًَٔل ََّصَ أَبِ َٓ اُض  ا٨َّٟ ا٦َ 

ی ََفٔ ُط  ٌَ َد ٣َ َْخَ َٓ ُة  ا أ٣َُیَّ ٧ََح ِوُت إِٔ٪  ٧ََح ٕٕ َِل  ُة ب٩ُِ َخ٠َ ٢َ أ٣َُیَّ ا َ٘ َٓ رٔ  ا َِنَؼ لَي ٣َِح٠ٕٔص ٩ِ٣ٔ اِْل ًَ  َٕ َٗ َا َو ر٧ٔ َا آث ٔي  رٔ ف ا َِنَؼ اِْل  ٩ِ٣ٔ ْٙ

 َٟ ُت  ِٔ َا َخ٠َّ ٧ و ُ٘ َی٠َِح ُت أَِ٪  ا َخٔظی َّ٤ ٠َ َٓ ِ٠ ُٗ َا  و٧ ُٛ َر َِز ا أ َّ٤ ٠َ َٓ ًّل  ٘ٔی ًّل َث َرُج َاَ٪  ک َا َو ٧ و ٌُ َِب یَت َّی  ا َحً ُظ ث٥َُّ أَبَِو َت٠ُو َ٘ َٓ ُض٥ِ  ٠َ َِ َِط ْٔل ُط  ٨َِ اب ُت ُض٥ِ 

َت٠ُوُظ َو  َٗ َّی  ً ًٔی َح ٖٔ ٩ِ٣ٔ َتِح و ُی ٔاٟش  ُوُظ ب ٠ َتَد٠َّ َٓ طُ  ٌَ ٨َ ْٔل٣َِ ٔسی  ِٔ َن  ٔ ط ٠َِی ًَ ِیُت  َ٘ ِٟ َ أ َٓ  ََ بََر َٓ  َِ ُ ِز اب ُط  َٟ َ طٔ أ ٔٔ رِٔجلٔي بَٔشِی اَب أََحُسص٥ُِ  َػ

 ُٕ ُس یُو  ٍَ ٔ ٔ َس٤ اهَّلل ِبس  ًَ ا٢َ أَبُو  َٗ  ٔ ط َس٣ٔ َٗ  ٔ ِضز ٔي َه ِْلَثََز ف ا َٔک  َذٟ ا  ٔی٨َ یُز  ٕٖ ِو ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ُِ  اٟزَِّح ِبُس  ًَ َاَ٪  ک َاظُ  َو اصٔی٥ُ أَب َِز أّٟحا َوإٔب  َػ

رلنمح  ن وعػ اےنپ فادل  ے فہ اؿ ےک دادا دبعارلنمح  ن دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، ویفس  ن ام،نوؿ، اصحل  ن اربامیہ  ن دبعا

وعػ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اہیم  ن فلخ وک اھکل فہ ہکم ںیم ےری  اسامؿ یک افحتظ رک ، ںیم 

ہک ںیم دبعارلنمح وک ںیہن اج  دمہنی ںیم اس ےک اسامؿ یک افحتظ رکفں اگ۔  ب ںیم ےن وج ںیم اانپ انؾ دبعارلنمح اھکل وت اس ےن اہک

افحتظ اتن وت اانپ فہ انؾ ھکل وج اجتیلہ ںیم اھت۔ وت ںیم ےن دبع رمعف اھکل  ب دبر اک دؿ آای وت ںیم اکی اہپڑ یک رطػ ایگ اتہک ںیم اس یک 

، ہی اہیم  ن فلخ ےہ، ارگ رکفں  ب ہک ولگ وس رےہ ےھت، البؽ ےن اس وک دھکی ایل، فہ ےلکن افر ااصنر یک اکی سلجم ںیم چنہپ رک اہک

ا ہچن اؿ ےک اس ھ ااصنر یک اکی امجتع امہر  ےھچیپ ےھچیپ یلکن  ب ےھجم وخػ وہا ہک فہ مہ کت چنہپ 

 

ی ںح ی
ہ 

 

ت
اہیم چب الکن وت ےریی ریخ 

ا ے اجںیئ ےگ ںیم ےن اؿ ولوگں ےک ےئل اس ےک ےٹیب وک وھچڑ دای اتہک فہ ولگ اس یک رطػ وتمہج وہ اجںیئ نکیل اؿ ولوگں ےن 

لتق رک دای اس رپ یھب فہ ولگ ہن امےن افر امہر  ےھچیپ  ےل افر فہ اکی وبلھج آدیم اھت،  ب ااصنر مہ کت چنہپ ےئگ وت ںیم ےن اس  ے 

اہک ھٹیب اج فہ ھٹیب ایگ افر ںیم ےن اےنپ آپ وک اس رپ ڈاؽ دای اتہک ا ے اچبولں نکیل اؿ ولوگں ےن ےری  ےچین یہ اولارںی اسھگ دںی 

 ہک اس وک لتق رک دای اؿ ںیم  ے اکی یک اولار ےری  اپؤں ںیم یھب یگل افر دبعارلنمح  ن وعػ اس زمخ اک اشنؿ اےنپ اہیں کت



 

 

 تشپ دقؾ رپ مہ وک داھکےت ےھت۔

 دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، ویفس  ن ام،نوؿ، اصحل  ن اربامیہ  ن دبعارلنمح  ن وعػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رصػ ںیم افر فزؿ  ے رففتخ وہےن فایل زیچفں ںیم فلیک ابنےن اک ایبؿ افر رضحت رمع افر

 فاکہل اک ایبؿ :   ابب

  فلیک انبای اھت ۔رصػ ںیم افر فزؿ  ے رففتخ وہےن فایل زیچفں ںیم فلیک ابنےن اک ایبؿ افر رضحت رمع افر ا ن رمع ےن رصػ ںیم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2156    حس

ری و  :  راوی یس خس ٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوسٌ ا٤ٟحیس ب٩ سہ١ ب٩ ًبسا ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ًبس

 ابوہزیزہ

 ًَ  ٩ِ ًَ أْٟک  ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث یٔس ب٩ِٔ َحسَّ ٌٔ َس  ٩ِ ًَ  ٕٖ ِو ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  اٟزَِّح ِبٔس  ًَ َضِی١ٔ ب٩ِٔ  ُس ٤َحٔیسٔ ب٩ِٔ  ِٟ ا ِبسٔ 

اهَّللُ َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو ا أَ٪َّ َر ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َِزَة  ی َُز ٔي ص یِّ َوأَب رٔ ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٔب  ٤َُشیَّ ِٟ َي  ا ل ًَ ًّل  َرُج  ١َ٤َ ٌِ َت اِس  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ

 ٔ ا ب ََ ٩ِ٣ٔ َصَذ ا اٟؼَّ ٨َأُِخُذ  َٟ َّا  ٧ٔ ٢َ إ ا َ٘ َٓ َذا  َٜ بََر َص ٔ َخِی ز ٤ِ َک١ُ  َت ا٢َ أ َ٘ َٓ ٨ٔیٕب  ٕ َج ٤ِز َُض٥ِ بَٔت ائ َح َٓ بََر  ًَلثَةٔ َخِی ٔاٟثَّ یِٔن ب ًَ ا اٟؼَّ یِٔن َو ًَ ا اٟؼَّ

٨ٔيبّ  اص٥ٔٔ َج َر ٔاٟسَّ ٍِ ب َِت اب اص٥ٔٔ ث٥َُّ  َر ٍَ بٔاٟسَّ ٤ِ َح ِٟ ا  ٍِ ٔ ١ِ ب ٌَ ِٔ َت ا٢َ َِل  َ٘ َذَٟٔک َٓ َأ٪ ٣ِٔث١َ  ٤ٔیز ِٟ ا ٔي  ٢َ ف ا َٗ  ا َو

دبع اہلل  ن ویفس، امکل، دبعادیجمل  ن لہس  ن دبعارلنمح  ن وعػ، دیعس  ن بیسم، اوبدیعس ادری ف اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت 

 یک وجھکرںی رکیل آای۔ آپ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی آدیم وک ربیخ اک اع ل رقمر ایک، وت فہ آپ ےک اپس دمعہ  مس

ر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک ربیخ یک امتؾ وجھکرںی ایسی یہ وہیت ںیہ؟ اس ےن اہک مہ ایسی وجھکر اکی اصع دف اصع ےک وعض اف

ےک وعض رففتخ رک  دف اصع نیت اصع ےک وعض رخدی ےتیل ںیہ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااسی ہن رکف امتؾ وجھکرںی درمہ

دف، رھپ اؿ درومہں ےک وعض ایھچ وجھکرںی رخدی رکول افر فزؿ  ے رففتخ وہےن فایل زیچفں ےک قلعتم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

 فملس ےن ایس رطح رفامای۔

 اوبرہریہدبع اہلل  ن ویفس، امکل، دبعادیجمل  ن لہس  ن دبعارلنمح  ن وعػ، دیعس  ن بیسم، اوبدیعس ادری ف  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...  ب رچفاتا ای فلیک رکبی وک رمات وہا دےھکی ای وکیئ زیچ تڑگیت وہیئ دےھکی، وت فہ اس

 فاکہل اک ایبؿ :   ابب

 تڑگیت وہیئ دےھکی، وت فہ اس وک ذحب رک د ، ای تڑگیت وہیئ زیچ وک درتس رک د  ۔  ب رچفاتا ای فلیک رکبی وک رمات وہا دےھکی ای وکیئ زیچ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2157    حس

٣اٟک :  راوی ب ب٩  اٟس )ٌٛ ب ب٩ ٣اٟک اپ٨ے و ٣ٌت٤ز، ًبیس اهَّلل ، ٧آٍ، اب٩ ٌٛ اہی٥،   (اسحٙ ب٩ ابز

 ٔ ُٚ ب٩ُِ إ ا ِٔسَح ٨ََا إ ث ُث َحسَّ یَُحسِّ أٟٕک  ٔب ب٩ِٔ ٣َ ٌِ َٛ اب٩َِ   ٍَ ٔ ٤ َس َُّط  ٍٕ أ٧َ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ٧ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  َِبأ ٧َ ٤َٔز أ َت ٌِ ٤ُ ِٟ ا  ٍَ ٔ ٤ َس اصٔی٥َ  َّطُ بَِز ٧َ ٔ أ ط ٩ِ أَبٔی ًَ

ِت  َْسَ َٜ َٓ ا  ِوّت ٨َٔا ٣َ ٤٨َ َُ  ٩ِ٣ٔ ٕ اة ٨َا بَٔظ َٟ یَْة  رٔ ا ِت َج ََّصَ أَبِ َٓ  ٍٕ َي بَٔش٠ِ ٥ْ٨ََ َتزِع ُض٥ِ ُ َٟ ٧َِت  َا ا  ک ُو ِک٠ُ ُض٥ِ َِل َتأ َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ٔط َضا ب َذبََحِت َٓ ا  ّز َحَح

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔلَي  ٔس١َ إ ٥َ أَِو أُِر َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ َِسأ٢ََ  َّی أ ً اهَّللُ  َح َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ  ٢ََ َسأ َُّط  ُط َوأ٧َ ٩ِ٣َ َيِشأَُٟ

َس  ٔ َو ط ٠َِی ِت ًَ َذبََح ا  ََّض ٧َ ْة َوأ ا أ٣ََ ََّض ٧َ ٔبُىٔی أ ح ٌِ ُی َٓ  ٔ اهَّلل ا٢َ ًُبَِیُس  َٗ َٔضا  ُظ بٔأَک٠ِ َز أ٣ََ َٓ َس١َ  ََ أَِو أَِر َذا  ٩ِ ًَ  ٥َ ٩ِ ًُبَِیٔس ٠َّ ًَ  ُ ِبَسة ًَ طُ  ٌَ اَب  َت

 ٔ  اهَّلل

اتی رکےت ںیہ ہک اؿ ےک اپس رکبایں ااحسؼ  ن اربامیہ، رمتعم، دیبع اہلل ، انعف، ا ن بعک  ن امکل اےنپ فادل )بعک  ن امکل(  ے رف

ںیھت وج اقمؾ علس ںیم رچیت ںیھت، امہری اکی ولڈنی ےن داھکی ہک امہری اکی رکبی رم ریہ ےہ وت اس ےن اکی رھتپ وتڑا رک اس  ے 

ں ای ہی اہک ہک یسک وک اس رکبی وک ذحب رک ڈاال، بعک ےن ولوگں  ے اہک مت ہن اھکؤ  ب کت ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہن وپھچ ول

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس جیھب دفں ہک فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے درایتف رک ےل، اوہنں ےن وخد اس ےک قلعتم 

ہلل اک ایبؿ ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وپاھچ، ای اس ےن وپاھچ سج وک اوہنں ےن اجیھب اھت، آپ ےن اس ےک اھکےن اک مکح دای، دیبع ا

ہک ےھجم ہی ابت تہب ایھچ ولعمؾ وہیئ ہک اس ےن ولڈنی وہ رک رکبی ذحب رک دی، دبعہ ےن دیبع اہلل  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی 



 

 

 یک ےہ۔

 (اقحس  ن اربامیہ، رمتعم، دیبع اہلل ، انعف، ا ن بعک  ن امکل اےنپ فادل )بعک  ن امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...احرض افر اغبئ وک فلیک انبان اجزئ ےہ، افر دبعاہلل  ن رمع ےن اےنپ فلیک وک ھکل جیھب

 فاکہل اک ایبؿ :   ابب

 ےک رھگ ےک امتؾ وھچےٹ ڑب  آدویمں یک رطػ  ے دصہق رطف ادا رکںی ۔احرض افر اغبئ وک فلیک انبان اجزئ ےہ، افر دبعاہلل  ن رمع ےن اےنپ فلیک وک ھکل اجیھب، ہک اؿ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2158    حس

ہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی ہ، ابوس٤٠  ابو نٌی٥، سٔیا٪، س٤٠

 ًَ َضِی١ٕ  ُٛ َة ب٩ِٔ  َس٤َ٠َ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ا ُس ث٨ََ ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ن ٨ََا أَبُو  ث لَي َحسَّ ًَ َٔزُج١ٕ  َاَ٪ ٟ ٢َ ک ا َٗ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  یَِزَة  َُز ٩ِ أَبٔي ص ًَ ٤ََة  َس٠َ ٩ِ أَبٔي 

طُ  َّ٨ ا ٔس ُو َل٠َب َٓ ُظ  ُلو ًِ َ ٢َ أ ا َ٘ َٓ ُظ  ا اَؿ َ٘ ََت َُط ی ائ َح َٓ ِْلٔب١ٔٔ  ا ٔس٩ٌّ ٩ِ٣ٔ   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ َٗ  اٟ ِو َٓ ا  ًّ٨ ٔس ُط إِٔلَّ  َٟ ا  َیحُٔسو  ٥ِ٠َ َضا َٓ

٥َ إٔ٪َّ خَٔیاَر  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ َٔک  ُ ب اهَّلل َي  ىٔی أَِوف َت ِي َٓ ٢َ أَِو ا َ٘ َٓ وُظ  ُل ًِ َ ا٢َ أ َ٘ اّئ َٓ ـَ َٗ  ٥ُُِٜ ٥ِ أَِحَش٨ ُٛ 

 فآہل فملس رپ یسک اک اوب میعن،  نایؿ، ہملس، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی اخص رمع اک افٹن یبن یلص اہلل ہیلع

آرض اھت، فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اقتاض رکےن ےک ےئل آای، وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احصہب  ے رفامای ا ے 

 فآہل فملس ےن ددیف ولوگں ےن اس رمع اک افٹن التش ایک، اس رمع اک افٹن وت ہن الم نکیل اس  ے زادئ رمع اک افٹن الم، آپ یلص اہلل ہیلع

 رفامای اس وک ددیف، اس آدیم ےن اہک آپ ےن ےریا قح وپرا ددیای، اہلل آپ وک یھب وپرا د  یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم

 بس  ے رتہب فہ صخش ےہ وج آرض وک اےھچ وطر رپ ادا رک ۔

 اوب میعن،  نایؿ، ہملس، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...اداےئ آرض ںیم فلیک انبےن اک ایبؿ ۔

 فاکہل اک ایبؿ :   ابب

 اداےئ آرض ںیم فلیک انبےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2159    حس

٨ًہ س٠امی٪ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، ٟزح٩٤ ا ًبس ہ ب٩  ابوس٤٠  ، ٛہی١ ، س٤٠ہ ب٩  ہ ، طٌب ِحب  ب٩ 

زَّحِ  اٟ ِبٔس  ًَ ٤ََة ب٩َِ  َس٠َ ُت أَبَا  ٌِ ٔ َس٤ َضِی١ٕ  ُٛ ٤ََة ب٩ِٔ  َس٠َ  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ُط ا  ٨ََ ث ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ٨ََا  ث اهَّللُ َحسَّ َرضَٔی  یَِزَة  َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ  ٩ٔ٤َ

 َ ُط أ ٨ِ وًَ َرُس  ٢َ ا َ٘ َٓ ُُط  اب َِػَح ٔ أ ٔط َض٥َّ ب َٓ َى  أ٠ََُِ َٓ ُظ  اَؿا َ٘ ََت ٥َ ی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ َي  ًّل أَت َرُج  َّ٪ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢ُ

 ِّ٨ ٔس ا ٣ِٔث١َ  ٔس٨ًّ وُظ  ُل ًِ َ ٢َ أ ا َٗ اِّل ث٥َُّ  َ٘ ٣َ ِّٙ َح ِٟ ا احٔٔب  إٔ٪َّ َٟٔؼ َٓ ُظ  إٔ٪َّ َزًُو َٓ وُظ  ُل ًِ َ ٢َ أ ا َ٘ َٓ  ٔ ط ِّ٨ ٔس اهَّللٔ إِٔلَّ أ٣ََِث١َ ٩ِ٣ٔ   ٢َ و َرُس یَا  ا  اُٟو َٗ  ٔ ط

اّئ  ـَ َٗ  ٥ُِٜ ٨َ ٥ِ أَِحَش ُٛ ٔ یِر  ٩ِ٣ٔ َخ

ل، اوبہملس  ن دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش 
 ی 
کہ

امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، ہملس  ن 

فآہل فملس ےک اپس اقتاض رکےن ےک ےئل آای، افر دشت اایتخر یک، احصہب ےن ا ے امران اچتا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع یبن یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن رفامای، اس وک وھچڑ دف، سج اک قح وہات ےہ فہ ایس رطح وگتفگ رکات ےہ، رھپ رفامای، ہک ایکس رمع اک افٹن ددیف، ولوگں ےن

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس یک رمع اک وت ںیہن نکیل اس  ے زایدہ اک ےہ آپ ےن رفامای فیہ اس وک د  دف، مت ںیم رعض ایک، ای روسؽ اہلل

 رتہب فیہ صخش ےہ وج اےھچ وطر رپ آرض وک ادا رک ۔

ل، اوبہملس  ن دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
 ی 
کہ

 امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، ہملس  ن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...  ب فلیک ای یسک وقؾ ےک افسریش وک وکیئ زیچ ہبہ رک ، وت اجزئ ےہ، اس ےئل ہک یبن یلص



 

 

 فاکہل اک ایبؿ :   ابب

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وہازؿ ےک فوک وک  ب اوہنں ےن تمینغ اک امؽ فاسپ اماگن، وت  ب فلیک ای یسک وقؾ ےک افسریش وک وکیئ زیچ ہبہ رک ، وت اجزئ ےہ، اس ےئل 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم اانپ ہصح ںیہمت د  داتی وہں ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2160    حس

ٔیر، ٟیث ً٘ی١، ا :  راوی ر ب٩ ٣ْخ٣ہسٌیس ب٩ ً  ب٩ طہاب، رعوہ، ٣زوا٪ ب٩ ح٥ٜ اور ٣شو

َو  ٥َ رُعِ ًَ ا٢َ َوَز َٗ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ِی١ْ  َ٘ ُ َىٔی ً ث ا٢َ َحسَّ َٗ ِیُث  ا٠َّٟ ثَىٔی  ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ یِر َٔ یُس ب٩ُِ ًُ ٌٔ َس ٨ََا  ث ٥َٜٔ َحسَّ َح ِٟ ا اَ٪ ب٩َِ  زَِو ُ أَ٪َّ ٣َ ة

ُظ أَ٪َّ َر  ا بََر ٣ََة أَِخ َر ب٩َِ ٣َِْخَ ٤ِٔشَو ِٟ ا َزُزَّ َو ُوُظ أَِ٪ ی َشأَٟ َٓ ٔیَن  ٤ٔ ازَٔ٪ ٣ُِش٠ ُس َصَو ِٓ ائَطُ َو ٔیَن َج ا٦َ ح َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو

 َ ٔل ٔث إ ی َحٔس ِٟ ا ب   ٥َ أََح َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ُض٥ِ َر َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ُض٥ِ  َسبَِی ُض٥ِ َو َٟ ا َو ض٥ِٔ أ٣َِ ِی َٟ ٔ َِػ إ ا إِٔحَسی يَّ أ اُرو َت اِخ َٓ ُط  ُٗ َس

 ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس َاَ٪  ِس ک َٗ ٔض٥ِٔ َو ُت ب ٧َِِی َتأ ِس ٨ُِت ا ُٛ ِس  َٗ ٤َا٢َ َو ِٟ ا ا  ِيَی َوإ٣َّٔ اٟشَّ ا  یِٔن إ٣َّٔ َت َٔ ٔ ائ لَّ ٍَ اٟ ـِ ٔ َزص٥ُِ ب َو َِت ا٧  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  

ا تَ  َّ٤٠َ َٓ  ٕٔ ٔ ائ لَّ اٟ  ١َ ٩ِ٣ٔ َٔ َٗ ٔیَن  ّة ح ِی٠َ َٟ َة  رِشَ ی ًَ ض٥ِٔ إِٔلَّ إِٔحَس ِی َٟ ٔ ٕ إ ٓز َرا  ُ یِر َُ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو َر ُض٥ِ أَ٪َّ  َٟ ََّن  ی َب

 ٔ ٤ُِش٠ ِٟ ا ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َر ا٦َ  َ٘ َٓ ا  ٨َ َسبَِي ُر  ٧َِدَتا َّا  ٧ٔ إ َٓ ا  ُو اٟ َٗ یِٔن  َت َٔ ٔ ائ لَّ َ اٟ ل ًَ ِىَی  أَث َٓ ٔیَن  ٥َُّ ٤ ُُط ث َُو أَص٠ِ ا ص اهَّللٔ ب٤َٔ ي 

ِیض٥ِٔ  َٟ ٔ ُِت أَِ٪ أَُرزَّ إ َرأَی ِس  َٗ يي  ٔن ٔیَن َوإ ٔب ائ ٧َا َت اُؤ ِس َج َٗ ا٥َُِٜ٧ َصُؤَِلٔئ  إٔ٪َّ إِٔخَو َٓ ُس  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َب َٗ َُلیِّ ی ٥ُِٜ أَِ٪  ٨ِ ٩ِ٤َ أََحبَّ ٣ٔ َٓ ُض٥ِ  َسبَِی

 ٥ُِٜ بَّ ٨ِ٣ٔ ١ِ َو٩ِ٣َ أََح ٌَ ِٔ ٠َِی َٓ َٔک  ا٢َ  بَٔذٟ َ٘ َٓ  ١ِ ٌَ ِٔ ٠َِی َٓ ٨َا  ٠َِي ًَ اهَّللُ  ُئ  ی ٔٔ ٢ٔ ٣َا ُي َّاُظ ٩ِ٣ٔ أَوَّ ُط إٔی ٔلَی ٌِ ُ ن َّی  ً ٔ َح ط َي َحوِّ ل ًَ ُوَ٪  َٜ أَِ٪ ی

اهَّللُ َّي  ٔ َػل اهَّلل  ٢ُ ُسو َر  ٢َ ا َ٘ َٓ ُض٥ِ  َٟ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َٔک ٟٔزَُس َذٟ ا  ب٨َِ ِس كَيَّ َٗ اُض  َّ٨ ٠َیِ اٟ ًَ ی ٩ِ٣َ   رٔ َّا َِل ٧َِس ٥َ إ٧ٔ َس٠َّ ٔ َو ط

اٟ  ٍَ َج ََفَ  ٥ِ ُٛ َز ٥ِ أ٣َِ ُٛ ُؤ ا َٓ ا رُعَ ٨َ ِي َٟ ٔ وا إ ٌُ َٓ زِ َی َّی  ً ا َح و ٌُ ِرٔج ا َٓ َِذِ٪  َیأ  ٥ِ َٟ  ٩ِ َّ٤ َٔک ٣ٔ َذٟ ٔي  ٥ُِٜ ف َذَٔ٪ ٨ِ٣ٔ وا أ ٌُ َرَج ُؤص٥ُِ ث٥َُّ  ا َٓ ُض٥ِ رُعَ ٤َ ک٠ََّ َٓ اُض  َّ٨

 ٔ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َي َر ٔل ٧ُٔوا إ ُوا َوأَذ ب ِس كَيَّ َٗ َُّض٥ِ  ٧َ ُظ أ بَرُو أَِخ َٓ  ٥َ َس٠َّ  َو

 ر ، ثیل لیقع، ا ن اہشب، رعفہ، رمفاؿ  ن مکح افر وسمر  ن رخمہم ایبؿ رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 
عفب

دیعس  ن 

 ے اؿ ولوگں ےن دروخاتس یک ہک اؿ ےک ےک اپس  ب وہازؿ اک فوک آای، وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھک  وہےئ، آپ 

دیقی فاسپ رک دےیئ اجںیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ےری  اپس یچس ابت تہب دنسپدیہ ےہ اس ےیل دفابوتں 

ایک اھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ںیم  ے اکی ابت وک اایتخر رکف ای وت دیقی فاسپ ول ای امؽ، افر ںیم ےن وت اؿ ےک آےن اک )رعجاہن( ںیم ااظتنر 



 

 

ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ولوگں اک دس راوتں  ے زادئ ااظتنر ایک،  ب اطفئ  ے فاسپ وہےئ ےھتانچہچن  ب اؿ ولوگں وک ولعمؾ وہا 

 اایتخر ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف زیچفں ںیم  ے اکی یہ زیچ فاسپ رکںی ےگ، وت اؿ ولوگں ےن اہک مہ اےنپ دیقویں وک

رکےت ںیہ )ینعی دیقویں وک فاسپ رک دےئجی( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس املسمونں ےک درایمؿ ڑھک  وہےئ افر اہلل یک 

رعتفی ایبؿ یک، سج اک فہ قحتسم ےہ رھپ رفامای، اام دعب اہمتر  ہی اھبیئ امہر  اپس اتبئ وہ رک آےئ ںیہ افر ےریا ایخؽ ےہ ہک اےکن 

 فاسپ رک دفں، اس ےئل وج صخش  بیط اخرط )وخبیش( فاسپ رکان اچےہ، وت فاسپ رک د  افر وج صخش ہی اچاتہ وہ ہک اس اک دیقی اؿ وک

ہصح ابیق رےہ اس وطر رپ ہک وج بس  ے یلہپ حتف وہیگ وت مہ اس اک وعض د  دںی ےگ، وت ااسی رک ، ولوگں ےن اہک ہک مہ اؿ ولوگں 

 فملس یک وخیش یک اخرط الب اعمفہض د  دںی ےگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مہ ںیہن وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

اجےتن ہک مت ںیم  ے سک ےن اس وک وظنمر ایک افر سک ےن ان وظنمر ایک مت ولگ ولٹ اجؤ افر اہمتر  ےردار امہر  اپس آرک ایبؿ 

یک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ولٹ رک آےئ وت اؿ  رکںی ولگ ولٹ ےئگ اؿ  ے اس ےک ےردارفں ےن وگتفگ

 ولوگں ےن ایبؿ ایک ہک ولگ دیقی فاسپ رکےن رپ رایض ںیہ۔

 ر ، ثیل لیقع، ا ن اہشب، رعفہ، رمفاؿ  ن مکح افر وسمر  ن رخمہم :  رافی
عفب

 دیعس  ن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکی صخش ےن یسک وک ھچک دےنی ےک ےئل فلیک انبای افر ہی ںیہن ایبؿ ایک، ہک انتک د  اف

 فاکہل اک ایبؿ :   ابب

 اکی صخش ےن یسک وک ھچک دےنی ےک ےئل فلیک انبای افر ہی ںیہن ایبؿ ایک، ہک انتک د  افر فہ دوتسر ےک اطمقب ددی  ۔

یث                               او٢ج٠س   :  ج٠س      2161    حس

ابي رباح :  راوی ء ب٩  خ، ًلا ابزاہی٥، اب٩ جزی  ٣کي ب٩ 

ضُ  ـُ ٌِ یَزٔیُس َب  ٔ یِرٔظ َُ َإح َو َرب َبٔي  ٔئ ب٩ِٔ أ َلا ًَ  ٩ِ ًَ ِٕخ  َزی اب٩ُِ ُج ا  ٨ََ ث اصٔی٥َ َحسَّ َِز يي  ب٩ُِ إٔب ٤َک ِٟ ا ٨ََا  ث َُب٠ِّ َحسَّ ی  ٥ِ َٟ ٕف َو ٌِ َي َب ل ًَ ُض٥ِ ٥ِ  ک٠ُ  طُ  ِِ

َّي اهَّللُ َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ا  ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  اهَّللٔ َر ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ابٔز ٩ِ َج ًَ ُض٥ِ  ٨ِ احْٔس ٣ٔ لَي  َرُج١ْ َو ًَ ٨ُُِت  ٜ َٓ َسََفٕ  ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ



 

 

ئ  َّ٨ اٟ بٔي  زَّ  ٤َ َٓ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ آْٔخٔ ا ٔي  َُو ف ا ص ٤ََّ ا٢ٕ إ٧ٔ َٔ ١ٕ٤َ َث َک َج َٟ ٢َ ٣َا  ا َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ُ ب٩ُِ  ابٔز ُت َج ٠ِ ُٗ ا٢َ ٩ِ٣َ َصَذا  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ی  

ظُ  َز زََج َٓ َُط  ب رَضَ َٓ ُط  َلِيُت ًِ َ أ َٓ  ٔ ط ٨ٔی ٔل ًِ َ ٢َ أ ا َٗ  ٥ِ ٌَ َن ُت  ٠ِ ُٗ ْب  ی ـٔ َٗ َک  ٌَ ٢َ أ٣ََ ا َٗ  ٢ٕ ا َٔ ١ٕ٤َ َث َي َج ل ًَ يي  ٔن ُت إ ٠ِ ُٗ ِٟ ا َٔک  ذَٟ َاَ٪ ٩ِ٣ٔ  ک َٓ َأ٪   ک ٤َ

َِر  ُُط بٔأ ِس أََخِذت َٗ  ٔ ٨ٔیط ٌِ ٔ ا٢َ ب١َِ ب َٗ  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو یَا َر َک  َٟ ٠ُِت ب١َِ صَُو  ُ٘ َٓ  ٔ ط ٨ٔی ٌِ ٔ ا٢َ ب َٗ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ا  ٢ٔ ٔلَي ٩ِ٣ٔ أَوَّ ُُظ إ ز ِض َک َه َٟ ٔیَر َو ٧ ٧َا ةٔ َز ٌَ َب

َی٩َِ  ٢َ أ ا َٗ َِرَتٔح١ُ  ٔة أََخِذُت أ ٨َ ی ٤َٔس ِٟ ا َا ٩ِ٣ٔ  ٧ ٧َِو ا َز َّ٤٠َ َٓ ٔة  ی٨َ ٤َٔس ِٟ یَّة  ا رٔ ا ًلَّ َج َض َٓ  ٢َ ا َٗ ا  َض ًَل ٨ِ٣ٔ ِس َخ َٗ َزأَّة  ا٣ِ ُت  ِج زَوَّ ُت َت ٠ِ ُٗ ٔیُس  ُز ت

َِت َخ  ب زَّ ِس َج َٗ َزأَّة  ا٣ِ َح  ٜٔ ِ ََرِزُت أَِ٪ أ٧َ أ َٓ إت  ٨ََ ََ ب يَي َوَتَز ُُوف ٠ُِت إٔ٪َّ أَبٔي ت ُٗ ًَُلًٔبَُک  ٔبَُضا َوت ًَُلً ٔس٨َ٣ِا ت َٗ ا  َّ٤ ٠َ َٓ َذَٟٔک  َٓ ا٢َ  َٗ َضا  ًَل ٨ِ٣ٔ

 ِٟ ُٗ ا رٔ ا َٔ ُت ْٔز َِل  اب ٢َ َج ا َٗ ّا  اك ٔیَر َزُظ ٗ ا ٔیَر َوَز َا٧ َز٧ َة  ٌَ َِرَب ُظ أ ا َل ًِ َ أ َٓ ُظ  ِٔز طٔ َوز ـٔ ِٗ ا  ٢ُ َا بًَٔل ٢َ ی ا َٗ َة  ی٨َ اهَّللُ ٤َٔس َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ و َرُس َزةُ  ٔیَا ىٔی ز

ا ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب اَب َج َز ُٚ ٔج رٔ ا َٔ ُن ُي ٔیَرا ٘ ِٟ ا  ٩َُِٜ ٥ِ٠َ ی َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٔ  هَّلل

یکم  ن اربامیہ، ا ن رججی، اطعء  ن ایب رابح فریغہ  ے رفاتی ےہ اکی ےن دفےر   ے ھچک زایدیت ےک اس ھ رفاتی یک بس ےن 

اس وک اجرب کت ںیہن اچنہپای، ہکلب اؿ ںیم  ے اکی صخش ےن اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی یک اوہنں ےن اہک ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

اکی رفس ںیم اھت نکیل ںیم اکی تسس افٹن رپ وسار اھت افر فہ بس  ے ےھچیپ راتہ اھتانچہچن ےری  اپس  ے یبن یلص اہلل فملس ےک اس ھ 

ہیلع فآہل فملس سگر  افر وپاھچ وکؿ ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک، اجرب  ن دبعاہلل آپ ےن وپاھچ ایک ابت ےہ؟ ںیم ےن وجاب دای ںیم 

ےن رفامای اہمتر  اپس وکیئ ڑھچی یھب ےہ؟ ںیم ےن رعض یک یج تاں آپ یلص اہلل ہیلع  اکی تسس راتفر افٹن رپ وسار وہں آپ

فآہل فملس ےن رفامای ےھجم ددیف ںیم ےن فہ ڑھچی آپ وک ددیی آپ ےن اس وک امرا افر ڈااٹن اس ہگج  ے الچ وت بس  ے آےگ ڑبھ ایگ، 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی آپ یہ اک ےہ ینعی الب اعمفہض ےل آپ ےن رفامای اس وک ےری  تا ھ چیب دف ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ 

اگ؟ ےئجیل( آپ ےن رفامای اس وک ےری  تا ھ چیب دف رھپ رفامای ہک اچر دانیر ےک وعض ںیم ےن اس وک رخدی ایل افر وت دمہنی کت اس رپ وسار وہ

 وپاھچ اہکں اک ارادہ ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم ےن  ب مہ دمہنی ےک آربی ےچنہپ وت ںیم اےنپ اکمؿ یک رطػ رفاہن وہا آپ ےن

اکی ویبہ وعرت  ے اکنح ایک ےہ آپ ےن رفامای ونکاری وعرت  ے ویکں ہن ایک ہک وت اس  ے اتلیھک فہ ھجت  ے یتلیھک؟ ںیم ےن رعض ایک 

رجتہب اکر افر ویبہ وہ، وت آپ ےن رفامای وت کیھٹ  ہک ےریا ابپ رم ایگ افر یئک ایٹیبں وھچڑ ایگ۔ ںیم ےن اچتا ہک ایسی وعرت  ے اکنح رکفں وج

 ےہ  ب مہ ےچنہپ وت آپ ےن رفامای ا  البؽ! اجرب وک اس یک تمیق ددیف افر زایدیت ےک اس ھ دفانچہچن ےھجم اچر دانیر افر اکی ریقاط وسان

ریقاط وسان مہ  ے دجا ںیہن وہات افر فہ اجرب یک یلیھت زایدہ دای، اجرب ایبؿ رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک دای وہا اکی 

 ںیم ربارب راتہ، یھبک دجا ہن وہات۔



 

 

 یکم  ن اربامیہ، ا ن رججی، اطعء  ن ایب رابح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انبےن اک ایبؿ ۔اکنح ںیم وعرت اک اامؾ وک فلیک 

 فاکہل اک ایبؿ :   ابب

 اکنح ںیم وعرت اک اامؾ وک فلیک انبےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2162    حس

، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی ک، ابوحاز٦ ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ا َا ٣َ بََر٧ َٕ أَِخ ُس یُو ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو ٔلَي َر َزأَْة إ ا٣ِ ائَِت  ا٢َ َج َٗ ٕس  ٌِ َس ِض١ٔ ب٩ِٔ  ٩ِ َس ًَ  ٕ از٦ٔ ٔي َح ٩ِ أَب ًَ ْٔک  ٟ

 َٗ  ٢َ ا َٗ ا  َض ِج٨ٔی َرُج١ْ َزوِّ  ٢َ ا َ٘ َٓ ٔسی  ِٔ َن َک ٩ِ٣ٔ  َٟ ُت  ِب ِس َوَص َٗ يي  ٔن اهَّللٔ إ  ٢َ َرُسو َا  ِت ی َٟ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ا ب٤َٔ ًَ َض َٛ ا ِج٨َ َک ٩ِ٣ٔ ِس َزوَّ ٌَ ا ٣َ

آ٪ٔ  ُْقِ ِٟ  ا

دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اوباحزؾ، لہس  ن دعس  ے رفاتی رکےت ںیہ، ہک اکی وعرت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

 دی اکی ادتم ںیم یچنہپ افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن اینپ اجؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہبہ رک

صخش ےن اہک وضحر ےریا اکنح اس وعرت  ے رک دےئجی آپ ےن رفامای ںیم ےن اہمترا اکنح اس وعرت  ے اس آرآؿ ےک وعض رک دای 

 وج ںیہمت اید ےہ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اوباحزؾ، لہس  ن دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب فلیک یسک رخاب زیچ وک چیب د  وت اس یک عیب وبقمؽ ںیہن ےہ ۔



 

 

 فاکہل اک ایبؿ :   ابب

  ب فلیک یسک رخاب زیچ وک چیب د  وت اس یک عیب وبقمؽ ںیہن ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2163    حس

ٟح :  راوی ریاسحٙ، یحٌی ب٩ ػا ِٟاَف ابوسٌیس خس ، ً٘بہ ب٩ ًبسا   ، ٣ٌاویہ ب٩ سًل٦، یحٌی

 ُ ُت ً ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ٌَی  َیِح  ٩ِ ًَ  ٕ ٦ ًلَّ َس اب٩ُِ  َُة صَُو  اؤی ٌَ ٨ََا ٣ُ ث ٕٔح َحسَّ اٟ َػ َیِحٌَی ب٩ُِ  ٨ََا  ث ُٚ َحسَّ ِٔسَحا ٨ََا إ ث َّطُ َحسَّ أَفٔ أ٧َ َِ ِٟ ِبسٔ ا ًَ َبَة ب٩َِ  ِ٘

َر  رٔیَّ  ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس َا  ٍَ أَب ٔ ٤ اَٟس ُط  َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ِنٓٔيٕ  ٕ بَز ز ٤ِ ٥َ بَٔت َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔلَي  ًَٔل٢ْ إ اَئ ب ٢َ َج ا َٗ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  َّي ضَٔی  ٔيی  َػل َّ٨

یِٔن  ًَ ا َػ ٨ِطُ  ُت ٣ٔ ٌِ ٔ ب َٓ َرزٔیٌّ  ٤ِْز  ٨َِٔس٧َا َت َاَ٪ ً ک ا٢َ بًَٔل٢ْ  َٗ ا  َی٩َِ صََذ ٥َ ٩ِ٣ٔ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ طٔ  اهَّللُ  ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ  ٥َ ٌٔ ُِل ٨ٟٔ َٕ ا بَٔؼ

َا  ب زِّ اٟ یُِن  ًَ بَا  زِّ اٟ یُِن  ًَ ِظ  ِظ أَوَّ َٔک أَوَّ َذٟ ٨َِٔس  ً ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ََرَٔی َو َتِظ ِزَت أَِ٪  ََر ا أ َٔذ ٩ِ إ ٜٔ ١ِ َوَل ٌَ ِٔ َت َِل 

٤َِز بٔبَیِ  تَّ اٟ  ٍِ ٔ ب َٓ ٔ ٔظ اِطََر آَْخَ ث٥َُّ   ٍٕ 

ااحسؼ ، ییحی  ن اصحل، اعمفہی  ن السؾ، ییحی، ةقع  ن دبعا اغلرف اوبدیعس ادری ےک قلعتم ایبؿ رکےت ںیہ، ہک ںیم ےن اؿ وک ایبؿ 

اھچ اہکں رکےت وہےئ انس ہک البؽ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ربین وجھکر )اکی دمعہ  مس یک وجھکر( ےل رک آےئ، آپ ےن وپ

 ے یلم؟ البؽ ےن رعض ایک، ہک ےری  اپس رخاب  مس یک وجھکر یھت، ںیم ےن اکی اصع ےک وعض دف اصع وجھکرںی چیب ڈاںیل، اتہک 

ابلکل ، ہی وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک الھکؤں، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس فتق رفامای، افہ، افہ، وتہب، وتہب، ہی وت ابلکل وسد ےہ

 وسد ےہ ااسی ہن ایک رکف، ہکلب  ب مت رخدیان اچوہ وت اینپ وجھکر یسک زیچ ےک دبےل چیب دف، رھپ اس ےک وعض دفےری وجھکر رخدی ول۔

 اقحس، ییحی  ن اصحل، اعمفہی  ن السؾ، ییحی، ةقع  ن دبعا اغلرف اوبدیعس ادری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ففق ںیم فلیک وہےن افر فلیک ےک رخچ افر اےنپ دفتس وک الھک ےن افر وخد یھب دوتسر ےک

 فاکہل اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ففق ںیم فلیک وہےن افر فلیک ےک رخچ افر اےنپ دفتس وک الھک ےن افر وخد یھب دوتسر ےک وماقف اھکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2164    حس

، ٤ًزو :  راوی ہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪  ٗتيب

 ًَ َص  ِی َٟ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َز  ٤َ ةٔ ًُ َٗ َػَس ٔي  ٢َ ف ا َٗ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ ُة ب٩ُِ َس َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ِک١َُ َحسَّ َیأ ْح أَِ٪  ٨َا ٔيِّ ُج َول ِٟ ا َي  ل

إض ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ َو  ُِضٔسی ٨َٟٔ َز ی ٤َُ َة ً َٗ َػَس ٔي  یَل ٤ََُز صَُو  اب٩ُِ ً َاَ٪  ک َٓ اِّل  ١ِّٕ ٣َ َتأَث َیَِر ٣ُ ُط ُ َٟ ا  ّ٘ َػٔسي ک١َٔ  ض٥ِٔ یُِؤ ٠َِی ًَ ز٢ُٔ  ٨َِ َاَ٪ ی ک َة  َّٜ ٣َ 

ومضمؿ اھت ہک وتمیل  ہبیتق  ن دیعس،  نایؿ، رمعف  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت رمع ےک دصہق یک اتکب ںیم ہی

ےک اھکےن افر دفوتسں ےک الھک ےن ںیم وکیئ انگہ ںیہن، رشبہکیط امؽ عمج رکےن اک ارادہ ہن وہ، ا ن رمع رضحت رمع ےک دصہق ےک وتمیل 

 ےھت، الہ ہکم ےک اپس اہجں فہ ارتےت ےھت، دہہی اجیھب رکےت ےھت۔

 ہبیتق  ن دیعس،  نایؿ، رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دحفد ںیم فاکتل اک ایبؿ ۔

 فاکہل اک ایبؿ :   ابب

 دحفد ںیم فاکتل اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2165    حس

، ز :  راوی یث، اب٩ طہاب، ًبیس اهَّلل   یس ب٩ خاٟس و ابوہزیزہابو ابوٟیس، ٟ

 ِ یِٔس ب ٩ِ َز ًَ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ َا  بََر٧ َؤٟیٔس أَِخ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ضَٔی اهَّللُ َحسَّ َر َِزَة  ی َُز ٔي ص أٟٕس َوأَب ٩ٔ َخ

ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ا  ُض٤َ ٨ِ ٤َِضا ًَ ِرُج ا َٓ ِت  َٓ َََر ًِ ا إِٔ٪  َٓ ا  ٔ صََذ َزأَة ا٣ِ َي  ٔل ُص إ ٧َُِی یَا أ اُُِس   َو



 

 

اوب اوبدیل، ثیل، ا ن اہشب، دیبع اہلل ، زدی  ن اخدل ف اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ا  

 ر رک د ۔اسین اس وعرت ےک اپس اج، ارگ فہ اآرار رک  وت اس وک اسگنس

 اوب اوبدیل، ثیل، ا ن اہشب، دیبع اہلل ، زدی  ن اخدل ف اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فاکہل اک ایبؿ :   ابب

 دحفد ںیم فاکتل اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2166    حس

ہ ً٘بہ ب٩ حارث :  راوی ابي ٠٣یٜ ، ًبساٟوہاب ث٘في، ایوب اب٩   اب٩ سًل٦

َبةَ  ِ٘ ًُ ٩ِ ًَ َة  َٜ ٔي ٠َ٣ُِی َب اب٩ِٔ أ  ٩ِ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ ٔي   ف َ٘ اٟثَّ أب  َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ َا  بََر٧ ٕ أَِخ ٦ ًلَّ َس اب٩ُِ  ا  ٨ََ ث امِیَ  َحسَّ ٌَ  ٨ ٔاٟ َئ ب ا٢َ ٔجی َٗ رٔٔث  ا َح ِٟ ا ٔ٪ ب٩ِٔ 

بَِیٔت أَِ٪ يَ  ِٟ ا َاَ٪ فٔي  ٥َ ٩ِ٣َ ک َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َز  أ٣ََ َٓ ا  رٔبّ َطا  ٪ٔ امِیَ ٌَ  ٨ اٟ اب٩ِٔ  َُط أَِو  ب ََضَ  ٩ِ٤َ َا ٓٔی ٨ُُِت أ٧َ ٜ َٓ  ٢َ ا َٗ ا  بُو رِضٔ

ٔیسٔ  ز َح ِٟ ا ا٢ٔ َو ٌَ ِّ٨ ٔاٟ اُظ ب ٨َِ ب رَضَ َٓ 

ے
م
ی کۃ ةقع  ن احرث  ے رفاتی ےہ ہک امیعنؿ ای ا ن امیعنؿ اس احؽ ںیم الای ایگ، ہک فہ ا ن السؾ، دبعاولتاب یفقث، اویب ا ن ایب 
ل

رشاب ےئیپ وہےئ اھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ولوگں وک وج رھگ ںیم وموجد ےھت مکح دای ہک اس وک امرںی اس ےک 

 ڑھچویں  ے امرا۔امرےن فاولں ںیم ںیم یھب اھت افر مہ ےن اس وک وجوتں افر 

ی کۃ ةقع  ن احرث :  رافی
مل
 ا ن السؾ، دبعاولتاب یفقث، اویب ا ن ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آرابین ےک افوٹنں ںیم فاکتل افر ایکن رگناین اک ایبؿ ۔



 

 

 فاکہل اک ایبؿ :   ابب

 ےک افوٹنں ںیم فاکتل افر ایکن رگناین اک ایبؿ ۔آرابین 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2167    حس

لٰي  :  راوی تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ئظ ًا رضت  ، ح ٟزح٩٤ ا ًبس ت  ٤ًزہ ب٨  ، بي بَک ب٩ حز٦ اهَّلل ب٩ ا ًبس ک،  ٟ ٣ا  ، اهَّلل  ًبس اس٤ٌی١ ب٩ 

ا   ٨ًہ

بِ  ًَ أًی١ُ ب٩ُِ  ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث ٩ٔ٤َ َحسَّ اٟزَِّح ِبٔس  ًَ ٔت  ٨ِٔ َزَة ب ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ ز٦ِ ََِکٔ ب٩ِٔ َح َبٔي ب اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ أْٟک  َىٔی ٣َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ا  ٔس اهَّللٔ  ََّض ٧َ أ

 َ٠ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس ٔی  ًَلئَٔس صَِس َٗ ُت  َت٠ِ َٓ َا  َضا أ٧َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ُة َر ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َٗ ُط  بََرِت ُسو٢ُ أَِخ ا َر َسَص َّ٠ َٗ ٥َ بَٔیَسیَّ ث٥َُّ  َس٠َّ ٔ َو ط ِی

 َّ اهَّللٔ َػل  ٢ٔ و َرُس َي  ل ًَ  ٦ِ َیرِِحُ  ٥ِ٠َ َٓ َبٔي  ٍَ أ ا ٣َ َٔض َث ب ٌَ ٔ ث٥َُّ َب ِط ی ٥َ بَٔیَس َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل طُ اهَّللٔ  َٟ اهَّللُ  ُط  ْئ أََح٠َّ َطِی  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  ي 

َضِس  ِٟ ا ٧رُِٔحَ  َّی  ً  ُی َح

ےک قلعتم ایبؿ رکیت  ےالیعمس  ن دبعاہلل ، امکل، دبعاہلل  ن ایب رکب  ن زحؾ، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

ںیہ، ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آرابین ےک اجونرفں ےک تار اےنپ تاوھتں  ے ےٹب، رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےن اےنپ تاوھتں  ے اؿ یک رگدونں ںیم ڈاےل افر اس وک ےری  فادل ےک اس ھ اجیھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ فآہل

 اہلل یک الحؽ یک وہیئ زیچ رحاؾ ںیہن وہیئ یھت اہیں کت ہک فہ دہی آرابین یک یئگ۔

  رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعالیعمس  ن دبعاہلل ، امکل، دبعاہلل  ن ایب رکب  ن زحؾ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب وکیئ صخش اےنپ فلیک  ے ےہک ہک اس وک رخچ رکف، اہجں مت وک انمبس ولعمؾ وہ افر فیک

 فاکہل اک ایبؿ :   ابب

 صخش اےنپ فلیک  ے ےہک ہک اس وک رخچ رکف، اہجں مت وک انمبس ولعمؾ وہ افر فلیک ےہک ںیم ےن نس ایل وج ھچک مت ےن اہک ۔ ب وکیئ 



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2168    حس

ٟک :  راوی ٣ا ص ب٩  ا٧ ےن  اهَّلل  ًبس اسحاٚ ب٩   ، ک ٣اٟ  ،  یحٌٰی ب٩ یحٌی

 ِ ٌَی ب َیِح  ٔ ٨َا ث ُ َحسَّ اهَّلل ضَٔی  َر أٟٕک  ٍَ أ٧َََص ب٩َِ ٣َ ٔ ٤ َس َّطُ  ٧َ ٔ أ اهَّلل ِبسٔ  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ا ٩ِ إِٔسَح ًَ أٟٕک  لَي ٣َ ًَ أُِت  َْقَ  ٢َ ا َٗ ٌَی  َیِح و٢ُ ٩ُ  ُ٘ ٨ِطُ َي ًَ

اَئ َو  َیِرَُح ٔ ب ط ِی َٟ ٔ ٔ إ ٔط اٟ َو بَّ أ٣َِ َاَ٪ أََح ک اِّل َو ٔة ٣َ ٨َ ٤َٔسی ِٟ ٔا رٔ ب َِنَؼا اِْل ثََر  ِٛ َ َة أ َاَ٪ أَبُو ك٠ََِح و٢ُ ک َرُس َاَ٪  ٤َِشحٔٔس َوک ِٟ ا َة  ب٠َٔ ِ٘ َت َِت ٣ُِش ٧ کَا

ا ُوا  اٟ ٨َ ٩ِ َت َٟ ِت  َٟ َ َز ٧ ا  َّ٤٠َ َٓ ٕب  ا كَیِّ َض ٕئ ٓٔی ُب ٩ِ٣ٔ ٣َا رِشَ َضا َوَي ٥َ یَِسُخ٠ُ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ا٦َ اهَّللٔ  َٗ وَ٪  ب  ا تُٔح َّ٤ وا ٣ٔ ُ٘ ٔٔ ٨ُِ َّی ت ً بٔرَّ َح ِٟ

ا و٢ٔ  َرُس ٔلَي  َة إ ُو ك٠ََِح اُٟ أَب ٩ِ َت٨َ َٟ  ٔ ٔط اب َٔت و٢ُ فٔي ٛ ُ٘ الَي َي ٌَ َ َت اهَّلل ٔ إٔ٪َّ  اهَّلل ُسو٢َ  َر َا  ا٢َ ی َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َّی هَّللٔ َػل بٔرَّ َحً ِٟ ا ا و

َِرُجو ْة ِهَّلِل أ َٗ َػَس ا  ََّض ٧ٔ اَئ َوإ َیِرَُح َيَّ ب ٔل لٔي إ ا بَّ أ٣ََِو وَ٪ َوإٔ٪َّ أََح ب  ا تُٔح َّ٤ ا ٣ٔ و ُ٘ ٔٔ ٨ُِ ٢َ اهَّللٔ َحِیُث  ت ُسو یَا َر َضا  ٌِ ـَ َٓ ٨َِٔس اهَّللٔ  ا ً َص ا َوذُِْخَ ٔزََّص ب

 َ ِْل ا فٔي ا ٠ََض ٌَ ی أَِ٪ َتِح َضا َوأََر ٠َِت ٓٔی ُٗ ُت ٣َا  ٌِ ٔ ٤ َس ِس  َٗ ائْٔح  َر ا٢ْ  َٔک ٣َ ذَٟ ائْٔح  َر ا٢ْ  َٔک ٣َ ذَٟ ا٢َ بَٕذ  َ٘ َٓ ئَِت  یَا ٔط  ١ُ ٌَ ِٓ َ ا٢َ أ َٗ ٔیَن  ب ِْقَ

٤َضَ  َش َ٘ َٓ اهَّللٔ   ٢َ ُسو ابْٔح َر أٟٕک َر ٩ِ ٣َ ًَ َرِوْح   ٢َ ا َٗ أٟٕک َو ٩ِ ٣َ ًَ أًی١ُ  ٤َ ُط إِٔس ٌَ اَب ٔ َت ط ِّ٤ ًَ َىٔی  ٔ َوب رٔبٔط ا َٗ َ َة فٔي أ ُو ك٠ََِح  ا أَب

ییحی  ن ییحی، امکل، ااحسؼ  ن دبعاہلل ےن اسن  ن امکل وک ےتہک وہےئ انس ہک اوبہحلط ااصنر دمہنی ںیم بس  ے زایدہ امدلار ےھت افر 

 زایدہ اؿ وک ایپرا اھت، ااکس رخ دجسم یک رطػ اھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ںیم اجےت افر اس اک دمعہ اپین ایپ ریباحء بس  ے

َ( ینعی مت یکین وک یھبک ہن اپؤ ےگ، اہیں کت ہک مت اینپ وبحمب رتنی زیچ ںیم  ے رخ
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چ رکف، رکےت ےھت،  ب ہی آتی ارتی )ل

ہحلط روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ڑھک  وہےئ افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل اعتیل اینپ اوب

ہ اتکب ںیم رفامات ےہ ہک مت یکین ہن اپؤ ےگ  ب کت مت اینپ وبحمب رتنی زیچ رخچ ہن رکف، افر ھجم وک بس  ے زایدہ ایپرا ریباحء ےہ افر ف

ےک ےئل ریخات رکات وہں ںیم اس یک یکین افر اس ےک وثاب اک اہلل ےک اپس ادیمفار وہں، ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ا ے اہجں اچںیہ رخچ رکںی، آپ ےن رفامای وخب ہی امؽ وت الچ اجےن فاال ےہ ہی امؽ وت الچ اجےن فاال ےہ وج

ںیم ےن نس ایل افر ںیم انمبس اتھجمس وہں ہک وت اس وک رہتش دارفں ںیم میسقت رک د ، اوبہحلط ےن اہک ااسی یہ رکفں اگ ای مت ےن اہک فہ 

ا ہچن اوبہحلط ےن اس وک اےنپ رہتش دارفں افر اچچ زاد اھبںویں ںیم میسقت رک دای اامسلیع ےن امکل
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 ے  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 ثی رفاتی یک افر رفح ےن امکل ےن راحئ ےک اجبےئ راحب )افدئہ اچنہپےن فاال( اک  ظف ایبؿ ایک۔اس ےک اتمعب دح

ٰئ  ن ییحی، امکل، ااحسؼ  ن دبعاہلل ےن اسن  ن امکل :  رافی
حی 
 
ت

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...دتنار ےک فلیک انبےن اک ایبؿزخاہن فریغہ ںیم اام

 فاکہل اک ایبؿ :   ابب

 زخاہن فریغہ ںیم اامدتنار ےک فلیک انبےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2169    حس

٣وسی :  راوی ، بزیسہ ب٩ ًبساهَّلل ، ابوبززہ ، ابو  ہ  ٣ح٤س ب٩ ًًلء ، ابو اسا٣

ُس  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  وَسی َر ٔي ٣ُ َب ٩ِ أ ًَ َزَة  ُزِ َبٔي ب ٩ِ أ ًَ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ یِٔس ب٩ِٔ  َُز ٩ِ ب ًَ ا٣ََة  َُس ُو أ ا أَب ٨ََ ث ًَلٔء َحسَّ ٌَ ِٟ ا ٔيیِّ ب٩ُِ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ  

ذٔ  َّٟ ا  ٢َ ا َٗ ٤ََّا  ُرب ُٙ َو ٔٔ ٨ُِ ی ٔذی  َّٟ ا یُن  ِْل٣َٔ ازُٔ٪ ا َد ِٟ ٢َ ا ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّى  ٔلَى َػل ُط إ ُش ِٔ َن ا  ّب ا كَيِّ ّ
َفَّ َا٣ًّٔل ٣َُو ٔ ک ٔط ا أ٣َُٔز ب ٔلی ٣َ ٌِ ی ُي

یِٔن  َٗ َتَؼسِّ ٤ُ ِٟ ا ٔ أََحُس  ٔط ی أ٣َُٔز ب ٔذ َّٟ  ا

دار دمحم  ن العء ، اوب ااسہم، ربدیہ  ن دبعاہلل ، اوبربدہ ، اوب ومٰیس ، یبن یلص اہلل ہیلع  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک اامتن 

چ رکات ےہ افر یھبک ویں اہک ہک فہ صخش وج مکح ےک اطمقب وپرا وپرا  بیط اخرط )وخیش  ے( اس وک د  داتی ےہ سج وک زخایچن وج رخ

 دےنی اک مکح دای ایگ ےہ وت فہ یھب ریخات رکےن فاولں ںیم  ے ےہ

 دمحم  ن العء ، اوب ااسہم، ربدیہ  ن دبعاہلل ، اوبربدہ ، اوب ومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم : ابب

 ...یتیھک افر ویمہ دار درتخ اگلےن یک تلیضف،  ب ہک ولگ اس  ے اھکںیئ افر اہلل اعتیل اک



 

 

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب

 ،  ب ہک ولگ اس  ے اھکںیئ افر اہلل اعتیل اک وقؽ، التبؤ وت ہک وج مت یتیھک رکےت وہ ایک مت اس وک ااگےت وہ ای مہ اس وک ااگےن فاےلیتیھک افر ویمہ دار درتخ اگلےن یک تلیضف

 ںیہ ؟ ارگ مہ اچںیہ، وت اس وک وچراوچرا رکےک رھک دںی ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2170    حس

ہ :  راوی رَ، ابوًوا٧ہ ٗتازہ، حرضت ا٧ص ٗتيب اٟزح٩٤ ب٩ ٣با ، ًبس ہ، ح  ب٩ سٌیس، ابوًوا٧

ا  ٨ََ ث َٔ َحسَّ َر َبا ٤ُ ِٟ ا ٩ٔ٤َ ب٩ُِ  اٟزَِّح ِبُس  ًَ َىٔی  ث ح و َحسَّ ََة  ٧ َوا ًَ ُو  ا أَب ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ َبُة ب٩ُِ َس تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث َٔص َحسَّ ٩ِ أ٧َ ًَ اَزَة  َت َٗ  ٩ِ ًَ ٧ََة  َوا ًَ ُو  أَب

َرضَٔی  ٕٔک  اٟ َُ ب٩ِٔ ٣َ َِر یَز ا أَِو  ّس زُٔض َُغِ ِِ ا ٩ِ٣ٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َي ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٢ُ اهَّللٔ َػل ُسو ٢َ َر ا َٗ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ ِک١ُُ  اهَّلل َیأ َٓ ا  ًّ ًِ َز

 َ ا أ ث٨ََ ا ٣ُِش٥ْٔ٠ َحسَّ ٨َ َٟ  ٢َ ا َٗ ْة َو َٗ َػَس  ٔ ُط بٔط َٟ َاَ٪  ک ْة إِٔلَّ  َضٔی٤َ اْ٪ أَِو ب ِٔنَش َیِْر أَِو إ ُط ك ٨ِ ٔيیِّ ٣ٔ َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َْص  ٨ََا أ٧َ ث َزةُ َحسَّ َتا َٗ ا  ٨ََ ث َاُ٪ َحسَّ ب

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

ہبیتق  ن دیعس، اوبوعاہن، ح، دبعارلنمح  ن ابمرک، اوبوعاہن اتقدہ، رضحت اسن  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ 

ؿ وج یھب ویمہ دار درتخ اگلات ےہ ای یتیھک رکات ےہ افر اس  ے رپدن ، آدیم افر اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک املسم

وچاپےئ اھکےت ںیہ اس اک وثاب اس وک اتلم ےہ )افر ملسم ےن ایبؿ ایک ہک مہ  ے اابؿ ےن اؿ  ے اتقدہ ےن افر اتقدہ ےن اسن  ے افر 

 (اسن ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی یک

   ن دیعس، اوبوعاہن، ح، دبعارلنمح  ن ابمرک، اوبوعاہن اتقدہ، رضحت اسنہبیتق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یتیھک ےک آالت ںیم رصمفػ وہےن ای دح  ے زایدہ اجتفز رکےن یک ربایئ اک ایبؿ ۔

 اٹبیئ ےک قلعتمیتیھک افر  :   ابب

 یتیھک ےک آالت ںیم رصمفػ وہےن ای دح  ے زایدہ اجتفز رکےن یک ربایئ اک ایبؿ ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2171    حس

ہ باہلي :  راوی ا٣ا٣ اٟہاني، ابوا  ٕ، ًبساهَّلل ب٩ سا٥ٟ ح٤صی، ٣ح٤س ب٩ زیاز   ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ًَ َحسَّ انٔي   َض ِٟ َ ِْل ا  ٕ از َٔی ُس ب٩ُِ ز َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٤ِٔصی  َحسَّ ٔح ِٟ ا٥ٕٟٔ ا َس ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َٕ َحسَّ ُوُس ی ٔ ب٩ُِ  ٔيِّ اهَّلل اصٔل َب ِٟ ا َة  ا٣َ ٔي أ٣َُ ٩ِ أَب

 ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َ٘ َٓ ٔث  رَِحِ ِٟ ا ةٔ  َٟ آ ّئا ٩ِ٣ٔ  َطِی ٔسَّّٜة َو َرأَی  ا٢َ َو ٕ إِٔلَّ َٗ ِو٦ َٗ َت  یَِسُخ١ُ َصَذا بَِی و٢ُ َِل  ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط

ًَلَ٪  ِح ًَ ی  ب٩ُِ  ا٣ََة ُػَس ِس٥ُ أَبٔي أ٣َُ ٔ َوا اهَّلل ِبس  ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ  َّ٢ اٟذ   ُ اهَّلل َِزَخ٠َطُ   أ

 ںیہ ہک اوہنں ےن لہ افر ھچک یتیھک ےک دبع اہلل  ن ویفس، دبعاہلل  ن اسمل یصمح، دمحم  ن زاید ااہلین، اوبا اامہم ابیلہ  ے رفاتی رکےت

آالت دےھکی، وت اہک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے انس آپ رفامےت ےھت، ہک سج وقؾ ےک رھگ ںیم ہی دالخ وہ، اس رھگ ںیم 

 اہلل ذتل دالخ رفامات، اخبری ےتہک افر اوباامہم اک انؾ دصی  ن الجعؿ ےہ

 دبعاہلل  ن اسمل یصمح، دمحم  ن زاید ااہلین، اوبا اامہم ابیلہدبع اہلل  ن ویفس،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیھک یک افح تظ ےک ےئل اتک اپےنل اک ایبؿ ۔

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب

  اک ایبؿ ۔تیھک یک افح تظ ےک ےئل اتک اپےنل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2172    حس

ہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی ٛثیر، ابوس٤٠ ابي  ، یحٌی ب٩  ہ، ہظا٦  ٣ٌاذ ب٩ ٓـاٟ

 ٩ِ ًَ ٤ََة  ٔي َس٠َ ٩ِ أَب ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ ٔي  َیِحٌَی ب٩ِٔ أَب  ٩ِ ًَ ا٦ْ  ا صَٔظ ٨ََ ث َة َحسَّ َٟ ا ـَ َٓ ُ ب٩ُِ  ذ ا ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث ُسو٢ُ َحسَّ ٢َ َر ا َٗ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  یَِزَة  َُز ٔي ص أَب

ْن إِٔلَّ  ٔیَرا ٗ ٔ ٔط ٠٤َ ًَ  ٩ِ٣ٔ ٕ ِو٦ َی ک١َُّ  ُؽ  ُ٘ ی٨َِ َُّط  ٧ٔ إ َٓ ا  ک٠َِّب َک  ٥َ ٩ِ٣َ أ٣ََِش َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اب٩ُِ  اهَّللٔ   ٢َ ا َٗ ٔطَیٕة  ا ٕث أَِو ٣َ َب َِحِ ک٠َِ



 

 

 ٩ِ ًَ ٕٔح  اٟ ٔی٩َ َوأَبُو َػ یر ُؤس ٢َ أَب ا َٗ َػِیٕس َو ٕث أَِو  ٥ٕ٨ََ أَِو َِحِ َب ُ ک٠َِ ٥َ إِٔلَّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ َِزَة  ی َُز َبٔي ص ٔي  أ ٩ِ أَب ًَ  ٕ َحاز٦ٔ

ةٕ  ٔطَی َػِیٕس أَِو ٣َا ک٠ََِب   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َِزَة  ی َُز  ص

ییحی  ن ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اعمذ  ن اضفہل، اشہؾ، 

فآہل فملس ےن رفامای سج ےن اتک اپال، وت رفزاہن اس ےک لمع  ے اکی اکی ریقاط وثاب ںیم  ے یمک وہیت ریتہ ےہ، رگم ہی ہک یتیھک ای 

ا ن ریسنی افر اوباصحل ےن اوبرہریہ  ے فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ، رگم  اجونرفں یک افحتظ ےئلیک وہ، افر

تظ ےک رکبویں یتیھک ای اکشر ےک ےئل۔ افر اوباحزؾ ےن وباہطس اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے لقن ایک اکشر ےئلیک ای اجونر یک افح

 ےئل وہ۔

 ؾ، ییحی  ن ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہاعمذ  ن اضفہل، اشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب

 تیھک یک افح تظ ےک ےئل اتک اپےنل اک ایبؿ ۔

یثح                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2173    س

ابي زہیر :  راوی ؼیٔہ، سائب ب٩ یزیس، سٔیا٪ ب٩  ک، یزیس ب٩ خ ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 َ ث یَزٔیَس َحسَّ ائَٔب ب٩َِ  اٟشَّ َة أَ٪َّ  َٔ ٔیَس ب٩ِٔ ُخَؼِی ز َی  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُس یُو ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٔ َحسَّ اَ٪ ب٩َِ أَب َی ِٔ ُس  ٍَ ٔ ٤ َس َُّط  ٕ طُ أ٧َ یِر ي ُزَص

اهَّللٔ  ٢َ و َرُس ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ أب  َِػَح َاَ٪ ٩ِ٣ٔ أ ََة َوک ُوئ َط٨  ٔ ًّل ٩ِ٣ٔ أَِزز ٥َ َرُج َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي   َػل

ک١َُّ  َؽ  َ٘ ا َن ًّ ََضِ ا َوَِل  ًّ ًِ ُط َز ٨ِ ًَ ىٔی  ِِ ا َِل ُي ّب ک٠َِ ىَی  َت ِٗ ا  ٢ُ ٩ِ٣َ و ُ٘ ٢ٔ اهَّللٔ  َي ُسو َر ا ٩ِ٣ٔ  َت َصَذ ٌِ ٔ َس٤ َِت  ٧َ ُت أ ٠ِ ُٗ اْن  ٔیَر ٗ ٔ ٔط ٠٤َ ًَ  ٩ِ٣ٔ ٕ ِو٦ َی

٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا ا  َربِّ صََذ ٔی َو ا٢َ إ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

ی فۃ، اسبئ  ن سیدی،  نایؿ  ن ایب زریہ  ے ازد ونشءۃ ےک اکی احصیب ےھت رف
ص

 

ح
اتی رکےت ںیہ، دبع اہلل  ن ویفس، امکل، سیدی  ن 

تظ اوہنں ےن ایبؿ ایک، ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک سج ےن اتک اپال وج یتیھک افر ومیشی یک افح



 

 

 یلص ےک اکؾ اک ہن وہ وت رفزاہن اس ےک لمع  ے اکی اکی ریقاط وثاب ںیم یمک وہیت ریتہ ےہ، ںیم ےن وپاھچ، ایک مت ےن ہی روسؽ اہلل

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے انس ےہ؟ اہک تاں!  مس ےہ اس دجسم ےک رپفرداگر یک )ںیم ےن آپ  ے انس ےہ( ۔

ی فۃ، اسبئ  ن سیدی،  نایؿ  ن ایب زریہ :  رافی
ص

 

ح
 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، سیدی  ن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اگےئ لیب وک یتیھک ےک ےئل اامعتسؽ رکےن اک ایبؿ ۔

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب

 اگےئ لیب وک یتیھک ےک ےئل اامعتسؽ رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2174    حس

ہ، اسٌس ب٩ ابزاہ :  راوی ر، طٌب ر، ٨ُس   ی٥، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ٣ح٤س ب٩ بظا

َا ُت أَب ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ اصٔی٥َ  َِز ٔس ب٩ِٔ إٔب ٌِ َس  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ث٨ََ ْر َحسَّ ٨َُِس ا ُ ٨ََ ث ٕر َحسَّ ا ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اهَّللُ  َحسَّ ضَٔی  َر یَِزَة  ٔي صَُز ٩ِ أَب ًَ ٤ََة  َس٠َ

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ُت  ًَ ِ٘ ٔ َٔضَذا ُخ٠ ٟ ِٙ ٥ِ أُِخ٠َ َٟ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ  ٔ ِیط َٟ ٔ ِت إ َت َٔ َت ِٟ ا  ٕ ة لَي َبَْقَ ًَ َراْٛٔب  ٤َا َرُج١ْ  بَِي٨َ

اٟ طُ  َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ عٔي  ا زَّ اٟ ا  َض ٌَ ٔ َب ت َٓ اّة  ُِب َط ئ اٟذِّ ُ َوأََخَذ  ز ٤َُ ٕ َوً ََِک ُو ب ٧ََا َوأَب ٔ أ ٔط ٨ُِت ب آ٣َ ا٢َ  َٗ َٔة  اث ا٠ِٟٟٔرِٔحَ َِو٦َ  َضا ی َٟ ُِب ٩ِ٣َ  ئ ِو٦َ َِل ذِّ َی  ٍٔ ُ ب شَّ

وِ  َ٘ ِٟ ا ٔي  ئٕٔذ ف َِو٣َ ا ی ا ص٤َُ ٤ََة َو٣َ ُو َس٠َ ا٢َ أَب َٗ  ُ ز ٤َُ ٕ َوً ََِک ُو ب ٧ََا َوأَب ٔ أ ٔط ٨ُِت ب آ٣َ  ٢َ ا َٗ یِرٔی  َُ َضا  َٟ َٔي  اع ٔ َر ٦ 

آپ ےن رفامای ہک اکی دمحم  ن اشبر، دنغ ر، ہبعش، ادعس  ن اربامیہ، اوبہملس، اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ 

ایک ایگ صخش اکی لیب رپ وسار اھت وت فہ لیب اس یک رطػ وتمہج وہا افر اہک ہک ںیم اس اکؾ ےک ےئل ںیہن دیپا ایک ایگ ںیم وت یتیھک ےئلیک دیپا 

ےک ےھچیپ الچ وت ڑیھبےیئ وہں۔ آپ ےن رفامای ہک ںیم افر اوبرکب افر رمع اس رپ اامیؿ الےئ افر اکی رکبی وک ڑیھبای ےل اھباگ رچفاتا اس 

ےن اہک آج وت، وت ڑھچاےل ایگ۔ نکیل ویؾ عبس ںیم اوکس وکؿ اچبےئ اگ،  ب ہک ےری  وسا وکیئ رگناؿ ہن وہاگ، آپ ےن رفامای ںیم افر 

 اوبرکب افر رمع اس رپ اامیؿ الےئ اوبہملس ےن ایبؿ ایک فہ دفونں )اوبرکب ف رمع( اس فتق سلجم ںیم وموجد ہن ےھت۔



 

 

 دمحم  ن اشبر، دنغ ر، ہبعش، ادعس  ن اربامیہ، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب وکیئ صخش ےہک ہک ےری  وھچتار  فریغہ ےک دروتخں ںیم وت تنحم رک افر لھپ ںیم مہ دف

 اٹبیئ ےک قلعتمیتیھک افر  :   ابب

  ب وکیئ صخش ےہک ہک ےری  وھچتار  فریغہ ےک دروتخں ںیم وت تنحم رک افر لھپ ںیم مہ دفونں رشکی وہ اجںیئ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2175    حس

ز، ارعد، ابوہزیزہ :  راوی اٟز٧ا ب، ابو ، طٌی  ح٥ٜ ب٩ ٧آٍ

٥ُ ب٩ُِ  َٜ َح ِٟ ا ا  ٨ََ ث َٗ  َحسَّ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر یَِزَة  ٔي صَُز ٩ِ أَب ًَ ٔد  اِْلرَِعَ  ٩ِ ًَ  ٔ ز َا ٧ِّ اٟز ا أَبُو  ث٨ََ ِیْب َحسَّ ٌَ ُط َا  ٧ بََر ٍٕ أَِخ ٔ َآ ُر ٧ ا َِنَؼ اِْل ِت  َٟ ا

 َ٘ َٓ ا٢َ َِل  َٗ دٔی١َ  َّ٨ اٟ ٨َٔا  ا٧ َیَِن إِٔخَو ا َوب ٨َ٨َ ٔش٥ِ بَِي ِٗ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اُٟوا ٠ٟٔ َٗ  ٔ َزة ٤َ اٟثَّ ٥ُِٜ فٔي  ِٛ رِشَ ٧ََة َوَن ئُو ٤َ ِٟ ا َا  و٧ ُٔ ِٜ ا َت اُٟو

٨َا ٌِ َ ٨َا َوأَك ٌِ ٔ ٤  َس

مکح  ن انعف، بیعش، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ااصنر ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےک درایمؿ درتخ میسقت رک دےئجی آپ ےن رفامای ںیہن، وت ااصنر ےن اہمرجنی   ے رعض ایک ہک امہر  افر امہر  اہمرج اھبںویں

  ے اہک مت دروتخں ںیم تنحم رکف افر مہ لھپ ںیم اہمتر  رشکی وہ اجںیئ ےگ وت اؿ ولوگں ےن اہک ہک مہ انس افر وبقؽ ایک۔

 مکح  ن انعف، بیعش، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وجھکرفں افر لھپ فاےل دروتخں ےک اکےنٹ اک ایبؿ۔ اخل



 

 

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب

 وجھکرفں افر لھپ فاےل دروتخں ےک اکےنٹ اک ایبؿ۔ اخل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2176    حس

  :  راوی

 َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  اهَّللٔ َر ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ُة  َٔی یِز َو ا ُج ٨ََ ث أًی١َ َحسَّ ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ا ٣ُ ٨ََ ث َّطُ َحسَّ ٧َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّى اهَّللُ  َػل ٔيیِّ 

َِزةُ َو  ی بَُو ِٟ ا هَٔي  ٍَ َو َل َٗ ٔ َو یر ـٔ َّ٨ اٟ َىٔی  ٧َِد١َ ب  َٚ ُ َِحَّ ٔلیر َت ٔ ٣ُِش یَِزة َُو ب ِٟ ٔا ْٙ ب ی ٓیٕ َِحٔ َىٔی َُٟؤ ٔ ب اة َ ََ َى  ل ًَ اَ٪  اُ٪ َوَص و٢ُ َحشَّ ُ٘ َضا َي َٟ 

ومیس  ن اامسلیع ، وجریہی ، انعف ، دبعاہلل یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن ینب ریضن ےک وجھکرفں ےک درتخ 

ریہ اھت سج ےک قلعتم اسحؿ  ن اثتب اےنپ رعش ںیم ایبؿ رکےت ںیہ ینب ولی ےک ےردارفں ولجا دےیئ افر وٹکا دےیئ اس ابغ اک انؾ وب

 ےک ےیل اغبل آان لہس وہایگ ہک وبریہ ںیم اکی اکی ہلعش زؿ ےہ

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ے اخیل ےہ ۔ہی ابب رتۃمج اابلب 

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب

 ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2177    حس

ٍ ب٩ خسیخ :  راوی ہ ب٩ ٗیص انؼاری، رآ ، یحٌی ب٩ سٌیس، ح٨و٠  ٣ح٤س ًبساهَّلل 

ُس  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ِبُس ا َحسَّ ًَ َا  ٧ بََر ا أَِخ َّ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ ٕخ  ٍَ ب٩َِ َخٔسی ٔ آ َر  ٍَ ٔ ٤ رٔیِّ َس ا ِْلَِنَؼ ِیٕص ا َٗ َو٠ََة ب٩ِٔ  ٩ِ َح٨ِ ًَ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩ُِ  َیِح ٧َا  بََر هَّللٔ أَِخ



 

 

٨َةٔ  ٤َٔسی ِٟ ا ثََر أَص١ِٔ  ِٛ َ ٤ٔ٤َّ  أ َٓ  ٢َ ا َٗ َِرٔق  ٔس اِْل یمًّ َٟٔشیِّ ا ٣َُش ٨َِض ٔة ٣ٔ احَٔی ٔا٨َّٟ َِرَق ب ِْل ی ا ٧َُِکٔ ا  َّ٨ ُٛ ا  ًّ َر َِز ز َتِش٥ُ٠َ ٣ُ َٔک َو ذَٟ اُب  ا ُيَؼ

ئٔذٕ  ِو٣َ َی ٥ِ٠َ ی٩َُِٜ  َٓ  ُٚ رٔ َو ِٟ ا ُب َو َص اٟذَّ ا  ا َوأ٣ََّ ُضٔي٨َ ٨ َٓ َذَٟٔک  ِْلَِرُق َوَيِش٥ُ٠َ  اُب ا ا يَُؼ َِرُق َو٤٣َّٔ ِْل  ا

دمہنی ںیم دمحم  ن دبعاہلل ، ییحی  ن دیعس، ہلظنح  ن سیق ااصنری، راعف  ن ادجی  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک الہ 

امہر  تیھک تہب زایدہ ےھت مہ زنیم رکاہی رپ دای رکےت ےھت، اس رشط رپ ہک زنیم ےک اکی ہصح یک دیپافار زنیم ےک امکل ےئلیک وہ 

یگ، وت یھبک اس ہصح زنیم رپ آتف آاجیت افر ابیق ظوفحظ راتہ،انچہچن اس ببس  ے ہک ضعب ہصح رپ آتف آاجیت افر ابیق ہصح ظوفحظ 

 وگں وک اس  ے عنم ایک ایگ افر اس زامہن ںیم وسان، اچدنی ےک وعض رکاہی رپ دےنی اک رفاج ہن اھت۔راتہ، مہ ول

 دمحم دبعاہلل ، ییحی  ن دیعس، ہلظنح  ن سیق ااصنری، راعف  ن ادجی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اس ےک آربی دیپافار رپ اکتش رکےن اک ایبؿ افر سیق  ن ملسم ےن اوب رفعج  ے قنفصن ای

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب

ہن اھت، وج اہتیئ  اک وکیئ ااسی رھگ فصن ای اس ےک آربی دیپافار رپ اکتش رکےن اک ایبؿ افر سیق  ن ملسم ےن اوب رفعج  ے لقن ایک، اوہنں ےن ایبؿ ایک، ہک دمہنی ںیم اہمرجنی

گ افر رمع افر  یل ےک اخدناؿ ولگ افر وچاھتیئ رپ اکتش ہن رکات وہ افر  یل، دعس  ن امکل، دبعاہلل  ن وعسمد، رمع  ن دبعازعلسی، اقمس، رعفہ افر اوبرکبےک اخدناؿ ےک ول

 ن سیدی اک یتیھک ںیم رشکی راتہ، افر رضحت رمع ےن ولوگں  ے اس رشط رپ افر ا ن ریسنی ےن یھب زمارتع یک افر دبعارلنمح  ن اوسد ےن ایبؿ ایک ہک ںیم دبعارلنمح 

آدیھ دیپا فار اؿ ولوگں یک وہیگ، افر اعمہلم ایک، ہک ارگ ید  رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع دںی وت آدیھ دیپافاراؿ ولوگں یک وہیگ افر ارگ فہ ولگ ید  الںیئ، وت ایس رطح 

ےہ۔   ے یسک اکی یک وہ افر دفونں اس ںیم رخچ رکںی وت دیپافار ربارب میسقت رک ےنیل ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ ۔ افر زرہی اک یھب یہی ایخؽ ب ن ےن اہک، ہک ارگ زنیم اؿ ںیم

دہ ےن اہک ہک ڑپکا اہتیئ ای اتق افر ب ن ےن اہک ہک رفیئ اس رشط رپ ینچ اجےئ ہک آدیھ آدیھ دفونں یک وہ یگ، وت رحج ںیہن افر اربامیہ ا ن ریسنی، اطعئ، مکح، زرہی افر

 ںیم وکیئ رحج ںیہن ۔ وچاھتیئ رپ) وجالےہ( وک دےنی ںیم وکیئ رحج ںیہن افر رمعم ےن اہک ہک ومیشی اہتیئ افر وچاھتیئ رپ اکی دمت نیعم ےک ےئل رکاہی رپ دےنی

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2178    حس

اہی٥ ب٩ :  راوی ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز ابز ص ب٩ ًیاق، ًبیس اهَّلل ، ٧آ ر، ا٧  ٨٣ذ

 ٔ اهَّلل ِبَس  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ  ٔ اهَّلل ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ إق  ٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ًَٔی ث ٔ َحسَّ ٨ِٔذر ٤ُ ِٟ ا اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ٨ََا إٔب ث بََرُظ َحسَّ ٤َا أَِخ ُض ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٤ََُز َر  ب٩َِ ً



 

 

 ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ َ أَ٪َّ  ائ اَجطُ ٣ٔ ٔلی أَِزَو ٌِ َاَ٪ ُي ک َٓ  َٕ ًِ ٕ أَِو َز ٤ََز َضا ٩ِ٣ٔ ث ُد ٨ِ٣ٔ یَِْخُ ا  بََر بَٔظِْطٔ ٣َ ا١َ٣َ َخِی ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ   ٕٙ ِس َة َو

اهَّللُ َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َد  ا ََّر أَِزَو ی َد َٓ بََر  ُ َخِی ز ٤َ َش٥َ ًُ َ٘ َٓ  ٕ یر ٌٔ َط  َٙ ِس وَ٪ َو رِٔشُ ٕ َوً ز َٙ َت٤ِ ِس ُوَ٪ َو ا٧ ٤ََ ٩ِ ث ُض٩َّ ٣ٔ َٟ  ٍَ ٔل ِ٘ ٥َ أَِ٪ ُي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  

٧َِت  کَا َٙ َو ِس َو ِٟ ا َر  ا اِخَت ُض٩َّ ٩ِ٣َ  ٨ِ ِْلَِرَق َو٣ٔ ا َر  َتا اِخ ُض٩َّ ٩ِ٣َ  ٨ِٔ ٤ َٓ ُض٩َّ  َٟ ٤ُِٔضَی  ی ِْلَِرٔق أَِو  ٔئ َوا ٤َا ِٟ ِْلَِرَق ا ا َتاَرِت  اِخ ائَٔظُة  ًَ 

اہلل  ن رمع، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ، ہک آپ ےن ربیخ اربامیہ  ن ذنمر، اسن  ن ایعض، دیبع اہلل ، انعف، دبع

ےک وہیدویں  ے ہلغ افر لھپ یک آدیھ دیپافار رپ اعمہلم ایک، وت اس ںیم  ے آپ اینپ ویبویں وک وس فقس دےتی ےھت۔ ایس فقس وت وجھکر 

، وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفج وک اایتخر دای ہک ای وت زنیم افر افر سیب فقس وج دےتی ےھت، رضحت رمع ےن ربیخ یک زنیم میسقت یک

 اپین ےل ںیل ای اؿ ےک ےئل فیہ اقمئ رںیھک )وج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اجری اھت( اؿ ںیم  ے ضعب ےن وت زنیم وک

 یہ دنسپ یک۔اایتخر ایک، رضحت اعہشئ ےن زنیم  اایتخر ایک افر ضعب ےن فقس وک

 اربامیہ  ن ذنمر، اسن  ن ایعض، دیبع اہلل ، انعف، دبعاہلل  ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ زمارتع ںیم اسؽ ہن نیعتم رک  ۔

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب

 اسؽ ہن نیعتم رک  ۔ ارگ زمارتع ںیم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2179    حس

ز، یحٌی ب٩ سٌیس ًبیس اهَّلل ٧آٍ اب٩ ٤ًز :  راوی  ٣شس

ضٔیَ  َر ٤ََز  اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َآ ٧ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ اهَّلل ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ یٕس  ٌٔ َس َیِحٌَی ب٩ُِ  ث٨ََا  ْز َحسَّ ٨ََا ٣َُشسَّ ث ٔيی   َحسَّ ا٨َّٟ ا١َ٣َ  ًَ ا٢َ  َٗ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل

 َٕ ًِ ٕ أَِو َز ز ٤ََ ا ٩ِ٣ٔ ث ٨َِض ُد ٣ٔ ا یَِْخُ بَرَ بَٔظِْطٔ ٣َ ٥َ َخِی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

 ںیم لھپ دسمد، ییحی  ن دیعس دیبع اہلل انعف ا ن رمع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ



 

 

 افر یتیھک یک فصن دیپافار رپ اعمہلم ایک۔

 دسمد، ییحی  ن دیعس دیبع اہلل انعف ا ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...(ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ)

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب

 (ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ)

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2180    حس

٣یں ےن كاؤض :  راوی ْکےت ہیں ٛہ  ، سٔیا٪ ٤ًزو بیا٪   ًلي ب٩ ًبساهَّلل 

وِ  َٟ اُوٕض  ُت َٟٔل ٠ِ ُٗ ْزو  ٤ِ ًَ ا٢َ  َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث اهَّللُ  َحسَّ َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ وَ٪ أَ٪َّ  ٤ُُ زًِ َی َُّض٥ِ  ٧ٔ إ َٓ ََزَة  ٤َُداب ِٟ ا َت  ِٛ َز َت

ىٔی  ٌِ ٔي َي بََرن ُض٥ِ أَِخ ٤َ ٠َ ًِ َ ٨ِٔیض٥ِٔ َوإٔ٪َّ أ ض٥ِٔ َوأُُ ٔلی ًِ ُ يي أ ٔن زُو إ ٤ِ ًَ َِی  ٢َ أ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ ي  ََ َ ٥َ ٧ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ا٨َّٟ ًَ ُض٤َا أَ٪َّ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٕض َر ا بَّ ًَ ٔيیَّ اب٩َِ 

یَ  طُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪  َٟ یِْر  ُظ َخ ٥ِ أََخا ُٛ ٨ََح أََحُس ٤َِ ٢َ أَِ٪ ی ا َٗ  ٩ِ ٜٔ ُط َوَل ٨ِ ًَ َط  ٥ِ ی٨َِ َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ُو٣ّاَػل ٠ ٌِ ّجا ٣َ طٔ َْخِ ٠َِی ًَ  أُِخَذ 

اےئلس ہک ولوگں اک ایخؽ ےہ ہک یبن یلص   یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ رمعف ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اطؤس  ے اہک اکش مت اخمربہ وھچڑ دےتی،

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس  ے عنم رفامای ےہ، اطؤس ےن اہک ا  رمعف ںیم وت اؿ وک داتی وہں افر اؿ اک افدئہ رکات وہں افر اؿ ےک بس 

 رفامای، ہکلب ہی اہک ہک مت ںیم  ے زایدہ اجےنن فاےل ینعی ا ن سابس ایبؿ رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس  ے عنم ںیہن

  ے وکیئ صخش اےنپ اھبیئ وک شخب د  وت ہی اس  ے رتہب ےہ ہک اس رپ اکی نیعم وصحمؽ ےل۔

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ رمعف ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اطؤس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...وہید  ے زمارتع )اٹبیئ( رکےن اک ایبؿ ۔

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب

 وہید  ے زمارتع )اٹبیئ( رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2181    حس

، ًبساهَّلل ، ًبیس اهَّلل ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی  اب٩ ٣٘ات١

ا ٣ُحَ  ٨ََ ث ًَ َحسَّ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َز  اب٩ِٔ ٤ًَُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ اهَّللٔ  َا ًُبَِیُس  بََر٧ اهَّللٔ أَِخ ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ات١ٕٔ أَِخ َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ َّي ٤َّ ٢َ اهَّللٔ َػل َرُسو ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ

ا وَص َِرًُ یَز ا َو ُوَص ٠٤َ ٌِ َي أَِ٪ َي ل ًَ َز  ُضو َی ِٟ ا بَرَ  َلی َخِی ًِ َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َضا اهَّللُ  ٨ِ َد ٣ٔ َطِْطُ ٣َا َْخَ ُض٥ِ  َٟ  َو

اس  ا ن اقم ل، دبعاہلل ، دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وہید وک ربیخ یک زنیم

 رشط رپ دی ہک اس ںیم تنحم افر اکاکتشری رکںی افر اؿ وک اؿ یک دیپافار اک فصن ےلم اگ۔

  ن اقم ل، دبعاہلل ، دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اؿ رشوطں اک ایبؿ وج زمارتع ںیم رکمفہ ںیہ ۔

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب

 اؿ رشوطں اک ایبؿ وج زمارتع ںیم رکمفہ ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2182    حس

، رآٍ :  راوی ہ زًقي ، یحٌی، ح٨و٠ يي٨ہ ہ ب٩ ٓـ١، اب٩ ً  ػسٗ

ضٔ  َر  ٍٕ ٔ آ َر  ٩ِ ًَ ٔيَّ  ز َرق اٟ َة  ٨َِو٠َ ٍَ َح ٔ ٤ َس َیِحٌَی   ٩ِ ًَ َة  ٨َ اب٩ُِ ًَُيِي َا  ٧ بََر ١ٔ أَِخ ـِ َٔ ِٟ ا ُة ب٩ُِ  َٗ َػَس ا  ٨ََ ث ًَ َحسَّ اهَّللُ  ثََر أَص١ِٔ َی  ِٛ َ ا أ َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ



 

 

ِت  َج ا أَِْخَ ٤ََّ ب ََفُ َک  َٟ  ٔ ظ ٔي َوصَٔذ ُة ل ٌَ ِٔل ٘ ِٟ ا  ٔ ٢ُ َصٔذظ و ُ٘ َی َٓ َؿطُ  ی أَِر َُِکٔ ٧َا ی َاَ٪ أََحُس ًّل َوک ِ٘ ٔة َح ی٨َ ٤َٔس ِٟ ٔيی  ا ا٨َّٟ اص٥ُِ  َض ٨َ َٓ  ٔ ٔظ ِد ذ ٥ِ تُِْخٔ َٟ ٔ َو ٔظ ذ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

ا ن ہنییع، ییحی، ہلظنح زریق، راعف  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک الہ دمہنی ںیم امہر  اہیں اکتش تہب وہیت یھت افر دصہق  ن لضف، 

ر مہ  ے اکی صخش اینپ زنیم رکاہی رپ داتی اھت افر اتہک اھت ہک ہی ڑکٹا ےریا ےہ افر ہی ریتا ےہ۔انچہچن اس زنیم ںیم یھبک دیپا وہات اف

 ، اس ےئل یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک عنم رفامای۔دفےری زنیم ںیم دیپا ہن وہات

 دصہق  ن لضف، ا ن ہنییع، ییحی، ہلظنح زریق، راعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... افر اس ںیم اؿ یک رتہبی وہیسک وقؾ ےک رفہیپ  ے ریغب اؿ یک ااجزت ےک اکاکتشری رک ، 

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب

 یسک وقؾ ےک رفہیپ  ے ریغب اؿ یک ااجزت ےک اکاکتشری رک ، افر اس ںیم اؿ یک رتہبی وہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2183    حس

ہ، :  راوی ً٘ب سٰی ب٩  ٣و  ، ، ابوؿ٤زہ ر ٨٣ذ ہی٥ ب٩  ا ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز ابز  ٧آ

ا ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ َة  َب ِ٘ ا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ ٨ََ ث َزَة َحسَّ ٤ِ ُو َؿ ا أَب ٨ََ ث رٔ َحسَّ ٨ِٔذ ٤ُ ِٟ ا َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔب ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َز َر ٤َُ هَّللٔ ب٩ِٔ ً

ا ٤َ٨َ ٢َ بَِي ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ رٔص٥ِٔ  اٟ ا َُ  ٥ٔ َٓ َي  ل ًَ ِت  ٧َِحلَّ ا َٓ َب١ٕ  ٔي َج ٕر ف ا َُ َي  ٔل ا إ أََوِو َٓ ٤ََْطُ  ِٟ ا وَ٪ أََخَذص٥ُِ  ی٤َُِظ َنََفٕ  َُة  ًََلث ث

ّة ِهَّلِل أَٟح ا َػ ُت٤ُوَص ٠ِٔ٤ ًَ اِّل  ٤َ ًِ َ ا أ زُو ُِو ا٧ ٕف  ٌِ ُض٥ِ َٟٔب ـُ ٌِ ٢َ َب ا َ٘ َٓ ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ ِت  َ٘ َب ٧َِل ا َٓ َب١ٔ  َح ِٟ ا ْة ٩ِ٣ٔ  اَػِْخَ و ِزًُ ا َٓ طُ    َّ٠ ٌَ َٟ ا  َٔض اهَّلَل ب

 ُٛ ْر  ا َِ ٔػ ْة  ٔػبَِی ٔي  أ٪ َول ٔیَر ب َٛ أ٪  َطِیَد أ٪  أَٟس لٔي َو َاَ٪  ک َّطُ  ٧ٔ ُض٥َّ إ ا٠َّٟ ا٢َ أََحُسص٥ُِ  َٗ  ٥ُِٜ ٨ِ ًَ ا  َض ُج ا ُرِحُت ُيََفِّ َٔذ إ َٓ ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ َي  َِرع ُت أ ٨ِ

 ٔ َى ِب١َ ب َٗ ا  ض٤َٔ ٘ٔی یَّ أَِس أَٟس َٔو َبَسأُِت ب َٓ ُت  ِب ض٥ِٔ َح٠َ ٠َِی ا ًَ َا٣َ ٤َا ٧ ُُض َوَجِست َٓ ُت  َّی أ٣ََِشِی آٔت َحً  ٥ِ٠َ َٓ  ٕ یَِو٦ اَت  َذ ُت  َتأَِْخِ ِس يي ا ٔن یَّ َوإ

ةَ  بَِی اٟؼِّ قَٔي  َِس ُظ أَِ٪ أ ا َوأَِْکَ ُض٤َ َٔو ُظ أَِ٪ أُوٗ َِْکَ ا أ ٤َٔ ٔسض ُرُؤ ٨َِٔس  ُت ً ٤ِ ُ٘ َٓ ٨ُِت أَِح٠ُُب  ُٛ ا  ٤َ َٛ ُت  ِب َح٠َ َٓ  َٗ ٨َِٔس  َِوَ٪ ً اُ ـَ یََت ُة  بَِی اٟؼِّ َيَّ َو َسم



 

 

ا ا  َض ی ٨ِ٣ٔ ٧ََز ّة  َج ََفِ ا  ٨َ َٟ ِد  اَِفُ َٓ َٔک  ض َئ َوِج ا َِ ٔ ِت اب ُط  ُت ٠ِ ٌَ َٓ يي  ٥ُ٠َ أَن ٌِ َت َت  ٨ِ ُٛ إِٔ٪  َٓ  ُ ز ِح َٔ ِٟ ا  ٍَ َّی ك٠ََ ً أَِوا َح ََفَ اهَّللُ  َد  ََفَ َٓ َئ  ا ٤َ ٟشَّ

ا ُِتَض ٥ٕٓ أَِحبَب ًَ ُت  ٨ِٔ ٔي ب ل َِت  ٧ کَا ا  ََّض ٧ٔ ُض٥َّ إ ا٠َّٟ اِْلَْخُ   ٢َ ا َٗ َئ َو ٤َا َيَّ  اٟشَّ ل ًَ َِت  أَب َٓ ا  َض ُت ٨ِ٣ٔ َل٠َِب َٓ اَئ  َش ِّ٨ اٟ  ٢ُ َجا زِّ اٟ ب   یُٔح ا  ََطسِّ ٣َ أ َٛ

ِبَس ا ًَ یَا  ِت  َٟ ا َٗ َضا  رِٔج٠َِی َیَِن  ُت ب ٌِ َٗ ا َو َّ٤٠َ َٓ َضا  ُت ٌِ َّی َج٤َ ً ُت َح ِی َِ َب َٓ إر  ٨َ زٔی َٔة  ٔائ َضا ب٤ٔ َّی أََتِيُت ً ٔ َح اَت٥َ إ َد ِٟ ِح ا َت ِٔ َت َ َوَِل  اهَّلل  ٔٙ اتَّ ِلَّ هَّللٔ 

اٟ ا٢َ  َٗ َد َو ََفَ َٓ َجّة  ََفِ ا  َّ٨ ًَ ِد  اَِفُ َٓ َٔک  ض اَئ َوِج َِ ٔ ِت اب ُتطُ  ٠ِ ٌَ َٓ يي  ٥ُ٠َ أَن ٌِ ٨َِت َت ُٛ إِٔ٪  َٓ ٤ُِت  ُ٘ َٓ  ٔ ط ِّ٘ زُِت بَٔح َتأَِج ِس ا يي  ٔن ُض٥َّ إ ا٠َّٟ أُٟث  ثَّ

 ًَ ِؿُت  َز ٌَ َٓ يي  ىٔی َحق ٔل ًِ َ ٢َ أ ا َٗ ٠َ٤َطُ  ًَ َضی  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َُرٓزٕ  ٚٔ أ ا بََٔفَ یّر ا أَٔج ٨ِطُ َبَْقّ ُت ٣ٔ ٌِ ٤َ َّی َج ً ُط َح ًُ ًَ ٥ِ٠َ أََز٢ِ أَِز َٓ ُط  ٨ِ ًَ َٔب  ُ ََفَ  ٔ ٠َِیط

َٔک  ذَٟ َي  ٔل ذَِصِب إ ٠ُِت ا ُ٘ َٓ  َ اهَّلل  ٔٙ اتَّ ا٢َ  َ٘ َٓ َىٔی  ائ َح َٓ َضا  أًَی َر يي َِل  َو ٔن ُت إ ٠ِ ُ٘ َٓ زِٔئ بٔي  ِض َتِشَت َ َوَِل  اهَّلل  ٔٙ اتَّ  ٢َ ا َ٘ َٓ ُدِذ  َٓ اتَٔضا  ًَ ُر َبَْقٔ َو ِٟ ا

َِس  ََفَ أ َٓ َٔي  ا بَق ِد ٣َ اَِفُ َٓ ضَٔک  َئ َوِج ا َِ ٔ ِت اب َٔک  َذٟ ٠ُِت  ٌَ َٓ يي  َن ٥ُ٠َ أ ٌِ َت َت  ٨ِ ُٛ إِٔ٪  َٓ ُظ  أََخَذ َٓ ُدِذ  َٓ َٔک  زُٔئ ب اهَّللٔ َتِض ِبس  ًَ ُو  ا٢َ أَب َٗ َد اهَّللُ 

ِیُت  ٌَ َش َٓ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ َة  َب ِ٘ اصٔی٥َ ب٩ِٔ ًُ َِز أًی١ُ ب٩ُِ إٔب ٤َ ٢َ إِٔس ا َٗ  َو

اوبیرمہ، ومٰیس  ن ةقع، انعف، دبعاہلل  ن رمع، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک  اربامیہ  ن ذنمر،

اکی ابر نیت آدیم  ےل اج رےہ ےھت وت ابرش وہےن یگل، اؿ ولوگں ےن اہپڑ یک اکی اغر ںیم انپہ یل، اؿ ےک اغر ےک ہنم رپ اہپڑ اک اکی 

اک ہنم دنب وہ ایگ، اکی دفےر   ے ک ےن ےگل ہک اےنپ کین اامعؽ رپ رور رکف وج مت ےن ادا ےئلیک ےئک وہں، افر  رھتپ ڑلکھ رک آای افر اغر

اس ےک فاہطس  ے اہلل  ے داع رکف، اشدی اہلل اس تبیصم وک مت  ے دفر رک د ۔ اؿ ںیم  ے اکی ےن اہک ےری  امں ابپ تہب 

اؿ ےک ےئل اجونر رچاات اھت،  ب اشؾ وک فاسپ آات وت اجونرفں اک دفدھ دفاتہ افر وبڑےھ ےھت افر ےری  وھچےٹ وھچےٹ ےچب ےھت، ںیم 

اےنپ وچبں  ے ےلہپ ںیم اےنپ فادلنی وک الپات۔ اکی دؿ ےھجم دری وہ یئگ، ںیم اشؾ وہےن کت آای ) ب آای( وت فہ دفونں وس ےکچ 

ا رتا، نکیل ںیم ےن انانمبس اھجمس ہک اؿ وک اگجؤں افر ہی ےھت۔انچہچن ںیم ےن دفدھ دفتا سج رطح دفاتہ اھت افر اؿ ےک ےرتا ےن ڑھک

یھب اندنسپ وہا ہک اؿ وچبں وک الپؤں، وج ےری  دقومں ےک زندکی رف رےہ ےھت، اہیں کت ہک حبص وہ یئگ۔ ارگ وت اجاتن ےہ ہک ںیم ےن 

وک دھکی ںیکس،انچہچن اہلل ےن رھتپ وک وھتڑا اس  رصػ ریتی راض یک اخرط ااسی ایک ےہ وت امہر  ےیل رھتپ وھتڑا اس اٹہ د  اتہک مہ آامسؿ

اٹہ دای وت آامسؿ اںیہن رظن آےن اگل، دفےر  صخش ےن اہک ہک ای اہلل ےریی اکی اچچ زاد نہب یھت، ںیم اس  ے تہب زایدہ تبحم رکات اھت، 

نکیل اس ےن ااکنر ایک،  ب کت ہک  سج دقر رمدفں وک وعروتں  ے تبحم وہیت ےہ، ںیم ےن اس  ے بلط ایک )ینعی ربا اکؾ رکان اچتا(

ںیم اس ےک ےئل وس دانیر ےل رک ہن آؤں،انچہچن وکشش رک ےک ںیم ےن وس دانیر عمج ےیک افر اس ےک اپس ےل رک آای،  ب ںیم اس یک 

، ارگ وت اجاتن ےہ دفونں اٹوگنں ےک درایمؿ اھٹیب، وت اس ےن اہک ا  اہلل! ےک دنب  ادا  ے ڈر افر رہم وک انقح ہن وتڑ۔ ںیم ڑھکا وہ ایگ

ہک ںیم ےن ہی رصػ ریتی راض ےئلیک ایک ےہ وت ھجم  ے اس رھتپ وک اٹہ د ۔انچہچن فہ رھتپ ھچک ٹہ ایگ، رسیت  آدیم ےن اہک ہک ںیم 



 

 

اس ےن ےن اکی رفؼ اچفؽ ےک وعض اکی زمدفر وک زمدفری رپ راھک  ب فہ اانپ اکؾ رک اکچ وت ھجم  ے اانپ قح اماگن۔ ںیم ا ے دےنی اگل وت 

، ااکنر ایک، ںیم اس  ے یتیھک رکےن اگل اہیں کت ہک ںیم ےن اس  ے اگےئ لیب افر رچفاتا عمج ایک، رھپ فہ صخش آای افر اہک ہک اہلل  ے ڈر

افر ںیم ےن اہک ہی اگےئ لیب رچافےہ ےل اج، اس ےن اہک اہلل  ے ڈر افر ھجم  ے ذماؼ ہن رک۔ ںیم ےن اہک ںیم ھجت  ے ذماؼ ںیہن رک 

۔ ا ے ےل ےل،انچہچن اس ےن ےل ایل۔ ارگ وت اجاتن ےہ ہک ںیم ےن رصػ ریتی راض یک اخرط ااسی ایک ےہ وت ابیق رھتپ یھب اٹہ د  وت رتا

 اک  ظف ایبؿ ایک۔

 

عی ب
س
ف

 ےک اجبےئ 

 

ی ب

 

 اس رھتپ وک اہلل ےن اٹہ دای، ا ن ةقع ےن انعف  ے فی ع

 عف، دبعاہلل  ن رمعاربامیہ  ن ذنمر، اوبیرمہ، ومٰیس  ن ةقع، ان :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااحصب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افاقػ افر رخاج یک زنیم افر اؿ ںیم اٹبیئ افر

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب

ہک الص  ےک افاقػ افر رخاج یک زنیم افر اؿ ںیم اٹبیئ افر اعمہلم رکےن اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت رمع  ے رفامای، ااحصب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 دای ۔زنیم وک ففق رکدف، انچہچن اس وطر رپ ا ے رففتخ ہن ایک اجےئ ہکلب اس اک لھپ) آدمین( اھکای اجےئ، انچہچن رضحت رمع ےن اس وک ففق رک 
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ک، زیس ب٩ اس٥٠ :  راوی اٟزح٩٤، ٣اٟ  ػسٗہ، ًبس

ضٔ  ُ َر ٤َز ا٢َ ًُ َٗ  ٢َ ا َٗ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ َِس٥َ٠َ  یِٔس ب٩ِٔ أ ٩ِ َز ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ُة أَِخ َٗ َػَس ٨ََا  ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل آْٔخُ َی  ِوَِل  َٟ

َس  ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َش٥َ  َٗ ا  ٤َ َٛ ا  َیَِن أَص٠َِٔض َضا ب ٤ُِت َش َٗ یَّة إِٔلَّ  َْقِ ُت  َتِح َٓ ا  ٔیَن ٣َ ٤ٔ ٤ُِش٠ ِٟ بَرَ ا ٥َ َخِی َّ٠ 

ی املسمونں اک دصہق، دبعارلنمح، امکل، زدی  ن املس، اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ، ہک رضحت رمع ےن رفامای ہک ارگ ےھجم آرخ

یک ایخؽ ہن وہات وت سج یتسب وک ںیم حتف رکات فتاں ےک ابدنشفں ےک درایمؿ میسقت رک داتی،  اسی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ 

 زنیم میسقت رکدی یھت۔



 

 

 دصہق، دبعارلنمح، امکل، زدی  ن املس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... رجنب افر ریغ آابد زنیم وک آابد رکےن فاےل اک ایبؿ ۔ رضحت  یل ےن وکہف یک ریغ آابد

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب

اھجمس اھت ہک فہ آابد رکےن فاےل یک کلم ےہ افر رضحت رمع ےن  رجنب افر ریغ آابد زنیم وک آابد رکےن فاےل اک ایبؿ ۔ رضحت  یل ےن وکہف یک ریغ آابد زنیم ںیم اس وک انمبس

ہک آپ ےن رفامای املسمونں ےک قح رفامای، سج ےن ریغ آابد زنیم وک آابد ایک، فہ ایس یک ےہ ۔ افر رمعف  ن وعػ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایس رطح لقن رکےت ںیہ، 

  ےہ افر اس ابب ںیم اجرب  ے یھب رفاتی ےہ، فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ۔ںیم ہن وہ، افر ہن یسک اظمل صخش اک اس ںیم قح
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا  ، ، رعوہ ٟزح٩٤ ا ًبس ٣ح٤س ب٩   ، بي جٌَف ا اهَّلل ب٩  ًبیس   ، ٟیث  ، ر ی ٜ   ایحٌی ب٩ ب

اٟ ِبٔس  ًَ سٔ ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ََفٕ  ٌِ ٔي َج َب ٔ ب٩ِٔ أ اهَّلل ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب یَِح ا  ٨ََ ث َرضَٔی َحسَّ َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح

 َ٤ ًِ َ ا٢َ ٩ِ٣َ أ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ اهَّللُ  ضَٔی  ُ َر ز ٤ًَُ ٔ َضی بٔط َٗ َوةُ  ا٢َ رُعِ َٗ   ٙ ُضَو أََح َٓ ْٔلََحٕس  ِت  ِیَش َٟ َِرّؿا  َز أ

 ٔ تٔط َٓ ًَٔل ٔي خ ُط ف ٨ِ ًَ 

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی  ےییحی  ن ریکب، ثیل، دیبع اہلل  ن ایب رفعج، دمحم  ن دبعارلنمح، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن وکیئ ایسی زنیم آابد یک، وج یسک یک کلم ںیہن ےہ، وت فیہ اس اک قحتسم ےہ، رکیت ںیہ

 رعفہ ےن ایبؿ ایک، ہک رضحت رمع ےن اینپ الختف ںیم ایس وک مکح دای۔

  اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ییحی  ن ریکب، ثیل، دیبع اہلل  ن ایب رفعج، دمحم  ن دبعارلنمح، رعفہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...(ہی ابب رتۃمجاابلب  ے اخیل ےہ )

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب

 (ہی ابب رتۃمجاابلب  ے اخیل ےہ )
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ٟس ) ا اپ٨ے و  ، ٤ًز اهَّلل ب٩  ًبس ٥ٟ ب٩  ، سا ً٘بہ سٰی ب٩  ٣و  ، اس٤ٌی١ ب٩ جٌَف ہ،  يب  (ٗت

اهَّللٔ ِبسٔ  ًَ ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ َة  َب ِ٘ وَسی ب٩ِٔ ًُ ٩ِ ٣ُ ًَ ََفٕ  ٌِ ٤َأًی١ُ ب٩ُِ َج ا إِٔس ٨ََ ث ُة َحسَّ َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ُط أَ٪َّ َحسَّ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َز  ٤َ  ب٩ِٔ ًُ

٘ٔی١َ  َٓ زٔی  َوا ِٟ ا َِل٩ٔ  ةٔ فٔي ب َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ٔی  ٔ ٩ِ٣ٔ ذ ط ٔس زَّ ٌَ ُرَٔی َوصَُو فٔي ٣ُ ٥َ أ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ ٢َ اٟ ا َ٘ َٓ ٕة  َٛ َر َئ ٣َُبا ِلَحا ََّک بَٔب ُط إ٧ٔ َٟ  

َر ب٨َٔ  ٧ََا ِس أ َٗ وَسی َو ٣ُ ٔ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  ُس َض َر زَّ ٌَ ی ٣ُ ََترَِحَّ ٔ ی ٔط ٨ُٔیُذ ب ی  ٔ اهَّلل ِبُس  ًَ َاَ٪  ی ک ٔذ َّٟ ا ٔر  ٨َ٤ُا ِٟ ٔا ا٥ْٟٔ ب َس ٥َ َوصَُو  ا  َس٠َّ َو

َذَٟٔک  َسْم ٩ِ٣ٔ  ٙٔ َو ی ٔ اْٟطَّ َیَِن  ُط َوب ٨َ زٔی بَِي َوا ِٟ ا ِل٩ٔ  َٔب ی ب ٔذ َّٟ ا ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا  ١ُ ٩ِ٣ٔ َٔ َِس  أ

لیع  ن رفعج، ومٰیس  ن ةقع، اسمل  ن دبعاہلل  ن رمع، اےنپ فادل )دبع اہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع(  ے رفاتی رکےت ہبیتق، اامس

 ںیہ، ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب نطب فادی ںیم ذی اہفیلحل ںیم رات وک ارتےن یک ہگج ےھت وت آپ وک وخاب دالھکای ایگ، وکیئ صخش

پ ابمرک دیماؿ ںیم ںیہ، افر ومٰیس اک ایبؿ ےہ ہک امہر  اس ھ اسمل ےن اس ہگج افینٹن یالھٹیئ یھت، اہجں دبعاہلل ہہک رتا ےہ ہک آ

اینپ افینٹن یالھٹےت ےھت افر ایس ہگج وک التش رکےت ےھت، اہجں رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارتےت ےھت افر فہ ہگج اس دجسم 

  ےہ افر اس دجسم افر راےتس اک درایمین ہصح ےہ۔ےک ےچین ےہ، وج نطب فادی ںیم

 (ہبیتق، الیعمس  ن رفعج، ومٰیس  ن ةقع، اسمل  ن دبعاہلل  ن رمع، اےنپ فادل )دبع اہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   باب

 (ہی ابب رتۃمجاابلب  ے اخیل ےہ )
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ب ب٩ اسحٙ، اوزاعي، یحٌی، ًَک٣ہ، اب٩ ًباض، حرضت ٤ًز :  راوی اہی٥، طٌی  اسحٙ ب٩ ابز

٧َا  بََر َِزاصٔی٥َ أَِخ ُٚ ب٩ُِ إٔب ا ِٔسَح ٨ََا إ ث ٩ِ َحسَّ ًَ إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٣ََة  َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ ٌَی  َىٔی یَِح ث ا٢َ َحسَّ َٗ اعٔيِّ  ِْلَِوَز ٩ِ ا ًَ  َٚ ِٔسَحا ِیُب ب٩ُِ إ ٌَ ُط

 ُ يي َوص َرب إٓت ٩ِ٣ٔ  ٔي  ان َة أََت ِی٠َ ا٠َّٟ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َز  ٤َ ٙٔ أَِ٪ ًُ ٘ٔی ٌَ ِٟ ٔا ازٔی  َو ب َو ِٟ ا ا  ٔي َصَذ َػ١ِّ ف

ةٕ  ٔي َححَّ َزْة ف ٤ُِ ً ١ِ ُٗ َٔ َو اَر ٤َُب ِٟ  ا

ااحسؼ  ن اربامیہ، بیعش  ن ااحسؼ ، افزایع، ییحی، رکعہم، ا ن سابس، رضحت رمع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ، 

 اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس قیقع آپ ےن رفامای ہک اکی رات ےری  اپس اکی آےن فاال ےری  رب یک رطػ  ے آای

 ںیم ےھت، اس ےن اہک ہک اس ابمرک فادی ںیم امنز ڑپھ ےئجیل افر آپ ہہک دںی ہک رمعہ جح ںیم دالخ ےہ۔

 اقحس  ن اربامیہ، بیعش  ن اقحس، افزایع، ییحی، رکعہم، ا ن سابس، رضحت رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ زنیم اک امکل ےہک، ہک ںیم ھجت وک اس رپ اس فتق کت اقمئ روھکں اگ  ب کت اہلل ھجت

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب

افر وکیئ دمت نیعم ںیہن یک، وت فہ دفونں آسپ یک راض دنمی کت ارگ زنیم اک امکل ےہک، ہک ںیم ھجت وک اس رپ اس فتق کت اقمئ روھکں اگ  ب کت اہلل ےھجت اقمئ رےھک 

 اعمہلم رںیھک ےگ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2188    حس

سی، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی  اح٤س ب٩ ٣٘سا٦، ٓـی١ ب٩ س٠امی٪، ٣و

ِی١ُ  ـَ ُٓ ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ َسا٦ ِ٘ ٔ ٤ ِٟ ا ٤َُس ب٩ُِ  ا أَِح ٨ََ ث َاَ٪ َحسَّ ک ا٢َ  َٗ ا  ٤َ ٨ُِض ًَ َرضَٔی اهَّللُ  ٤ََز  اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َآ ٧ َا  بََر٧ وَسی أَِخ ا ٣ُ ٨ََ ث َ٪ َحسَّ ُس٠َامِیَ ب٩ُِ 

وَس  َىٔی ٣ُ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ یِٕخ  َز اب٩ُِ ُج َا  ٧ بََر ٚٔ أَِخ ا زَّ زَّ اٟ ِبُس  ًَ ا٢َ  َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو ٩ِ َر ًَ َة  َب ِ٘ ٩ِٔ  ی ب٩ُِ ًُ اب  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧



 

 

َاَ٪  ک ٔ َو از ٔحَح ِٟ ا َِرٔق  َری ٩ِ٣ٔ أ ا َؼ َّ٨ اٟ َز َو َیُضو ِٟ ا ٤َا أَِجلَي  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  أب َر َدلَّ ِٟ ا َز ب٩َِ  ٤َُ َز أَ٪َّ ً ٤َ طٔ  ًُ ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس

 ٔ٣ ٔ ز ُضو َی ِٟ ا َد  ا اَز إِْٔخَ ََر بََر أ َي َخِی ل ًَ َز  َض ا َه َّ٤ َٟ  ٥َ َس٠َّ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ ٔط وٟ َٔزُس ا ِهَّلِل َوٟ َض ٠َِی ًَ َضَز  ٔیَن َه َِرُق ح ِْل ٧َِت ا َا ا َوک ٨َِض

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس زُ  َیُضو ِٟ ا ِت  َٟ َ َشأ َٓ ا  ٨َِض ٣ٔ ٔ وز ُض َی ِٟ َد ا ا َز إِْٔخَ ََرا ٔیَن َوأ ٤ُِش٤ٔ٠ َ َو٠ِٟٔ ا أ ص٥ُِ بَٔض ا ٥َ ُٟٔیْٔقَّ ٠َ٤ََض ًَ ا  و ُٔ ِ یَٜ  ٪ِ

ا َٔک ٣َ ذَٟ َي  ل ًَ َٔضا  ٥ِ ب ُٛ
نُْٔق   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس ُض٥ِ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ز ٤َ اٟثَّ  ُٕ نِٔؼ ُض٥ِ  َٟ ٤َُزُ  َو ًَلص٥ُِ ً َّی أَِج ً ا َح َٔض ا ب و َْق  َٓ ا  ٨َِ ٔطئ

اَئ  یَح َرٔ َئ َوأ َي َتامِیَ ٔل  إ

، ومیس، انعف، ا ن رمع  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ادمح  ن دقماؾ، لیضف  ن امیلسؿ

فملس ےن رفامای )دفےری دنس( دبعارلزاؼ ا ن رججی، ومٰیس  ن ةقع، انعف، ا ن رمع  ے رفاتی رکےت ںیہ، ہک رضحت رمع  ن اطخب 

افر روسؽ اہلل  ب ربیخ رپ اغبل وہےئ وت وہیدویں وک فتاں  ے اکنانل اچتا، اس ےئل ےن وہید ف اصنری وک ےر زنیم اجحز  ے الج ف ن رک دای 

وت  ہک  ب آپ اک ہبلغ فتاں وہ ایگ وت فتاں یک زنیم اہلل افر اس ےک روسؽ افر امتؾ املسمونں یک وہ یگ،انچہچن  ب وہیدویں وک اکنانل اچتا،

وخاتس یک ہک اؿ ولوگں وک زنیم رپ اقمئ رےنہ دںی افر یتیھک اک اسرا اکؾ رکںی وہیدویں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے در

افر آدیھ دیپافار ےل ںیل وت اؿ وہیدویں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، مہ مت وک اس رپ اقمئ رںیھک ےگ  ب کت 

ت رمع ےن )اینپ الختف ںیم( وہیدویں وک امیتء افر اراحیء یک امہری رمیض وہ یگ، اس ےئل فہ ولگ اس رپ اقمئ رےہ، اہیں کت ہک رضح

 رطػ الجف ن رک دای۔

 ادمح  ن دقماؾ، لیضف  ن امیلسؿ، ومیس، انعف، ا ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...  اک اکتشری افر ولھپں ںیم اکی دفےر  یک دمد رکےتااحصب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب

 ااحصب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکتشری افر ولھپں ںیم اکی دفےر  یک دمد رکےت ےھت ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2189    حس



 

 

رآٍ، اپ٨ے ذرا هہیر  ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، :  راوی یخ ب٩  ٍ ب٩ خس ٍ ب٩ خسیخ ٛے ًُل٦( رآ رآ ( ، شی ا٨ٟحا  ًبساهَّلل ، اوزاعي، ابو

رآٍ  ب٩ 

َر  َي  ِول أشیِّ ٣َ َح َّ٨ اٟ ٩ِ أَبٔي  ًَ عٔي   ا بََر٧َا اِْلَِوَز ٔ أَِخ اهَّلل ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ات١ٕٔ أَِخ َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث اَحسَّ َر ُت  ٌِ ٔ َس٤ ٕخ  ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسی ٔ ٍَ ب٩َِ آ ٔ ٓ

 ٔ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو ٧َا َر ََضا ِس ٧ َ٘ َٟ یِْر  ا٢َ ُهَض َٗ  ٍٕ ٔ آ ٔ ب٩ِٔ َر یِر َض ٔ ُه ط ِّ٤ ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ آ َر ٔخ ب٩ِٔ  ی ا َخٔس ّ٘ ٔ آ َر ا  ٕ کَاَ٪ ب٨َٔ ز ٩ِ أ٣َِ ًَ  ٥َ َس٠َّ  َو

َو حَ  ُض َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل  ٢ُ ُسو ا٢َ َر َٗ ُت ٣َا  ٠ِ وَ٪ ُٗ ٌُ ٨َ َتِؼ ا  ا٢َ ٣َ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  نٔي َر ا ًَ َز  ٢َ ا َٗ  ٌّٙ

 ًَ ا اِز ٠ُو ٌَ ِٔ َت ا٢َ َِل  َٗ  ٔ یر ٌٔ اٟظَّ ٔ َو ٤ِز اٟتَّ  ٩ِ٣ٔ ٔٙ ُس ِْلَِو ا َي  ل ًَ ٍٔ َو ُ ب ز  اٟ َي  ل ًَ ا  زَُص أج ٧َُؤ ٠ُِت  ُٗ  ٥ُِٜٔ ا٠ٔٗ ٤ََٔح ُوب وَصا أَِو أ٣َِٔشٜ ًُ ًٔ وَصا أَِو أَِز َصا ًُ

ّة  ًَ ا َوكَا ٌّ ٤ِ َس ُت  ٠ِ ُٗ  ٍْ ٔ آ َر  ٢َ ا َٗ 

دمحم  ن اقم ل، دبعاہلل ، افزایع، اوبااجنل یش، )راعف  ن ادجی ےک الغؾ( راعف  ن ادجی  ن راعف، اےنپ اچچ ریہظ  ن راعف  ے رفاتی 

 ے ہک وج امہر  ےئل دیفم یھت، ںیم رکےت ںیہ، ریہظ ےن ایبؿ ایک، ہک ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای اس زیچ 

ےن البای، ےن اہک، ہک وج ھچک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ قح ےہ، ریہظ ےن اہک ھجم وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 وجھکر افر وج رپ، رکاہی رپ د  دےتی ںیہ، افر رفامای ہک مت اےنپ وتیھکں وک ایک رکےت وہ؟ ںیم ےن رعض ایک، مہ اس وک وچاھتیئ افر دنچ فقس

 آپ ےن رفامای ااسی ہن رکف، اس ںیم وخد اکتش رکف، ای یسک  ے اکتش رکاؤ، ای اس وک ویں یہ رفک ول، راعف ےن اہک، ںیم ےن انس افر امان۔

  ن راعف، اےنپ اچچ ریہظ  ن راعف دمحم  ن اقم ل، دبعاہلل ، افزایع، اوبااجنل یش، )راعف  ن ادجی ےک الغؾ( راعف  ن ادجی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب

 ااحصب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکتشری افر ولھپں ںیم اکی دفےر  یک دمد رکےت ےھت ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2190    حس

، جابز :  راوی ، ًلاء سی، اوزاعي  ًبیس اهَّلل ب٩ ٣و

کَا ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر  ٕ ٔز اب ٩ِ َج ًَ إئ  َل ًَ  ٩ِ ًَ عٔي   ِْلَِوَزا ٧َا ا بََر ٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخ اهَّلل ٨ََا ًُبَِیُس  ث ز  َحسَّ اٟ ٔث َو ُ٠ ٔاٟث  ََضا ب ُو٧ َِرً ز َی ٍٔ ٧ُوا  ُ ب



 

 

َضا  ا أَِو َٟٔی٨َ٤ِِح َض ًِ َِر ز ٠َِی َٓ ُط أَِرْق  َٟ ٧َِت  کَا  ٥َ ٩ِ٣َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕٔ ِؼ ِّ٨ اٟ َؿطُ َو ِک أَِر ٤ِٔش ٠ُِی َٓ  ١ِ ٌَ ِٔ ٥ِ َي َٟ إِٔ٪  َٓ

یَِحٌَی  ٩ِ ًَ ٔیَُة  او ٌَ ٨ََا ٣ُ ث ِوبََة َحسَّ ُو َت ٍٕ أَب ٔ َآ ٧ ٍُ ب٩ُِ  بٔی زَّ اٟ ا٢َ  َٗ اهَّللٔ  َو و٢ُ  ُس ا٢َ َر َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  یَِزَة َر َُز ٩ِ أَبٔي ص ًَ ٤ََة  َس٠َ ٩ِ أَبٔي  ًَ

٠ُِی٤ِٔش  َٓ َبَي  إِٔ٪ أ َٓ اُظ  ا أََخ ٨َِحَض ٤ِ ا أَِو َٟٔی َض ًِ َِر ز ٠َِی َٓ َِرْق  طُ أ َٟ ٧َِت  َا ٥َ ٩ِ٣َ ک َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َؿطُ َػل  ِک أَِر

اطعء اجرب  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ولگ اہتیئ، وچاھتیئ افر فصن دیپافار رپ یتیھک ایک رکےت ےھت، وت یبن  دیبع اہلل  ن ومیس، افزایع،

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےک اپس زنیم وہ فہ وخد اس ںیم اکتش رک ، ای یسک وک ددی ، افر ارگ ہی یھب ںیہن ایک وت 

عیب  ن انعف اوبوتہب ےن اہک، ھجم  ے اعمفہی ےن وباہطس ییحی اوبہملس اوبرہریہ ایبؿ ایک ہک روسؽ اینپ زنیم ویں یہ ڑپی رےنہ د  افر ر

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےک اپس زنیم وہ، فہ وخد اس ںیم اکتش رک  ای اےنپ اھبیئ وک ددی  افر ارگ فہ ااسی ںیہن 

 رکات وت زنیم ویں یہ ڑپی رےنہ د ۔

 دیبع اہلل  ن ومیس، افزایع، اطعء، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب

 ااحصب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکتشری افر ولھپں ںیم اکی دفےر  یک دمد رکےت ےھت ۔

یث                               س او٢ج٠  :  ج٠س      2191    حس

٣یں ےن كاؤض :  راوی ْکےت ہیں، ٛہ  ، بیا٪   ٗبیؼہ، سٔیا٪، ٤ًزو

ضٔیَ  َر إض  بَّ ًَ اب٩ُِ  ا٢َ  َٗ  َُ ِرٔ ُز ی  ٢َ ا َ٘ َٓ ٕض  َٔلاُو تُطُ ٟ َْکِ َذ ا٢َ  َٗ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ َیاُ٪  ِٔ ُس ٨ََا  ث بٔیَؼُة َحسَّ َٗ ٨ََا  ث ا َحسَّ ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ إٔ٪َّ 

َیأُِخَذ  طُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪  َٟ یِْر  ُظ َخ ٥ِ أََخا ُٛ ٨ََح أََحُس ٤َِ ٢َ أَِ٪ ی ا َٗ  ٩ِ ٜٔ ٨ِطُ َوَل ًَ ٨ََِط  ٥ِ ی َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ و٣ّااهَّللُ  ُ٠ ٌِ ا ٣َ ّئ  َطِی

تش رک ، ا ن سابس ےن ایبؿ ہصیبق،  نایؿ، رمعف، ایبؿ رکےت ںیہ، ہک ںیم ےن اطؤس  ے ہی دحثی ایبؿ یک، وت اوہنں ےن اہک اک

ایک، ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس  ے عنم ںیہن ایک نکیل آپ ےن رفامای ہک مت ںیم  ے یسک اک اےنپ اھبیئ وک د  دانی اس  ے 



 

 

 رتہب ےہ ہک وکیئ رقمر ر م اس  ے ےل۔

 ہصیبق،  نایؿ، رمعف، ایبؿ رکےت ںیہ، ہک ںیم ےن اطؤس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب

 ااحصب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکتشری افر ولھپں ںیم اکی دفےر  یک دمد رکےت ےھت ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2192    حس

ز، ایوب، ٧آٍ :  راوی  س٠امی٪ ب٩ ِحب، ح٤ا

ا ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َ اب٩َِ ًُ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ وَب  ٩ِ أَی  ًَ ْز  ا ا َح٤َّ ٨ََ ث ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث ِضسٔ  َحسَّ ًَ َي  ل ًَ ُط  ًَ رٔ َا ز ی ٣َ یَُِکٔ َاَ٪  ک

 ٔ ٥َ َوأَب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ ٔيیَّ اٟ َّ٨ اٟ ٕخ أَ٪َّ  ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسی ٔ آ ٩ِ َر ًَ َث  َة ث٥َُّ حُسِّ َٔی او ٌَ ٣ُ ٔ َرة ا ا ٩ِ٣ٔ إ٣َٔ ّر اَ٪ َوَػِس َز َوًُِث٤َ ٕ َو٤ًَُ ي بََِک

 َ َشأ َٓ ُط  ٌَ ِبُت ٣َ َذَص َٓ  ٍٕ ٔ آ َر َي  ٔل ٤ََز إ اب٩ُِ ًُ َذَصَب  َٓ  َٔ رٔ َا ٤َز ِٟ ا ٔئ  ا ْٔکَ  ٩ِ ًَ ي  ََ َ ٧  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  طُ َػل اهَّللُ َٟ َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ي  ََ َ ا٢َ ٧ َ٘ َٓ

ضِ  ًَ َي  ل ًَ ا  ٨َ ًَ رٔ زَا ی ٣َ ٧َُِکٔ ا  َّ٨ ُٛ َّا  َت أ٧َ ٤ِٔ٠ ًَ ِس  َٗ َز  ٤َُ اب٩ُِ ً ا٢َ  َ٘ َٓ  َٔ رٔ َا ٤َز ِٟ ا أئ  ْٔکَ  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی طٔ ًَ ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ٔ  َرُس سٔ 

ٕئ  أئ َوبَٔظِی ٌَ ٔ َِرب ِْل ا َي  ل ًَ ا  ٥َ ب٤َٔ َس٠َّ بِٔن َو تِّ اٟ  ٩ِ٣ٔ 

امیلسؿ  ن رحب، امحد، اویب، انعف  ے رفاتی رکےت ںیہ، ہک ا ن رمع اےنپ وتیھکں وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اوبرکب ف رمع ف 

 ہیلع امثعؿ افر اعمفہی وک ادتبایئ وکحتم ےک زامہن ںیم رکاہی رپ دےتی ےھت، رھپ راعف  ن ادجی یک ہی دحثی اؿ  ے ایبؿ یک یئگ ہک یبن

االسلؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وتیھکں ےک رکاہی رپ دےنی  ے عنم رفامای ےہ، ا ن رمع، راعف ےک اپس ےئگ، ںیم یھب اؿ ےک اس ھ ایگ 

 ےن اوہنں ےن راعف  ے وپاھچ، وت راعف ےن ایبؿ ایک، ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وتیھکں ےک رکاہی رپ دےنی  ے عنم رفامای، ا ن رمع

اہک ںیہمت ولعمؾ ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامےن ںیم اےنپ تیھک وچاھتیئ دیپافار افر یسک دقر ساھس ےک وعض 

 رکاہی رپ دےتی ےھت۔



 

 

 امیلسؿ  ن رحب، امحد، اویب، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب

 ااحصب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکتشری افر ولھپں ںیم اکی دفےر  یک دمد رکےت ےھت ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2193    حس

، سا٥ٟ، ًبساهَّلل :  راوی ، ً٘ی١ اب٩ طہاب ٟیث ر،   ب٩ ٤ًز یحٌی ب٩ بٜی

 ٔ اهَّلل ِبَس  ًَ ا٥ْٟٔ أَ٪َّ  َس بََرنٔي  إب أَِخ ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ٨ََا  ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ٨ََا  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٤ََُز   ب٩َِ ً

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  ُسو ِضٔس َر ًَ ٔي  ٥ُ٠َ ف ًِ َ ُت أ ٨ِ ٠َِیطٔ ُٛ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ُوَ٪  یَٜ اهَّللٔ أَِ٪  ِبُس  ًَ ٔشَی  ی ث٥َُّ َخ َُِکَ ِْلَِرَق ت ا أَ٪َّ 

َِرٔق  اِْل اَئ  ْٔکَ  ََ َََر َٓ ٤ُطُ  ٠َ ٌِ ٩ُِٜ َي َی  ٥ِ َٟ ا  ّئ َذَٟٔک َطِی ٔي  ِس أَِحَسَث ف َٗ  ٥َ َس٠َّ  َو

ایک، ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اجاتن  ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع ا ن اہشب، اسمل، دبعاہلل  ن رمع، ےن ایبؿ

اھت، ہک زنیم رکاہی رپ دی اجیت یھت، رھپ دبعاہلل ڈر ، اس ابت  ے ہک ںیہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک قلعتم وکیئ مکح 

 این دای وہ،انچہچن زنیم رکاہی رپ دانی وھچڑ دای۔

 ثیل، لیقع ا ن اہشب، اسمل، دبعاہلل  ن رمع ییحی  ن ریکب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وسان اچدنی ےک وعض زنیم وک رکاہی رپ دےنی اک ایبؿ، ا ن سابس ےن رفامای، ہک وج اکؾ ک

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب

اخیل زنیم وک اکی اسؽ کت ی ےک وعض زنیم وک رکاہی رپ دےنی اک ایبؿ، ا ن سابس ےن رفامای، ہک وج اکؾ رکان اچےتہ وہ، اس ںیم بس  ے زایدہ رتہب ہی ےہ، ہک اینپ وسان اچدن



 

 

 ےک ےئل رکاہی رپ دف ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2194    حس

ٟی :  راوی ہ ب٩ ٗیص، رآٍ ب٩ خسیخ٤ًز ب٩ خاٟس،  اٟزح٩٤، ح٨و٠ ابي ًبس ہ ب٩   ث، ربیٌ

ٕص  ِی َٗ َة ب٩ِٔ  َو٠َ ٨ِ ٩ِ َح ًَ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ ٔي  َة ب٩ِٔ أَب ٌَ َربٔی  ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث أٟٕس َحسَّ زُو ب٩ُِ َخ ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ  َحسَّ ا َٗ ٕخ  ی ٍٔ ب٩ِٔ َخٔس ٔ آ َر  ٩ِ ًَ

َُِکُ  ُوا ی َا٧ َُّض٥ِ ک ٧َ َی أ ا َّ٤ ًَ َىٔی  ث ٕئ َحسَّ َطِی ٔئ أَِو  ا ٌَ ٔ َِرب ِْل ا لَي  ًَ بُُت  ی٨َِ ا  ٥َ ب٤َٔ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ِضسٔ اٟ ًَ لَي  ًَ ِْلَِرَق  ا وَ٪ 

 َٕ َِٜی َٓ  ٍٕ ٔ آ َٔز ٠ُِت ٟ ُ٘ َٓ َٔک  ذَٟ  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ي  ََ ٨َ َٓ َِرٔق  اِْل احُٔب  َػ  ٔ ٨ٔیط َتِث ٔاٟسِّ َيِش ِرَص٥ٔ هَٔي ب اٟسِّ ٔ َو ٨َار ی

وِ  َٟ َذَٟٔک ٣َا   ٩ِ ًَ َٔي  َُ٧ ٔذی  َّٟ ا َاَ٪  ک ِیُث َو ا٠َّٟ ا٢َ  َٗ ِرَص٥ٔ َو اٟسِّ رٔ َو ا ی٨َ ٔاٟسِّ ِْض ب َٔضا بَأ ِیَص ب َٟ  ٍْ ٔ آ َر ا٢َ  َ٘ ِض٥ٔ  َٓ َٔ ِٟ ا َذُوو   ٔ َز ٓٔیط ََو ٧

ا  ٢ ا ٗ ٔ ة ََطَ ٤َُدا ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ ٔ ا ٓٔیط ُظ ٤َٟٔ یُحٔیزُو  ٥ِ َٟ  ٔ ا٦ رَِحَ ِٟ ا ًَل٢ٔ َو َح ِٟ ٔا ذاٟکب ي ٩ً   بوًبساهَّلل ٩٣ صض٨اٗو٢ ا٠ٟیث وکا٪ اٟذی ٧َ

رمع  ن اخدل، ثیل، رہعیب  ن ایب دبعارلنمح، ہلظنح  ن سیق، راعف  ن ادجی  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک، ہک ھجم  ے 

رپ ای ایسی زیچ ےک وعض سج وک زنیم اک  ےری  اچچؤں ےن ایبؿ ایک، ہک فہ ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم وچاھتیئ دیپافار

 دانیر امکل ینثتسم رک داتی اھت، زنیم رکاہی رپ دےتی ےھت، وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس  ے عنم رفامای ںیم ےن اوبراعف  ے وپاھچ ہک

یئ رحج ںیہن افر ثیل ےن اہک ہک سج افر درمہ ےک وعض رکاہی رپ دانی شیک ےہ؟ راعف ےن اہک ہک دانیر افر درمہ ےک وعض دےنی ںیم وک

 زیچ  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ےہ، ارگ الحؽ افر رحاؾ یک ھجمس رےنھک فاال صخش اس ںیم رور رک  وت اس وک اجزئ ہن

 رےھک، اس ببس  ے ہک اس ںیم رطخہ ےہ۔

 ، راعف  ن ادجیرمع  ن اخدل، ثیل، رہعیب  ن ایب دبعارلنمح، ہلظنح  ن سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...(ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ ۔)

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب



 

 

 (ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ ۔)

یثح                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2195    س

ر،  :  راوی ٣ز، ٠ٓیح، ہًل٢ ب٩ ًلي، ًلا ب٩ يشا ح، ہًل٢، )زوَی س٨س( ًبساهَّلل ب٩ ٣ح٤س، ابوًا ٣ح٤س ب٩ س٨ا٪، ٠ٓی

 ابوہزیزہ

 َ ث ٕس َحسَّ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ح و َحسَّ  ٢ْ ٨ََا صًَٔل ث ْح َحسَّ ٠َِی ُٓ ا  ٨ََ ث إ٪ َحسَّ ٨َ ُس ب٩ُِ ٔس َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٩ِ ٨َ َحسَّ ًَ ْح  ا ٠َُِٓی ٨ََ ث ٕ َحسَّ ز ا٣ٔ ًَ ُو  ا أَب

 ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َِزَة َر ی َبٔي صَُز ٩ِ أ ًَ ٕر  أئ ب٩ِٔ َيَشا َل ًَ  ٩ِ ًَ لٓٔيٕ  ًَ ًَٔل٢ٔ ب٩ِٔ  ُظ ص ٨َِٔس ُث َوً یَُحسِّ َِو٣ّا  َاَ٪ ی ٥َ ک َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی

َٔة أَ٪َّ  زٔی ا َب ِٟ ا ُ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  ِّی أ ى ٜٔ ا٢َ بَلَي َوَل َٗ ئَِت  َت ٓامَٔی ٔط ِش َٟ َ طُ أ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  َٔ َِّر ز اٟ َّطُ فٔي  َرب َِذَ٪  َتأ اِس ةٔ  َّ٨ َح ِٟ ا ًّل ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  ٔب  َرُج ح

یَ  َٓ  ٢ٔ َٔبا ح ِٟ ا ا٢َ  َاَ٪ أ٣ََِث ک َٓ زُُظ  تِٔحَؼا ِس اُؤُظ َوا َٔو ِست اتُطُ َوا ََب ٧ َٖ ِ
اْٟطَّ َزَر  َبا َٓ َبَذَر  َٓ ا٢َ  َٗ  ََ ًَ َز٦َ أَِ٪ أَِز آ یَا اب٩َِ  ٧ََک  زُو  ُ اهَّلل و٢ُ  ُ٘

َّضُ  إ٧ٔ َٓ ًّا  رٔی ا َِنَؼ ا أَِو أ ٔطیًّ ٔ َِل َتحُٔسُظ إِٔلَّ ُْقَ اهَّلل ابٔي  َو اِْلرَِعَ  ٢َ ا َ٘ َٓ َطِیْئ  َک  ٌُ ٔ ب َُّط َِل يُِظ ٧ٔ إ ا َٓ ٠َِش٨َ َٓ ٧َِح٩ُ  ا  َٕ َوأ٣ََّ ًِ اُب َز َِػَح ٥ِ أ

ا َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٔحَک  ـَ َٓ  َٕ ًِ أب َز َِػَح ٥َ بٔأ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  هَّللُ 

ح، الہؽ  ن  یل، اطع  ن اسیر، اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ، ہک

فلی 

ح، الہؽ، )دفےری دنس( دبعاہلل  ن دمحم، اوباعرم، 

فلی 

 دمحم  ن انسؿ، 

ےن رفامای ہک  یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دؿ ابںیت رک رےہ ےھت، اکی داہیت اک رےنہ فاال آدیم آپ ےک اپس اھٹیب اھت آپ

ویتنجں ںیم  ے اکی اےنپ رپفرداگر  ے اکاکتشری یک ااجزت امےگن اگ، وت اہلل اعتیل اس  ے ےہک اگ ایک وت اینپ وموجدہ احتل رپ رایض 

 وہ ںیہن اس ےن اہک تاں! نکیل ںیم اکاکتشری رکان دنسپ رکات وہں،انچہچن فہ ید  ڈاےل اگ افر کلپ ےنکپھج ںیم فہ گل آےئ اگ۔ افر دیساھ

یب اجےئ اگ افر اکےنٹ ےک القئ وہ اجےئ اگ، اہلل اعتیل ےہک اگ ہک ا  ا ن آدؾ! اس وک ےل ےل، ھجت وک وکیئ زیچ آوسدہ ںیہن رک یتکس، ارعا

اہلل ےن اہک ہک دخبا فہ صخش وکیئ آریشی وہاگ ای ااصنری وہاگ، اےئلس ہک یہی ولگ یتیھک رکےن فاےل ںیہ، مہ وت یتیھک ںیہن رکےت، یبن یلص 

 ہیلع فآہل فملس )ہی رکنس( سنہ ڑپ ۔

ح، الہؽ  ن  یل، اطع  ن اسیر، اوبرہریہ :  رافی

فلی 

ح، الہؽ، )دفےری دنس( دبعاہلل  ن دمحم، اوباعرم، 

فلی 

 دمحم  ن انسؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ایبؿ۔درتخ اگل ےن اک 

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب

 درتخ اگل ےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2196    حس

، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی ہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب، ابوحاز٦  ٗتيب

 ٩ٔ٤َ اٟزَِّح ِبسٔ  ًَ وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ا َي ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ َبُة ب٩ُِ َس تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث َّا َحسَّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ َُّط  ٧َ ٨ِطُ أ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٕس  ٌِ َس َسِض١ٔ ب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ از٦ٔ ٩ِ أَبٔي َح ًَ

ا ٌَ ٔ َِرب ٔي أ ُط ف زُٔس ِِ َن ا  َّ٨ ُٛ ا  ٨َ َٟ  ٕٙ ٔس٠ِ  ٢ٔ ُُػو وْز َتأُِخُذ ٩ِ٣ٔ أ ُح ًَ ٨َا  َٟ َِت  ٧ ٔة کَا ٌَ ٤ُ ُح ِٟ ا  ٔ ُح بَٔیِو٦ َنَِفَ ا  َّ٨ َضا ُٛ َٟ ٕر  ٔي ِٗٔس ُط ف ُ٠ ٌَ َتِح َٓ ٨َٔا  ئ

 ُ١ ٌَ َتِح ةَ  َٓ ٌَ ٤ُ حُ ِٟ ا ا  ِي٨َ َػ٠َّ ا  إَٔذ َٓ  َْ َز َطِح٥ْ َوَِل َو  ٔ ط َص ٓٔی ِی َٟ  ٢َ ا َٗ َُّط  ٧َ ٥ُ٠َ إِٔلَّ أ ًِ َ ٕ َِل أ یر ٌٔ إت ٩ِ٣ٔ َط بَّ ٔ َح ط ٨َا  ٓٔی ِي َٟ ٔ ُط إ َِت ب َْقَّ َٓ ا  َاَص ٧ ًِ ُز

٘ٔی ی َوَِل َن سَّ َِ ََت ا ٧ َّ٨ ُٛ َذَٟٔک َو٣َا  ةٔ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ  ٌَ ٤ُ حُ ِٟ ا  ٔ ِو٦ ُح بَٔی َنَِفَ ا  َّ٨ُ ٜ ةٔ َٓ ٌَ ُح٤ُ ِٟ ا َس  ٌِ  ١ُ إِٔلَّ َب

ہبیتق  ن دیعس، وقعیب، اوباحزؾ، لہس  ن دعس  ے رفاتی رکےت ںیہ، ہک مہ ولوگں وک ہعمج ےک دؿ آےن یک تہب وخیش وہیت یھت، 

، افر اس اس ےئل ہک اکی ڑبایھ یھت وج دنقچر یک ڑجںی ںیھنج مہ اینپ ایکرویں ںیم اگل ےت ےھت اس، وک ااڈ ڑ رک اینپ دگی ںیم ڈایتل یھت

 ںیم وج ےک ھچک داےن یھب ڈاؽ دیتی یھت، ںیم یہی اجاتن وہں ہک اس ںیم انکچیئ ای رچیب ںیہن وہیت یھت،  ب مہ ہعمج یک امنز ڑپھ ےتیل، وت

اس ڑبایھ ےک اپس آےت فہ مہ ولوگں ےک اپس فیہ دنقچر ال رک رھک دیتی یھت، ہعمج ےک دؿ یک وخیش ںیمہ ایس ببس  ے وہیت یھت، افر 

 مہ ولگ ہعمج یک امنز ےک دعب یہ اھکان اھکےت افر ولیقہل رکےت ےھت۔

 ہبیتق  ن دیعس، وقعیب، اوباحزؾ، لہس  ن دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک افر اٹبیئ ےک قلعتم :   ابب

 درتخ اگل ےن اک ایبؿ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2197    حس

  :  راوی

 ِ ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔد  اِْلرَِعَ  ٩ِ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕس  ٌِ اصٔی٥ُ ب٩ُِ َس َِز ٨ََا إٔب ث أًی١َ َحسَّ ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ٨ََا ٣ُ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َزَة َر

ُوَ٪ إٔ٪َّ أَبَا صُزَ  وٟ ُ٘ ُوَ٪ ٣ِٔث١َ أَحَ َي ث یَُحسِّ رٔ َِل  ا اِْلَِنَؼ ٔی٩َ َو ز أج ٤َُض ا ٠ِٟٔ وَ٪ ٣َ وُٟ ُ٘ ِؤًُس َوَي ٤َ ِٟ ا  ُ اهَّلل َث َو ی َحٔس ِٟ ُ ا ِثٔر یُٜ َِزَة  ٔ َوإٔ٪َّ ی ٔیثٔط ز ا

 َ رٔ ک ا َِنَؼ اِْل ٔي ٩ِ٣ٔ  َوت ٚٔ َوإٔ٪َّ إِٔخ َوا ِْلَِس ُٙ بٔا ِٔ اٟؼَّ ُض٥ِ  ُ٠ َِ َاَ٪ َيِظ ٔی٩َ ک ز أج ٤َُض ِٟ ا ٔي ٩ِ٣ٔ  َوت زَأّ إِٔخ ا٣ِ ُت  ٨ِ ُٛ ٔض٥ِٔ َو اٟ ١ُ٤َ أ٣ََِو ًَ ُض٥ِ  ُ٠ َِ اَ٪ َيِظ

 ٔ ُوَ٪ َوأَع ب ٔیَن َئِي أَِحرُضُ ح َٓ ىٔی  َِل لَى ١ِ٣ٔٔء ب ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّى  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  َر ز٦َُ  ِٟ َ ٨ّا أ ي ٜٔ ٔيی  ٣ِٔش َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ ِوَ٪ َو ی٨ََِش ٔیَن  ي ح

وِ  َی  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّى  َسی ٩ِ٣ٔ َػل ٨ِ َي َٓ  ٔ ٔظ َػِسر َى  ٔل ُط إ ٌَ ٤َ یَِح ٔ ث٥َُّ  ظ ًٔی صَٔذ َٟ ا َ٘ ٔضَی ٣َ ِٗ َ َّی أ ً َُط َح ٥ُِٜ ثَِوب َم أََحْس ٨ِ٣ٔ َِبُش ٩ِ ی َٟ ا  ٣ّ

 ٔ ٠َِیط ًَ َّى اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َضی  َٗ َّی  ً ا َح یِرَُص َُ َِوْب  لَيَّ ث ًَ ِیَص  َٟ َٔزّة  ٤َ ُت ٧ َبَشِل َٓ ا  ا أَبَّس َطِیّئ ًٔی  َٟ ا َ٘ َس ٣َ َى  َو ٔل ا إ ُتَض ٌِ ٤َ َتطُ ث٥َُّ َج َٟ ا َ٘ ٥َ ٣َ َّ٠

 ٔ أ٪ ف ََت آی ِوَِل  َٟ ا َواهَّللٔ  ٔي صََذ یَِوم ٔلَى  َٝ إ ٔ ت٠ِٔ ٔط ت َٟ ا َ٘ ُت ٩ِ٣ٔ ٣َ َنٔشی ا  ٣َ ِّٙ َح ِٟ ٔا َثطُ ب ٌَ ی َب ٔذ َّٟ ا َو َٓ رٔی  ٥ُِٜ َػِس ُِت ث ٔ ٣َا َحسَّ اهَّلل أب  ي َٛٔت

 َ ِز ٧َ ا أ ُِت٤ُوَ٪ ٣َ ی٩َ یَٜ ٔذ َّٟ ا ا إٔ٪َّ  ا أَبَّس ّئ حٔی٥ُ َطِی زَّ اٟ  ٔ ٔط ِوٟ َٗ ٔلَى  ُضَسى إ ِٟ ا أت َو ٨َ بَيِّ ِٟ ا ٨َا ٩ِ٣ٔ  ِٟ 

ومیس  ن اامسلیع ، اربامیہ  ن دعس، ا ن اہشب ، ارعج ، اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ولگ ےتہک ںیہ ، 

ےتہک ںیہ ہک ایک ابت ےہ ہک اہمرجنی افر ااصنر فہ اوبرہریہ تہب زایدہ دح ںیثی ایبؿ رکات ےہ ۔ احالہکن اس وک اہلل  ے انلم ےہ افر 

 ہی ےہ ہک اہمرجنی ابزارفں ںیم رخدی ف رففتخ ںیم ےگل رےتہ ںیہ افر 

 

 قی ب
حقی
اوبرہریہ یسیج دح ںیثی ایبؿ ںیہن رکےت ںیہ؟ احالہکن 

ات، وت ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےری  ااصنر اھبیئ اےنپ امیل اعمہلم ںیم وغشمؽ رےتہ ںیہ افر ںیم اکی نیکسم آدیم اھت ٹیپ رھب اج

 فملس یک تبحص ںیم ربارب راتہ اھت ، انچہچن  ب ولگ ریغ احرض وہےت وت ںیم وموجد وہات افر سج زیچ وک ولگ وھبؽ اجےت ںیم اید راتھک افر

ےئ رےھک رھپ اس وکٹیمس رک اےنپ یبن یلص اہلل ےن اکی دؿ رفامای ہک مت ںیم  ے وج وکیئ ےریی اس وگتفگ ےک متخ وہےن کت اانپ ڑپکا اھچب

ے

  

 ےنیس  ے ٹیپل ےل وت ےریی یسک ابت وک یھبک ںیہن وھبےل اگ، ںیم ےن اینپ اچدر اھچبیئ افر ھجم رپ اس ےک وساء وکیئ ڑپکا ںیہن اھت اہین

 اس ذات یک سج ےن آپ یلص ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ وگتفگ متخ یک، وت ںیم ےن اس وک ٹیمس رک اےنپ ہنیس  ے اگل ایل،  مس ےہ

 اہلل ہیلع فملس وک قح ےک اس ھ اجیھبےہ ںیم آج کت آپ یلص اہلل فملس یک وگتفگ ںیم  ے ھچک یھب ہن وھبال دخبا ارگ دف آںیتی اتکب اہلل
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  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسماقت اک ایبؿ : ابب

 ...اک بہ اپین یک میسقت اک ایبؿ افر ضعب ولگ اس ےک اقلئ ںیہ اپین اک ریخات رکان افر اس

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

 وہا وہ ای ہن وہ ۔ افر رضحت امثعؿ ےن اپین یک میسقت اک ایبؿ افر ضعب ولگ اس ےک اقلئ ںیہ اپین اک ریخات رکان افر اس اک ہبہ رکان افر ایکس فتیص اجزئ ےہ، وخاہ فہ میسقت ایک

رئیب رفہم وک رخدی  افر اس وک اس ونکںی ںیم ایس رطح ڈفؽ ڈاےنل )اپین ےنیل( اک قح وہ، سج رطح امتؾ  ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکؿ ےہ وج

 املسمونں وک )ینعی رخدی رک ففق رک د ( وت امثعؿ ےن اس وک رخدی ایل۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2198    حس

ابي ٣زی٥، ابوُشا٪ :  راوی ، سہ١ ب٩ سٌسسٌیس ب٩   ، ابوحاز٦

َرضٔیَ  ٕس  ٌِ َس ِض١ٔ ب٩ِٔ  ٩ِ َس ًَ  ٕ از٦ٔ َىٔی أَبُو َح ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اَ٪  َُشَّ ٨ََا أَبُو  ث َی٥َ َحسَّ زِ یُس ب٩ُِ أَبٔي ٣َ ٌٔ َس ٨ََا  ث ٔيی  َحسَّ َّ٨ اٟ َٔي  ُت ٢َ أ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ   

یَ   ٩ِ ًَ ٨ِطُ َو َب ٣ٔ رَشٔ َٓ ٕح  َس َ٘ ٔ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  لٔي أَِ٪ َػل َِذُ٪  َا ًَُُل٦ُ أََتأ ٢َ ی ا َ٘ َٓ  ٔ رٔظ ا ٩ِ َيَش ًَ ُر  َِطَیا اِْل ٔ َو ِو٦ َ٘ ِٟ ا  ُ ز َِ َِػ ًَُل٦ْ أ ُ ٔ ٔط ٤ٔي٨

َّاظُ  ُظ إٔی َلا ًِ َ أ َٓ  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس یَا  ٨َِک أََحّسا  ٔي ٣ٔ ل ـِ َٔ ٔ َٔز ب ْٔلُوث ُت  ٨ِ ُٛ ا٢َ ٣َا  َٗ َِطَیاَر  ِْل ُط ا ٔلَی ًِ ُ  أ

، لہس  ن دعس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی ایپہل الای ایگ، وت دیعس  ن ایب رمص ، اوباسغؿ، اوباحزؾ

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم  ے یپ ایل، آپ ےک داںیئ رطػ اکی نسمک ڑلاک اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابںیئ 

  ےچب ایک وت ااجزت داتی ےہ، ہک ںیم ہی وبڑوھں وک د  دفں، اس ےن اہک ای روسؽ رطػ رمعم افر وبڑےھ ولگ ےھت، آپ ےن رفامای ا

ےن فہ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم آپ اک وھجاٹ ےنیل ےئلیک اےنپ افرپ یسک وک رت حی ںیہن دفں اگ،انچہچن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ایپہل اس ےچب وک ددیای۔



 

 

 اسغؿ، اوباحزؾ، لہس  ن دعسدیعس  ن ایب رمص ، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اپین یک میسقت اک ایبؿ افر ضعب ولگ اس ےک اقلئ ںیہ اپین اک ریخات رکان افر اس اک بہ

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

ےن اس ےک اقلئ ںیہ اپین اک ریخات رکان افر اس اک ہبہ رکان افر اس فتیص اجزئ ےہ، وخاہ فہ میسقت ایک وہا وہ ای ہن وہ ۔ افر رضحت امثعؿ  اپین یک میسقت اک ایبؿ افر ضعب ولگ

( اک قح وہ، سج رطح امتؾ ےنیل ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکؿ ےہ وج رئیب رفہم وک رخدی  افر اس وک اس ونکںی ںیم ایس رطح ڈفؽ ڈاےنل )اپین

 املسمونں وک )ینعی رخدی رک ففق رک د ( وت امثعؿ ےن اس وک رخدی ایل۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2199    حس

٣اٟک :  راوی ٭ سے ا٧ص ب٩  ہ ٣ح ی بیا٪ ْکےت ہیں، ٛ یب، زہز  ابو اٟامی٪، طٌ

 َ ب ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٔ َحسَّ اهَّلل  ٢ٔ َٔزُسو َٔبِت ٟ ا ح٠ُ ََّض ٧َ ُط أ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕٔک َر اٟ َُص ب٩ُِ ٣َ َىٔی أ٧َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ٧َا ُط َّي َر َػل  

ا  ٔ ز ٔئِ ب ِٟ ا ٕئ ٩ِ٣ٔ  ا ٤َٔ ا ب َُض ب٨َ َٟ َب  ٔطی ٕٔک َو اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٧َ رٔ أ ا ٔي َز َٔي ف ه أج٩ْ َو َز اْة  َط  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ُسو٢َ اهَّللُ  َر َلی  ًِ َ أ َٓ َٕص  ٧َ رٔ أ ا ٔي َز ًٔی ف َّٟ

 ٔ رٔظ لَي َيَشا ًَ ٔ َو ط َسَح ٩ِ٣ٔ ٓٔی َ٘ ِٟ ا  ََ َ َز ٧ ا  َّی إَٔذ ٨ِطُ َحً َب ٣ٔ رَشٔ َٓ َسَح  َ٘ ِٟ ا  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيٌّ اهَّللٔ  اب ٔ أرَِعَ ٔط ٤َٔي٨ ٩ِ ی ًَ ٕ َو  أَبُو بََِک

 َ ِْل ُط ا ٔلَی ٌِ َٖ أَِ٪ يُ ا ُ َوَخ ز ا٢َ ٤ًَُ َ٘ ا٢َ َٓ َٗ ٔ ث٥َُّ  ٨ٔط ٤َٔي لَي ی ًَ ٔذی  َّٟ ا بٔيَّ  ا ِْلرَِعَ ا اُظ  َل ًِ َ أ َٓ  ََ ٨َِٔس ً ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو َر ٕ یَا  ٔم أَبَا بََِک ًِ َ ٔيَّ أ اب رِعَ

 ٩َ٤َِ َی اِْل َٓ  ٩َ٤َِ ِْلَی  ا

ملس ےک ےئل اکی اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی ایبؿ رکےت ںیہ، ہک ھجم  ے اسن  ن امکل ےن ایبؿ ایک، ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

رکبی اسن  ن امکل ےک رھگ ںیم اپیل یئگ یھت، اس وک آپ ےک ےئل دفتا ایگ افر اس دفدھ ںیم اس ونکںی اک اپین المای ایگ وج اسن  ن امکل 

 ہنم  ے ےک رھگ ںیم اھت، رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایپہل دای ایگ وت آپ ےن اس  ے یپ ایل، اہیں کت ہک  ب ایپہل اےنپ

دجا ایک اس احؽ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابںیئ رطػ اوبرکب ےھت افر داںیئ رطػ اکی ارعایب اھت رضحت رمع وک ایخؽ وہا 

ےہک ںیہک آپ فہ ایپہل ارعایب وک ہن ددیںی اس ےئل اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب وک دےئجی وج آپ یلص



 

 

ہ اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھٹیب ںیہ نکیل آپ ےن ایپہل ارعایب وک دای وج آپ ےک داںیئ رطػ اھت، رھپ رفامای داںیئ رطػ اک آدیم زاید

 دقحار ےہ رھپ وج اس یک داںیئ رطػ وہ۔

 اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی ایبؿ رکےت ںیہ، ہک ھجم  ے اسن  ن امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اؿ ولوگں اک ایبؿ وج اس ےک اقلئ ںیہ ہک اپین اک امکل اپین اک زایدہ قحتسم ےہ اہیں ت

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

ریساب وہ اجےئ، دبلیل اراشد ونبی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک افلض اپین ہن رفاک اؿ ولوگں اک ایبؿ وج اس ےک اقلئ ںیہ ہک اپین اک امکل اپین اک زایدہ قحتسم ےہ اہیں کت ہک 

 اجےئ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2200    حس

ز، ارعد، حرضت ابوہزیزہ :  راوی اٟز٧ا ک، ابو ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

بَرَ  َٕ أَِخ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اَحسَّ َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ُط أَ٪َّ َر ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َِزَة َر ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ا  ٩ِ ًَ  ٔ ٧َِّاز اٟز ٔي  ٩ِ أَب ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ هَّللُ ٧

 ُ کََْل ِٟ ا ٔطٔ  ٍَ ب ٨َ ٤ِ ٔئ ٟٔیُ ا ٤َ ِٟ ا  ١ُ ـِ َٓ  ٍُ ٨َ ٤ُِ ا٢َ َِل ی َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

ت اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضح

 فآہل فملس ےن رفامای ہک رضفرت  ے زادئ اپین اس ےئل ہن رفاک اجےئ، ہک ساھس وک )اجونرفں ےک اھکےن  ے( رفےک۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وسیھک ساھس افر ڑکلی ےنچیب اک ایبؿ ۔



 

 

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

 وسیھک ساھس افر ڑکلی ےنچیب اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2201    حس

ہیحٌی ب٩ بَک،  :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ًُل٦(  ٛے  ًوٖ  ٟزح٩٤ ب٩  ا ًبس ًبیس ) ابو  ، اب٩ طہاب  ، ً٘ی١  ،  ٟیث

 َ٤ َس٠َ ٔي  ٔب َوأَب ٤َُشیَّ ِٟ ا اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب یَِح ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر َِزَة  َُزی ٔي ص ٩ِ أَب ًَ َة 

طُ  ٨ِ ًَ  ٔ کَََل ِٟ ا  ١َ ـِ َٓ  ٔ ا بٔط و ٌُ ٨َ٤ِ أئ َٟٔت ٤َ ِٟ ا  ١َ ـِ َٓ ا  و ٌُ ٨َ ا٢َ َِل َت٤ِ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢َ اهَّللٔ  َرُسو  أَ٪َّ 

ییحی  ن رکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، اوبدیبع )دبعارلنمح  ن وعػ ےک الغؾ( اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، 

ؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ںیم  ے یسک اک اینپ ھٹیپ رپ ڑکلویں اک اھٹگ الد رک ےل اجان )افر اوہنں ےن ایب

 انچیب( اس  ے رتہب ےہ ہک فہ یسک  ے وساؽ رک  افر فہ اس وک د  ای ہن د ۔

 وعػ ےک الغؾ( اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی  ن رکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، اوبدیبع )دبعارلنمح  ن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سج صخش ےن اےنپ کلم ںیم ونکاں وھکدا افر اس ںیم وکیئ رگ رک رم اجےئ وت اتفاؿ ںیہن ہ

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

 ںیم ونکاں وھکدا افر اس ںیم وکیئ رگ رک رم اجےئ وت اتفاؿ ںیہن ےہ ۔ سج صخش ےن اےنپ کلم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2202    حس

ٟح ابوہزیزہ :  راوی ائی١، ابوحؼین، ابوػا ز، ًبیس اهَّلل ، اَ  ٣ح٤و

ائٔی َ َِ ٔ ٩ِ إ ًَ اهَّللٔ  َي ًُبَِیُس  بََرن وْز أَِخ ا ٣َِح٤ُ ٨ََ ث ُسو٢ُ َحسَّ ٢َ َر ا َٗ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  یَِزَة  َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٕٔح  اٟ َبٔي َػ ٩ِ أ ًَ یٕن  ٔي َحٔؼ ٩ِ أَب ًَ  ١َ



 

 

 ِٟ ا  ٔ َاز ک زِّ اٟ ٔي  اْر َوف اُئ ُجَب ِح٤َ ٌَ ِٟ ا اْر َو َب ُ ُج ٔئِز ب ِٟ ا ْر َو َبا ٔسُ٪ ُج ٌِ ٤َ ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٤ُِص اهَّللٔ   ُد

اےرالیئ، اوبنیصح، اوباصحل اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ، ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکؿ ومحمد، دیبع اہلل ، 

وھکدےن ںیم رم اجےئ وت اتفاؿ ںیہن، افر ونکاں وھکدےن ںیم وکیئ رم اجےئ وت اعمػ ےہ، افر اجونر  ے رم اجےئ وت وکیئ اتفاؿ ںیہن 

 افر راکز ںیم اپوچناں ہصح ےہ۔

 ومحمد، دیبع اہلل ، اےرالیئ، اوبنیصح، اوباصحل اوبرہریہ :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ونکںی ےک قلعتم ڑگھجےن افر اس ںیم ہلصیف رک ےن اک ایبؿ ۔

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

 اس ںیم ہلصیف رک ےن اک ایبؿ ۔ونکںی ےک قلعتم ڑگھجےن افر 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2203    حس

، ط٘یٙ، ًبساهَّلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی ٤ع  ًبسا٪، ابوح٤زہ، اً

طُ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٙ ٘ٔی ٩ِ َط ًَ ٔع  ٤َ ًِ َ ِْل ا  ٩ِ ًَ ٤ِزََة  ٔي َح ٩ِ أَب ًَ اُ٪  ِبَس ًَ ا  ٨ََ ث ا٢َ  َحسَّ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ

بَ  ـِ َُ  ٔ ط ٠َِی ًَ َُو  اهَّلَل َوص َٔي  ق َٟ ْز  أج َٓ ا  ٠َِیَض ًَ َُو  ٕٔئ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ص ا٣ِز  ٢َ ا ٣َا َٔض ٍُ ب َتٔل ِ٘ ٔیٕن َي ی٤َ لَي  ًَ  َٕ َي إٔ٪َّ ٩ِ٣َ َح٠َ ال ٌَ َت اهَّللُ   ٢ََ ِز أ٧َ َٓ اُ٪ 

ِضٔس اهَّللٔ ٌَ ٔ ََرُوَ٪ ب ی٩َ َيِظ ٔذ َّٟ ٔ ا ِز ٔيَّ أ٧ُ ٩ٔ٤َ ف اٟزَِّح ِبٔس  ًَ ُو  ٥َُِٜ أَب ث ٢َ ٣َا َحسَّ ا َ٘ َٓ ُث  ٌَ ِْلَِط ا َئ  ا َح َٓ ََة  اِْلی ٠ٔیًّل  َٗ ا  ٨ّ٤ََ ٔض٥ِٔ ث ٧ ٤َِا َی ٔ  َوأ ِت َصٔذظ َٟ

ُطُ  ٨ ٤ٔي َی َٓ  ٢َ ا َٗ ْز  و ُطُض ٔي  ل ا  ُت ٣َ ٠ِ ُٗ  ََ وَز ُطُض ٔي  ٢َ ل ا َ٘ َٓ ٔي  ل  ٕ٥ٓ ًَ اب٩ِٔ  ٔي أَِرٔق  ِْز ف ٔي بٔئ ل َِت  ٧ کَا ُة  َی َٕ  اِْل ٔ َیِح٠ ا  ّٔذ ٢َ اهَّللٔ إ ُسو ا َر َی ُت  ٠ِ ُٗ

طُ  َٟ ا  ّ٘ َتِؼٔسي َٔک  َذٟ ٢ََ اهَّللُ  ٧َِز أ َٓ یَث  َحٔس ِٟ ا ٥َ َصَذا  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َْکَ  َذ َٓ 

امای، ہک وج صخش وھجیٹ دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، قیقش، دبعاہلل  ن وعسمد یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ، آپ ےن رف

ںیمسق اھکےئ اتہک یسک اک امؽ وج اس ےک ذہم فا ب ےہ اس وک مضہ رکےل، وت فہ ادا  ے اس احؽ ںیم ےلم اگ ہک ادا اس رپ انراض 



 

 

وہاگ،انچہچن اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ یک ہک وج ولگ اہلل ےک دہع افر اینپ ںومسں ےک ذرہعی وھتڑی تمیق فوصؽ رکےت ںیہ، آرخ 

تی کت رھپ اثعش آےئ وت اہک ہک اوبدبعارلنمح مت  ے ایک ایبؿ رک رےہ ےھت ہی آتی وت ےری  یہ قلعتم انزؽ وہیئ ےہ، ےری  اچچ آ

ہ زاد اھبیئ یک زنیم ںیم ےریا اکی ونکاں اھت، اس ےک قلعتم ڑگھجا وہا، وت آپ ےن ےھجم اہک اانپ وگاہ الؤ ںیم ےن رعض ایک ےریا وکیئ وگا

رفامای فہ  مس اھکےئ اگ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ وت  مس اھک ےل اگ، اس فتق آپ ےن ہی  ںیہن، وت آپ ےن

 دحثی ایبؿ رفامیئ وت اہلل اعتیل ےن آپ یک دصتقی رکےت وہےئ ہی آتی انزؽ رفامیئ۔

 دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، قیقش، دبعاہلل  ن وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش ےک انگہ اک ایبؿ وج اسمرففں وک اپین ہن د  ۔

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش ےک انگہ اک ایبؿ وج اسمرففں وک اپین ہن د  ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2204    حس

ٟح، ابوہزیزہ :  راوی ا٤ًع، ابوػا ز،  احس ب٩ زیا سی ب٩ اس٤ٌی١، ًبساٟو  ٣و

ٕٔح يَ  اٟ َػ َا  ُت أَب ٌِ ٔ ا٢َ َس٤ َٗ ٤َٔع  ًِ َ ِْل ا  ٩ِ ًَ  ٕ از َٔی احٔسٔ ب٩ُِ ز َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث أًی١َ َحسَّ ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ا ٣ُ ٨ََ ث َِزَة َحسَّ َُزی ُت أَبَا ص ٌِ ٔ َس٤  ٢ُ و ُ٘

ُط يَ  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٔة َو َر ا٣َ َ٘ٔی ِٟ ا ِو٦َ  َی ِیض٥ِٔ  َٟ ٔ اهَّللُ إ  ُ ُوز ٨َِ َْة َِل ی ًََلث ٥َ ث َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  ُس ٢َ َر ا َٗ و٢ُ  اْب ُ٘ َذ ًَ ُض٥ِ  َٟ ض٥ِٔ َو ِّی ُزَٛ ی َِل 

 َ َرُج١ْ ب بٔی١ٔ َو اٟشَّ ُط ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ  ٌَ ٨َ٤َ َٓ  ٔٙ ی ٔ ٔاْٟطَّ ٕئ ب ا ١ُ ٣َ ـِ َٓ ُط  َٟ َاَ٪  ک َرُج١ْ  َلاُظ أَٟٔی٥ْ  ًِ َ إِٔ٪ أ َٓ ا  ٧َِی ُط إِٔلَّ ُٟٔس ٌُ ٔ اي یَُب ا َِل  ا٣ّ ٍَ إ٣َٔ َی ا

ی َِل  ٔذ َّٟ ا ا٢َ َواهَّللٔ  َ٘ َٓ َِّصٔ  ٌَ ِٟ ا َس  ٌِ َتطُ َب ٌَ ٔس٠ِ ا٦َ  َٗ َ َرُج١ْ أ َسدَٔم َو َضا  ٨ِ ٣ٔ ٔ ٔلط ٌِ ٥ِ ُي َٟ ضَٔی َوإِٔ٪  َضا َر ٨ِ ا  ٣ٔ ُت بَٔض َلِی ًِ َ ِس أ َ٘ َٟ ُُظ  یِر َُ َط  َٟ ٔ إ

طُ  َٗ َؼسَّ َٓ ا  َذ َٛ ا َو َذ ٠ٔیًّل  َٛ َٗ ا  ٨ّ٤ََ ا٧ٔض٥ِٔ ث َی٤َِ ٔ َوأ اهَّلل ِضسٔ  ٌَ ٔ ََرُوَ٪ ب ی٩َ َيِظ ٔذ َّٟ ا ََة إٔ٪َّ  اِْلی  ٔ َ َصٔذظ أ َْقَ  َرُج١ْ ث٥َُّ 

ومیس  ن اامسلیع، دبعاولادح  ن زاید، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

تم ےک دؿ نیت آدویمں یک رطػ ہن دےھکی اگ، افر ہن اںیہن اپک رک  اگ، افر اؿ ےک ےئل دردانک ذعاب رفامای ہک اہلل اعتیل ایق



 

 

ےہ، افؽ فہ صخش سج ےک اپس رضفرت  ے زادئ اپین راہتس ںیم وہ افر اس وک اسمرف وک ہن د ، دفےر  فہ صخش سج ےن یسک اامؾ 

زیچ داتی ےہ وت رایض ےہ افر ہن د  وت انراض وہ اجات ےہ، رسیت  فہ صخش  ے تعیب رصػ داین یک اخرط یک ہک ارگ اس وک وکیئ دوینی 

ہک اانپ اسامؿ رصع ےک دعب ےل رک ڑھکا وہ افر ےہک ہک ادا یک  مس سج ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن ےھجم اس یک تمیق اینت اینت  ل ریہ یھت، 

 )نکیل ںیم ےن ںیہن دای( افر وکیئ صخش اس وک اچس یھب ےھجمس رھپ ہی آ
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 (تی ڑپیھ۔ )ِإّؿَ اّل

 ومیس  ن الیعمس، دبعاولادح  ن زاید، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفےنک اک ایبؿ ۔ رہن اک اپین

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

 رہن اک اپین رفےنک اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2205    حس

ٕ، اب٩ طہاب، رعوہ، ًبساهَّلل ب٩ زبیر :  راوی  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

ا٢َ  َٗ ِیُث  ا٠َّٟ ث٨ََا  َٕ َحسَّ ُس یُو ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٤َا  َحسَّ ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٔ َر َیِر ز ب اٟ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ إب  َض اب٩ُِ ٔط ثَىٔی  َحسَّ

٥َ فٔي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل ا٨َّٟ ٨َِٔس  َیَِر ً ز ب اٟ َػ٥َ  ٔ َخا ار َِنَؼ اِْل ًّل ٩ِ٣ٔ  َرُج َُط أَ٪َّ  ث َُّط َحسَّ ٧َ ًٔی  أ َّٟ ا ةٔ  رَِحَّ ِٟ ا ٔد  ا ِد١َ ْٔشَ َّ٨ اٟ ا  َٔض وَ٪ ب ُ٘ َيِش

َس  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ ٨َِٔس  ا ً َتَؼ٤َ اِخ َٓ  ٔ ط ٠َِی ًَ َي  َب أ َٓ ز   ٤ُ َی َئ  ٤َا ِٟ ا ِح  ِّ ََ ی   رٔ ا َِنَؼ ِْل ا ا٢َ  َ٘ طٔ َٓ ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢ُ و َرُس  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َّ٠

 َ ُ ث٥َُّ أ َیِر یَا ُزب  ٔٙ َِس ٔ أ َیِر ز ب ٥َ ٠ٟٔ َس٠َّ ٢ٔ َو و َرُس ُط  َ٪ َوِج وَّ َت٠َ َٓ تَٔک  َّ٤ ًَ اب٩َِ  َاَ٪  ک ٢َ أَِ٪  ا َ٘ َٓ ٔی   ار َِنَؼ اِْل َب  ـٔ َِ َٓ  ََ رٔ ٔلَي َجا َئ إ ٤َا ِٟ ا ٔس١ِ  ِر

َحِس  ِٟ ا َي  ٔل ٍَ إ َزِٔج َّی ی ً َئ َح ا ٤َ ِٟ ا ِٔص  اِحب ُ ث٥َُّ  َیِر یَا ُزب  ٔٙ ِس ٢َ ا ا َٗ ٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ز  اهَّللٔ  اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔ رٔ  ظ ُب صَٔذ َْلَِحٔش يي  ٔن ُ َواهَّللٔ إ َیِر ب

ض ٗ با اٌٟ ٤سب٩  ا٢ ٣ح ُض٥ِ ٗ ٨َ َطَحَز بَِي ََ ٓامَٔی  ٤ُو ِّٜ یَُح َّی  ً ُوَ٪ َح یُِؤ٨٣ٔ َِّک َِل  َرب ًَل َو َٓ َٔک  َذٟ ٔي  ِت ف َٟ َ َز ٧ َة  َی ا٢ ابوًبساهَّلل ٟیص اِْل

٘م صٓ   احسیذْک٩ً رعوة٩ً ًبساهَّلل اِلا٠ٟی



 

 

ہ، دبعاہلل  ن زریب  ے رفاتی رکےت ںیہ، ہک اکی ااصنری ےن رضحت زریب  ے یبن یلص اہلل ہیلع دبع اہلل  ن ویفس، ا ن اہشب، رعف

فآہل فملس ےک اپس رحہ یک رہن ےک قلعتم ڑگھجا ایک، سج  ے اینپ وجھکرفں وک ریساب رکےت ےھت، ااصنری ےن اہک ہک اپین آےن دف، 

 ےک اپس دقمہم ک ش وہا، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زریب  ے )نکیل زریب ےن ااکنر رک دای( یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

رفامای ہک ا  زریب اینپ زنیم وک ریساب رک ےل رھپ اپین اےنپ ڑپفیس ےئلیک وھچڑ د ، ااصنری وک ہصغ آای افر اہک ہک فہ آپ ےک وھپیھپ 

ےک رہچہ اکرگن دبؽ ایگ۔ رھپ رفامای ا  زربی اپین رفک ول۔ اہیں کت ہک ےک ےٹیب ںیہ ان۔ ہی ےتنس یہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 
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ئ دویار کت ہن چنہپ اجےئ۔ زریب ےن ہک دخبا ںیم امگؿ رکات وہں، ہک ہی آتی ایس ےک قلعتم انزؽ وہیئ، )ف
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رداگر یک ہک فہ ولگ ومنم ہن وہں ےگ،  ب کت ہک فہ آپ وک اےنپ دقمہم ںیم مکح 

 )ہلصیف رکویناال( ہن انبںیئ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، ا ن اہشب، رعفہ، دبعاہلل  ن زریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اک ےچین یک زنیم  ے ےلہپ ریس اب رکےن اک ایبؿ ۔ دنلب زنیم

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

 دنلب زنیم اک ےچین یک زنیم  ے ےلہپ ریس اب رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2206    حس

، رعوہ :  راوی ، ًبساهَّلل ، ٤ٌ٣ز، زہزی  ًبسا٪

 َ اُ٪ أ ِبَس ًَ ٨ََا  ث َِنَؼ َحسَّ ِْل َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َیَِر  ز ب اٟ َػ٥َ  ا ا٢َ َخ َٗ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ٤َْز  ٌِ َا ٣َ بََر٧ اهَّللٔ أَِخ ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ٔيی  ِخ َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ار

 ًَ اب٩ُِ  َّطُ  ٧ٔ ی  إ رٔ ا ِْلَِنَؼ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٔس١ِ  َِر ٙٔ ث٥َُّ أ ِس ا  ُ َا ُزبَیِر ٥َ ی ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َِب٠ُُّ َػل ُ ث٥َُّ ی َیِر َا ُزب ٙٔ ی ِس ا ًَل٦  اٟشَّ  ٔ ٠َِیط ًَ  ٢َ ا َ٘ َٓ تَٔک  َّ٤

یُؤِ  َِّک َِل  َرب ًَل َو َٓ َذَٟٔک  ِت فٔي  َٟ َ َز ٧ َة  َی ٔ اِْل ُب صَٔذظ أَِحٔش َٓ  ُ َیِر ز ب اٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ َحِسَر ث٥َُّ أ٣َِٔشِک  ِٟ ا ُئ  ٤َا ِٟ َطَحزَ ا ََ ٓامَٔی  ٤ُو ِّٜ یَُح َّی  ً ُوَ٪ َح ٨ ٣ٔ

ُض٥ِ  ٨َ  بَِي



 

 

اہلل ، رمعم، زرہی، رعفہ  ے رفاتی ےہ، ہک رضحت زریب  ے اکی ااصنری ےن ڑگھجا ایک وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دبعاؿ، دبع

رفامای ا  زریب اےنپ زنیم وک ریساب رکےل، رھپ اپین وھچڑ د  ااصنری ےن اہک، ہک فہ آپ یک وھپیپ ےک ےٹیب ںیہ اس ےئل؟ وت روسؽ 

ملس ےن رفامای ا  زریب ریساب رکات اج اہیں کت ہک اپین دویار کت چنہپ اجےئ، رھپ رفک ےل، زریب ےن اہک، ںیم اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ْم( اخل ایس ےک قلعتم انزؽ 
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 وہیئ ےہ۔امگؿ رکات وہں ہک ہی آتی )ف

  ، رمعم، زرہی، رعفہدبعاؿ، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دنلب تیھک فاال ونخٹں کت اپین رھبےل ۔

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

 دنلب تیھک فاال ونخٹں کت اپین رھبےل ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2207    حس

، رعوہ ب٩ زبیر :  راوی خ، اب٩ طہاب  ٣ح٤س، ٣د٠س، اب٩ جزی

ا َٗ ِٕخ  َزی اب٩ُِ ُج نٔي  بََر ا٢َ أَِخ َٗ ٔي   ان رَِحَّ ِٟ ا ٔیَس  یَز ٧َا ٣َِد٠َُس ب٩ُِ  بََر ٕ أَِخ اب٩ُِ َسًَل٦ َُو  ْس ص َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث َوَة َحسَّ ٩ِ رُعِ ًَ إب  ٔطَض اب٩ُِ  َىٔی  ث ٢َ َحسَّ

 َ ٔ أ َیِر ز ب اٟ اب٩ِٔ  َ٘ َٓ ِد١َ  َّ٨ اٟ ا  ٔي بَٔض ٔ َيِشق ة رَِحَّ ِٟ ا إد ٩ِ٣ٔ  َیَِر فٔي ْٔشَ ز ب اٟ َػ٥َ  ٔ َخا ار َِنَؼ اِْل ًّل ٩ِ٣ٔ  ثَطُ أَ٪َّ َرُج َّطُ َحسَّ َّي ٧ َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس  ٢َ

 َ٘ َٓ  ََ ٔ ار َي َج ٔل ٔس١ِ إ ٖٔ ث٥َُّ أَِر زُو ٌِ ٤َ ِٟ ٔا َزُظ ب أ٣ََ َٓ  ُ َیِر َا ُزب ٙٔ ی ِس ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َ٪ َوِجطُ اهَّللُ  وَّ َت٠َ َٓ تَٔک  َّ٤ ًَ اب٩َِ  َاَ٪  ک رٔی  أَِ٪  ا َِنَؼ اِْل  ٢َ ا

وِ  ِسَت ا رٔ َو َحِس ِٟ ا َي  ٔل ُئ إ ا ٤َ ِٟ ا  ٍَ زِٔج َی ِٔص  اِحب ٙٔ ث٥َُّ  ِس ا  ٢َ ا َٗ ٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو اهَّللٔ إٔ٪َّ َر ُ َو َیِر ز ب اٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ُط  َّ٘ ُط َح َٟ َي  ع

 َ اِْلی  ٔ ظ إب َصٔذ َض اب٩ُِ ٔط لٔي   ٢َ ا َٗ ُض٥ِ  ٨َ َز بَِي َطَح ََ ٓامَٔی  و ٤ُ ِّٜ َّی یَُح ً ُوَ٪ َح یُِؤ٨٣ٔ َک َِل  َربِّ ًَل َو َٓ َٔک  َذٟ ٔي  ِت ف َٟ ٔ ِز اُر  َة أ٧ُ َِنَؼ ِْل ا َرِت  سَّ َ٘ َٓ

َي ٔل ٍَ إ َزِٔج َّی ی ً ِٔص َح اِحب ٙٔ ث٥َُّ  ِس ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ِو٢َ  َٗ ُض  ا َّ٨ اٟ یِٔن  َو َب ٌِ َٜ اِل َي  ٔل َٔک إ ذَٟ َاَ٪  رٔ َوک َحِس ِٟ  ا

دمحم، دلخم، ا ن رججی، ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اکی ااصنری ےن زریب  ے رحہ یک دنی 



 

 

 ےن رفامای ا  زریب اینپ ےک قلعتم ڑگھجا ایک، سج  ے وجھکر ےک دروتخں وک ریساب رکےت ےھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

زنیم ریساب رک ےل رھپ دوتسر ےک اطمقب اؿ وک مکح دای، ہک اےنپ ڑپفیس ےئلیک وھچڑ دںی وت ااصنری ےن اہک وچہکن فہ آپ یک وھپیھپ ےک 

د  اہیں ےٹیب ںیہ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچ  اک رگن دبؽ ایگ )وت آپ ےن رفامای( رھپ ریساب رکےل رھپ رفک 

ا ہی کت ہک اپین تیھک یک دویار کت چنہپ اجےئ افر زریب وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ اک وپرا وپرا قح دولا دای۔ زربی ےن اہک ہک دخب

ْم( اخل ایس ےک قلعتم انزؽ وہیئ ےہ افر
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ا ن اہشب اک ایبؿ ےہ ہک ااصنر افر امتؾ  آتی )ف

ولوگں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس رفامؿ اک ہک۔ رھب ےل اہیں کت ہک تیھک یک دویارفں کت چنہپ اجےئ، ہی ادنازہ اگلای ےہ 

 ہک ونخٹں کت اپین چنہپ اجےئ۔

 دمحم، دلخم، ا ن رججی، ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اپین الپےن اک وثاب

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

 اپین الپےن اک وثاب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2208    حس

ح، ابوہزیز :  راوی ٟک، سیم، ابوػاٟ ٕ، ٣ا  ہًبس اهَّلل ب٩ یوس

 ُ اهَّلل ضَٔی  َر یَِزَة  َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ أٟٕح  َػ ٔي  َب ٩ِ أ ًَ  ٕ یَمٓ ٩ِ ُس ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  و َرُس ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ  

 َ٨ َٓ ُع  َل ٌَ ِٟ ا  ٔ ط ٠َِی ًَ َتسَّ  ِط ا َٓ ٔشی  ٤ِ َی َرُج١ْ  ا  ٨َ ٢َ بَِي ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ِک١ُُ ًَ َیأ ُث  َض ٕب ی٠َِ ٔک٠َِ َُو ب َٔذا ص إ َٓ َد  ا ث٥َُّ َْخَ َض َب ٨ِ٣ٔ رَشٔ َٓ ا  ٔئِّز ٢ََ ب ز

ٔ ث٥َُّ  ط ی ٔٔ ٔ طُ ب َٜ طُ ث٥َُّ أ٣ََِش َّٔ ٤ََْلَ ُخ َٓ بٔي   َّ ٔذی ب٠ََ َّٟ ا َّ َصَذا ٣ِٔث١ُ  ِس ب٠ََ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َلٔع  ٌَ ِٟ ا ََّری ٩ِ٣ٔ  ث ََکَ اهَّللُ  اٟ َظ َٓ ک٠ََِب  ِٟ ا ي  َشَق َٓ قَٔي  َر

ُط  َِبٕة أَِجزْ َٟ َرك بٕٔس  َٛ ک١ُِّ  ٔي  ٢َ ف ا َٗ ّزا  ائ٥ٔٔ أَِج َبَض ِٟ ا ٔي  ا ف ٨َ َٟ ٢َ اهَّللٔ َوإٔ٪َّ  ُسو َر َا  ا ی اُٟو َٗ ُط  َٟ ََفَ  َِ َٓ 

دبع اہلل  ن ویفس، امکل، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ  ے رفاتی ےہ، ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اکی آدیم لچ 



 

 

فراؿ ںیم ا ے ایپس یگل فہ اکی ونکںی ںیم ارتا افر اس  ے اپین ایپ، ونکںی  ے ابرہ الکن وت داھکی ہک اکی اتک تاپن رتا ےہ افر رتا اھت، ایس د

ایپس یک فہج  ے ڑچیک اچٹ رتا ےہ، اس ےن اہک ہک اس وک یھب فیسی یہ ایپس یگل وہیگ یسیج ےھجم یگل یھت،انچہچن اس ےن اانپ ومزہ اپین 

وک ہنم  ے ڑکپا رھپ افرپ ڑچاھ افر ےتک وک اپین الپای اہلل ےن اس یک یکین وبقؽ یک، افر اس وک شخب دای، ولوگں ےن رعض ایک   ے رھبا رھپ اس

ینعی  ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک وچاپےئ ںیم یھب امہر  ےئل ارج ےہ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہ رت رگج فاےل

  وثاب ےہ، امحد  ن ہملس افر رعیب  ن ملسم  ن دمحم ےن زاید  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔اجدنار ںیم

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

 اپین الپےن اک وثاب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2209    حس

بي بَک :  راوی ء ب٨ت ا ابي ٣زی٥، ٧آٍ ب٩ ٤ًز، اب٩ ابي ٠٣یٜہ، اس٤ا  اب٩ 

َئ  ا ٤َ ٩ِ أَِس ًَ َة  َٜ ٔي ٠َ٣ُِی اب٩ِٔ أَب  ٩ِ ًَ َز  ٤َ ٍُ ب٩ُِ ًُ ٔ َآ ا ٧ ث٨ََ ی٥ََ َحسَّ زِ ٔي ٣َ َب اب٩ُِ أ ا  ٨ََ ث َّي  َحسَّ َػل ٔيیَّ  َّ٨ ا أَ٪َّ اٟ ُض٤َ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٕ َر ََِک ٔي ب ٔت أَب ٨ِٔ ب

ُض٥ِ  ٌَ َا ٣َ ٧َ َربِّ َوأ َِی  ُت أ ٠ِ ُٗ َّی  ُر َحً ا ا٨َّٟ ِّی  َِت ٣ٔى ٧ ٢َ َز ا َ٘ َٓ  ٖٔ ُُٜشو اِل َّي َػًَلَة  َػل  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ا٢َ  اهَّللُ  َٗ َُّط  ٧َ ُت أ َزأَْة َحٔشِب ا٣ِ ا  َٔذ إ َٓ

ٔزَّةْ  ا ص َض ُط ا َتِدٔس ًّ و ِت ُج َّی ٣َاَت َضا َحً َبَشِت ا َح اُٟو َٗ  ٔ ظ َطأُِ٪ َصٔذ ا٢َ ٣َا  َٗ 

ی کۃ، اامسء تنب ایب رکب  ے رفاتی ےہ، ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسکػ یک امنز ڑپیھ،
مل
افر  ا ن ایب رمص ، انعف  ن رمع، ا ن ایب 

  رپفرداگر! ایک ںیم یھب اؿ دفز ںوں ےک اس ھ وہں اگ! اےنت رفامای ہک ھجم  ے دفزخ آربی وہیئگ اہیں کت ہک ںیم ےن اہک ہک ا

ںیم ےریی رظن اکی وعرت رپ ڑپی، ںیم ےن ایخؽ ایک ہک اس وک اکی یلب ونچ ریہ ےہ، آپ ےن وپاھچ ہک ہی ایک ابت ےہ؟ وت رفوتشں 

 ےن اہک ہک اس وعرت ےن یلب وک رفک راھک، اہیں کت ہک وھبک ےک ببس  ے رم یئگ۔



 

 

ی کۃ، اامسء تنب ایب رکبا ن ا :  رافی
مل
 یب رمص ، انعف  ن رمع، ا ن ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

 اپین الپےن اک وثاب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2210    حس

ٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی ک، ٧آ ٣اٟ  اس٤ٌی١، 

ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٤ََز َر ٔ ب٩ِٔ ًُ اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ أْٟک  َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو َر

تِ  َبَش ٕ َح ة ٔزَّ َزأَْة فٔي ص ا٣ِ َِت  ب ٢َ ًُذِّ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ تَٔضا َو ٤ِ ٌَ ِ ِٔت أَك ٥ُ٠َ َِل أ٧َ ًِ َ اهَّللُ أ ٢َ َو ا َ٘ َٓ  ٢َ ا َٗ َر  ا ا٨َّٟ ا  ِت ٓٔیَض َسَخ٠َ َٓ ا  ًّ و ِت ُج اَت َّی ٣َ ا َحً َض

ِْلَِرٔق  ا ٔغ  ِت ٩ِ٣ٔ َخَظا َک٠ََ أ َٓ ا  تَٔض َس٠ِ َِر ِٔت أ ٧َ ا َوَِل أ َبِشتٔیَض ٔیَن َح َٔضا ح ِيت َ٘ َس  َوَِل 

، ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اکی وعرت اکی یلب ےک الیعمس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع  ے رفاتی ےہ

  یک یئگ ےسج اس ےن ابدنھ راھک اھت اہیں کت ہک فہ وھبک ےک ببس  ے رم یئگ،انچہچن فہ وعرت دفزخ ںیم 
 

 

قلعتم ذعاب ںیم تم

ان الھکای افر ہن اپین الپای،  ب ہک وت ےن ا ے ابدنھ راھک اھت افر ہن دالخ وہ یئگ، افر آپ ےن رفامای ہک اہلل زایدہ اجاتن ےہ ہک وت ےن ہن ا ے اھک

 وت ےن ا ے وھچڑ دای ہک زنیم ےک ڑیک  وکمڑ  اھک رک سگارہ رکیت۔

 الیعمس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن ایخؽ ایک ہک وحض افر کشم اک امکل اس ےک اپین اک زایدہ قحتسم ہ

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن ایخؽ ایک ہک وحض افر کشم اک امکل اس ےک اپین اک زایدہ قحتسم ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2211    حس

، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی ٌٟزیز، ابوحاز٦ ہ، ًبسا  ٗتيب

 ٔ ُت ا٢َ أ َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٕس َر ٌِ َس ِض١ٔ ب٩ِٔ  ٩ِ َس ًَ  ٕ از٦ٔ ٔي َح ٩ِ أَب ًَ  ٔ ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ُة َحسَّ َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس َي 

 ٔ ٤َ ٩ِ ی ًَ َب َو رَشٔ َٓ ٕح  َس َ٘ ٔ ٥َ ب َس٠َّ اَو َِطَی ِْل ا ٔلَی  ًِ ُ لٔي أَِ٪ أ َِذُ٪  ًَُل٦ُ أََتأ َا ُ ٢َ ی ا َٗ  ٔ ارٔظ ٩ِ َيَش ًَ ُر  َِطَیا اِْل ٔ َو ِو٦ َ٘ ِٟ ا َُو أَِحَسُث  ًَُل٦ْ ص ُ ٔ ٨ٔط َر ي

َّاظُ  ُظ إٔی ا َل ًِ َ أ َٓ اهَّللٔ   ٢َ ُسو یَا َر ٨َِک أََحّسا  ٔيی ٣ٔ ٨َٔٔؼی َٔز ب ْٔلُوث ٨ُِت  ُٛ ا  ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ 

 دعس  ے رفاتی ےہ، ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی ایپال الای ایگ آپ ےن اس ہبیتق، دبعازعلسی، اوباحزؾ، لہس  ن

 ے یپ ایل افر آپ ےک داںیئ رطػ اکی ڑلاک اھت، وج بس ںیم نسمک اھت، افر وبڑےھ ولگ آپ ےک ابںیئ رطػ ےھت، آپ ےن رفامای 

ہل اؿ وبڑوھں وک د  دفں؟ اس ےن اہک ای روسؽ آپ ےک وجےھٹ ےک ےئل ا  ڑلےک ایک وت ےھجم اس یک ااجزت داتی ےہ، ہک ںیم ہی ایپ

 ںیم اےنپ ہصح ںیم اےنپ افرپ یسک وک رت حی ہن دفاگن،انچہچن فہ ایپہل آپ ےن ایس وک د  دای۔

 ہبیتق، دبعازعلسی، اوباحزؾ، لہس  ن دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن ایخؽ ایک ہک وحض افر کشم اک امکل اس ےک اپین اک زایدہ قحتسم ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2212    حس

ہ، ٣ح٤س ب٩ زیاز، ابوہزیزہ :  راوی ر، طٌب  ٣ح٤س ب٩ بظار ٨ُس

َر َحسَّ  َِزَة  ی َُز َا ص ُت أَب ٌِ ٔ َس٤  ٕ َاز ٔس ب٩ِٔ زٔی َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ َبُة  ٌِ ُط ٨ََا  ث ْر َحسَّ ٨َُِس ا ُ ٨ََ ث إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ٔيیِّ ث َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ 

 ٩ِ ًَ اِّل  رَٔج َذُوَز٪َّ  ٔ َْل ظ ٔسی بَٔیٔس ِٔ َن ی  ٔذ َّٟ ا ٢َ َو ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ِؤق  َػل َح ِٟ ا  ٩ِ ًَ ِْلٔب١ٔٔ  ا ُة ٩ِ٣ٔ  َب ٔی ز َِ ِٟ ا زُ  ا ا تَُذ ٤َ َٛ ضٔی  ِو َح



 

 

ا٪ ت٨٤ٌا٪  تذوز

 دمحم  ن اشبر دنغر، ہبعش، دمحم  ن زاید، اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ، آپ ےن رفامای ہک  مس ےہ، اس ذات

تم ےک دؿ ھچک ولوگں وک اس رطح تاوکنں اگ سج رطح ایبنج افٹن یک سج ےک ہضبق ںیم ےریی اجؿ ےہ، ںیم اےنپ وحض  ے ایق

 وحض رپ  ے اکنہےئ اجےت ںیہ، ذتفداؿ ےک ینعم ںیہ رفںیک ےگ۔

 دمحم  ن اشبر دنغر، ہبعش، دمحم  ن زاید، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن ایخؽ ایک ہک وحض افر کشم اک امکل اس ےک اپین اک زایدہ قحتسم ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2213    حس

، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩  :  راوی ر ب٩ ٛیثر ٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، و ٛثی  ًباضًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، ًبسا

 ٔ ث َٛ ٔ ب٩ِٔ  ٔیر ث َٛ وَب َو ٩ِ أَی  ًَ ْز  ٤َ ٌِ ٧َا ٣َ ٚٔ أَِخبََر ا زَّزَّ اٟ ِبُس  ًَ بََر٧َا  ٕس أَِخ ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٩ِ َحسَّ ًَ اِْلَْخٔ  َي  ل ًَ ا  ٔیُس أََحُسص٤َُ یَز  ٕ یر

ا ا٢َ  َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  إض َر بَّ ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ یِر یٔس ب٩ِٔ ُجَب ٌٔ ِت َس َٛ َز ِو َت َٟ أًی١َ  ٤َ ُ أ٦َُّ إِٔس اهَّلل َزَِح٥ُ  ٥َ ی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ٔيی  َػل َّ٨ ٟ

 َ ٔیَن أ ٧ َِذ ُوا أََتأ اٟ َ٘ َٓ زِص٥ُُ  َب١َ ُج ِٗ َ ٨ّا َوأ ي ٌٔ ا ٣َ ِي٨ّ ًَ َِت  َا٧ ک َٟ أئ  ٤َ ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ ِٖ ٔ ز ِِ َت  ٥ِ َٟ ِو  َٟ ا٢َ  َٗ ز٦ََ أَِو  ٥ِ َز٣ِ ٌَ ِت َن َٟ ا َٗ  َٔ ٨َِٔس ز٢َٔ ً ٨َِ َوَِل ِ٪ ٧

 ٥ِ ٌَ ُوا َن اٟ َٗ أئ  ٤َ ِٟ ا ٥ُِٜ فٔي  َّٙ َل  َح

 ، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن 

 

 
دبع اہلل  ن دمحم، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، ف ریثک  ن ک

ؾ وک وھچڑ دںیتی، ای ہی رفامای ہک ارگ اپین  ے یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، ہک اہلل رضحت اامسلیع یک امں رپ رک  رک ، ارگ فہ ززم

ولچ ہن رھبںیت، وت ہی اکی اتہب وہا ہمشچ وہات، افر رجمہ اؿ ےک اپس آےئ افر ک ےن ےگل ہک ایک مہ ولوگں وک آپ اےنپ اپس ارتےن یک 

 ااجزت دیتی ںیہ؟ اوہنں ےن اہک تاں! نکیل اپین ںیم اہمترا وکیئ ہصح ںیہن، ولوگں ےن اہک ااھچ۔



 

 

 ، دیعس  ن ریبج، ا ن سابس :  افیر

 

 
 دبع اہلل  ن دمحم، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، ف ریثک  ن ک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

  اپین اک زایدہ قحتسم ےہ ۔اس صخش اک ایبؿ سج ےن ایخؽ ایک ہک وحض افر کشم اک امکل اس ےک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2214    حس

، س٤ا٪، ابوہزیزہ :  راوی ٟح ، ٤ًزو، ابوػا  ًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، سٔیا ٪

 َّ٤ اٟشَّ أٟٕح  َػ َبٔي  ٩ِ أ ًَ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ٕس َحسَّ َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٩ِ اٟ ًَ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َِزَة  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ أ٪ 

َرُج١ْ َح٠َ  ض٥ِٔ  ِی َٟ ٔ ُ إ ُوز ٨َِ ٔة َوَِل ی ا٣َ َ٘ٔی ِٟ ا ِو٦َ  َی اهَّللُ  ُض٥ِ  ٤ُ ُک٠َِّ ًََلثَْة َِل ی ٢َ ث ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ا اهَّللُ  َّ٤ ثََر ٣ٔ ِٛ َ َٔضا أ َلی ب ًِ َ ِس أ َ٘ َٟ ٕة  ٌَ ٔس٠ِ َي  ل ًَ  َٕ

 ًِ َ َرُج١ْ أ ٢َ َرُج١ٕ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َو َٔضا ٣َا ٍَ ب ٔل َت ِ٘ َِّصٔ َٟٔی ٌَ ِٟ ا َس  ٌِ َٕة َب ذٔب کَا ٔیٕن  ٤َ َي ی ل ًَ  َٕ َرُج١ْ َح٠َ ذْٔب َو کَا ٕئ  َلی َوصَُو  ا ١َ ٣َ ـِ َٓ  ٍَ ٨َ٣َ

لٔيٌّ حَ  ًَ ا٢َ  َٗ  ََ یََسا  ١ِ٤َ ٌِ َت  ٥ِ َٟ ١َ ٣َا  ـِ َٓ َت  ٌِ ٨َ ٤َا ٣َ َٛ ٔي  ل ـِ َٓ َک  ٌُ ٨َ َیِو٦َ أ٣َِ ِٟ ا  ُ اهَّلل و٢ُ  ُ٘ َی َٓ ٍَ ٔ ٤ زٕو َس ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ زَّة َیَِر ٣َ اُ٪ ُ َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث سَّ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ  ٔ ٔط ُّ ب ُ ِب٠ َی أٟٕح  َا َػ  أَب

دبع اہلل  ن دمحم،  نایؿ، رمعف، اوباصحل، امسؿ، اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ، آپ ےن رفامای ہک نیت 

 ے ایقتم ےک دؿ اہلل اعتیل ہن وت وگتفگ رفامےئ اگ، افر ہن اؿ یک رطػ دےھکی اگ، اکی فہ صخش سج ےن یسک اسامؿ ےک قلعتم  آدویمں

 مس اھکیئ ہک ایکس تمیق اس  ے زایدہ  ل ریہ یھت، احالہکن فہ اینپ  مس ںیم وھجاٹ ےہ، دفےر  فہ صخش سج ےن رصع ےک دعب وھجیٹ 

آدیم اک امؽ مضہ رک اجےئ، رسیت  فہ صخش سج ےن رضفرت  ے زادئ اپین رفک ایل، ینعی ںیہن دای، وت اہلل  مس اھکیئ اتہک یسک املسمؿ 

اعتیل رفامےئ اگ ہک آج ںیم ھجت  ے اانپ لضف رفک ولں اگ، سج رطح وت ےن اینپ رضفرت  ے زادئ اپین رفک ایل اھت، سج وک وت ےن دیپا 

 ںیہن ایک اھت۔

  نای ؿ، رمعف، اوباصحل، امسؿ، اوبرہریہدبع اہلل  ن دمحم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...رچااگہ رقمر رک انیل اہلل افر اس ےک روسؽ ےک وسایسک ےک ےئل اجزئ ںیہن ۔

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ ےک وسایسک ےک ےئل اجزئ ںیہن ۔ رچااگہ رقمر رک انیل اہلل افر اس ےک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2215    حس

ہ، اب٩ ًباض :  راوی ص، اب٩ طہاب، ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًتب  یحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، یو٧

اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َُص  ُو٧ ٩ِ ی ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ٨ََا  ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ٨ََا  ث ٕض  َحسَّ ا بَّ ًَ ٩ِ اب٩ِٔ  ًَ َِبَة  ٔ ب٩ِٔ ًُت اهَّلل ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ إب  ٔطَض

 ٢َ ا َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢َ و َرُس ٢َ إٔ٪َّ  ا َٗ َة  ا٣َ َب ب٩َِ َجثَّ ٌِ اٟؼَّ ا أَ٪َّ  ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َ َر َیِحٌ  ٔ ٔط وٟ َٔزُس یَٔم إِٔلَّ ِهَّلِل َوٟ ی َِل ح

 َ ب زَّ اٟ َٖ َو َ اْٟسَّ یَم  َز َح ٤َُ ٍَ َوأَ٪َّ ً ٘ٔی ا٨َّٟ ٥َ َحیَم  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ ا أَ٪َّ  ٨َ َِ ٢َ ب٠ََ ا َٗ  َذةَ َو

ییحی  ن ریکب، ثیل، ویسن، ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، ا ن سابس  ے رفاتی رکےت ںیہ، ہک بعص  ن اثجہم ےن ایبؿ ایک 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ہک رچااگہ رقمر رکےن اک قح رصػ اہلل افر اس ےک روسؽ وک ےہ، افر اوہنں ےن  ہک

ااگہ ایبؿ ایک ہک ںیمہ ربخ یچنہپ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عیقب وک افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رشػ افر رذبہ وک رچ

 امای۔رقمر رف

 ییحی  ن ریکب، ثیل، ویسن، ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، ا ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رہنفں  ے آدیم افر وچاپویں ےک اپین ےنیپ اک ایبؿ ۔

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

 ں  ے آدیم افر وچاپویں ےک اپین ےنیپ اک ایبؿ ۔رہنف



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2216    حس

ح، س٤ا٪، ابوہزیزہ :  راوی ، زیس ب٩ اس٥٠، ابوػاٟ ک ب٩ ا٧ص ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 ًَ ٧ََٕص  أُٟک ب٩ُِ أ ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ُط َحسَّ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل یَِزَة َرضَٔی  َُز ٩ِ أَبٔي ص ًَ أ٪  َّ٤ اٟشَّ ٕٔح  اٟ َبٔي َػ ٩ِ أ ًَ َِس٥َ٠َ  یِٔس ب٩ِٔ أ ٩ِ َز

َرُج١ٕ ؤِز  لَي  ًَ َِْر َو ٔس َٔزُج١ٕ  ْز َوٟ َدِی١ُ َٟٔزُج١ٕ أَِج ِٟ ا ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس زْ أَ٪َّ  ُط أَِج َٟ ی  ٔذ َّٟ ا ا  أ٣ََّ َٓ ُج١ْ  ًْ  ََفَ

 َ زِٔد أ ٤َ ِٟ َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ا ا  ابَِت فٔي كَٔی٠َٔض ََػ ٤َا أ َٓ ٕة  َرِوَؿ ِٕد أَِو  َٔضا فٔي ٣َز َا٢َ ب أَك َٓ  ٔ اهَّلل َسبٔی١ٔ  َضا فٔي  ََل ِو َرب َٟ إت َو ٨َ ُط َحَش َٟ َِت  َا٧ ٔة ک ِوَؿ زَّ اٟ ِو 

 َ ٧َِت آث کَا یِٔن  َٓ َْشَ ا أَِو  ّٓ َْشَ ِت  ِست٨ََّ ا َٓ ا  ٍَ كَٔی٠َُض َل َ٘ اِن َّطُ  ٧َ ٥ِ أ َٟ ُط َو َِت ٨ِ٣ٔ ب رَشٔ َٓ  ٕ َضز ٨َٔ ِت ب زَّ ََّضا ٣َ ِو أ٧َ َٟ ُط َو َٟ إت  َُضا َحَش٨َ اث َِرَو ُرَصا َوأ ا

 ٥ِ َٟ ا ث٥َُّ  ّٔ  ٔ ٌَ ا َوَت ّی ِّ٨ َِ َت ا  ََلَض َرب َرُج١ْ  ْز َو َٔي َٟٔذَٟٔک أَِج َ َٓ طُ  َٟ إت  ٨َ َٔک َحَش ذَٟ َاَ٪  َٔي ک ِٔز أَِ٪ َيِشق ُز َٔضا ی اب َٗ رٔ َّٙ اهَّللٔ فٔي  ٨ََِص َح َوَِل  ی

 ٔ َٔک و ذَٟ َي  ل ًَ َٔي  َ َٓ  ٔ ًَل٦ ِْلِٔس ا ّئ ْٔلَص١ِٔ  َٔوا ٧ ّئ َو َا رٔی ا َو ِْخّ َٓ ا  ََلَض َرب َرُج١ْ  َِْر َو َٔک ٔس َٔي َٟٔذٟ َ َٓ ا  ورَٔص ُض َّي ُه َػل اهَّللٔ   ٢ُ َرُسو ئ١َٔ  ُس ًْ َو ِز

 ٔ ْئ إ ا َطِی َيَّ ٓٔیَض ل ًَ  ٢َٔ ِز ٧ُ ا أ ٢َ ٣َ ا َ٘ َٓ  ٔ ز ٤ُ ُح ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ یِّرا اهَّللُ  ٕ َخ ة رَّ َذ  ٢َ ا َ٘ ١ِ٤َ ٣ِٔث ٌِ ٩ِ٤َ َي َٓ اذَّةُ  َٔ ِٟ ا ُة  ٌَ ا٣ٔ َح ِٟ ا ُة  َی اِْل  ٔ ظ ِلَّ َصٔذ

ََزظُ  ا ی ٕ َْشًّ ة َذرَّ ا٢َ  َ٘ ١ِ٤َ ٣ِٔث ٌِ ُظ َو٩ِ٣َ َي َز  َی

فملس ےن دبع اہلل  ن ویفس، امکل  ن اسن، زدی  ن املس، اوباصحل، امسؿ، اوبرہریہ  ے رفاتی ےہ، ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

رفامای ہک وھگڑا اکی صخش ےک ےئل وثاب اک ابثع ےہ، افر اکی صخش ےک ےئل اچبؤ اک ذرہعی ےہ، افر یسک ےک ےئل انگہ اک ببس ےہ، 

ابثع وثاب اس صخش ےئلیک ےہ سج ےن وھگڑا اہلل یک راہ ںیم ابدناھ، افر اس یک ریس ابغ ای رچااگہ ںیم دراز رک دی سج دقر فہ ابغ ای 

رچ  اگ، ایس دقر اس وک وثاب ےلم اگ، افر ارگ اس یک ریس وٹٹ اجےئ، افر اکی دنلبی ای دف دنلبی اھپدن  وت اس ےک رہ رچااگ ںیم 

دقؾ افر دیل رپ اس وک وثاب ےلم اگ افر ارگ فہ رہن ےک اپس  ے سگر ، افر اس  ے اپین یپ ےل، ارگہچ اس ےک اپین الپےن اک ارادہ ہن وہ، 

، ایس ےئل ہی اس ےک ےئل ارج اک ببس ےہ، افر فہ صخش وج اس یک امدلاری یک فہج  ے افر وساؽ  ے ےنچب ےئلیک وت اس رپ ایکینں ںیلم یگ

ابدنےھ افر اس یک رگدؿ افر اس یک ھٹیپ ےک قلعتم اہلل اعتیل ےن وج قح رقمر ایک ےہ، اس وک ہن وھبےل وت اس ےک ےئل اچبؤ اک ذرہعی ےہ، 

 افر وج صخش اس وک رخف ف رای یک فہج
ْ
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 اہلل  ن ویفس، امکل  ن اسن، زدی  ن املس، اوباصحل، امسؿ، اوبرہریہدبع  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

 رہنفں  ے آدیم افر وچاپویں ےک اپین ےنیپ اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2217    حس

ٟس :  راوی ث، ٛے ًُل٦( زیس ب٩ خا اٟزح٩٤، یزیس، )٨٣بٌ ابي ًبس ہ ب٩  ک، ربیٌ ٣اٟ  اس٤ٌی١، 

 ًَ ٔث  ٌٔ َب ٨ِ٤ُ ِٟ لَي ا ٔیَس ٣َِو یَز  ٩ِ ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ ٔي  َة ب٩ِٔ أَب ٌَ َربٔی  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ ٨ََا ٣َ ث أًی١ُ َحسَّ ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث اَحسَّ یِسٔ ب٩ِٔ َخ َضىٔیِّ ٩ِ َز ُح ِٟ ا ٟٕٔس 

ٔة  َل َ٘ ا٠ٟ   ٩ِ ًَ ُط  َٟ َ َشأ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ َّي اهَّلل َػل اهَّللٔ   ٢ٔ و َرُس َي  ٔل َئ َرُج١ْ إ ا ٢َ َج ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ا ث٥َُّ َر ََض َائ ٔک ا َوو َض َػ ا َٔ ٔ ً ِٖ ارِعٔ  ٢َ ا َ٘ َٓ

َٔضا ََک ب َظأ٧ِ َٓ ا َوإِٔلَّ  ٔبَُض اَئ َػاح إِٔ٪ َج َٓ ٨َّة  َس ا  َض ِٓ ِْلٔب١ٔٔ  رَعِّ ا ُة  َّٟ ا ـَ َٓ ا٢َ  َٗ ِٔب  ئ ْٔلَخٔیَک أَِو ٠ٟٔذِّ َک أَِو  َٟ َٔي  ا٢َ ه َٗ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ا ُة  َّٟ ا ـَ َٓ  ٢َ ا َٗ

َرب َضا ا  اَص َ٘ َی٠ِ َّی  ً َز َح َح اٟظَّ ِک١ُُ  اَئ َوَتأ ٤َ ِٟ ا  ُ زٔز اُؤَصا َت ُؤَصا َوحَٔذ ا َ٘ َضا ٔس ٌَ ا ٣َ َض َٟ َک َو َٟ ا  ٢َ ٣َ ا َٗ 

، ےک الغؾ( زدی  ن اخدل  ے رفاتی ےہ۔ ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل الیعمس، امکل، رہعیب  ن ایب دبعارلنمح

 

 عب
ی

 

می
، سیدی، )

وپاھچ، وت آپ ےن رفامای اس یک یلیھت افر اس ےک ےر دنبنھ  ہیلع فآہل فملس یک ادتم ںیم آای۔ افر آپ  ے رگی ڑپی زیچ ےک قلعتم

اایتخر ےہ، وج اچوہ رکف، اس ےن وپاھچ ہک   آاجےئ وت ریخ فرہن ںیہمتوک اچہپؿ ول، رھپ اس وک اکی اسؽ کت رہتشم رکف، ارگ اس اک امکل

وھکیئ وہیئ رکبی؟ آپ ےن رفامای فہ ریتی ای ریت  اھبیئ ای ڑیھبےی یک ےہ، اس ےن وپاھچ وھکای وہا افٹن؟ آپ ےن رفامای ےھجت اس  ے 

 افر درتخ  ے اھکےل اگ اہیں کت ہک اس اک امکل اس ایک ےرفاکر اس ےک اس ھ اس یک کشم افر اس یک وجیت ےہ، اپین رپ چنہپ اجےئ اگ

  ے  ل اجےئ اگ۔

، ےک الغؾ( زدی  ن اخدل :  رافی

 

 عب
ی

 

می
 الیعمس، امکل، رہعیب  ن ایب دبعارلنمح، سیدی، )

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ... اک ایبؿ ۔وسیھک ساھس افر ڑکلی ےنچیب

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

 وسیھک ساھس افر ڑکلی ےنچیب اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2218    حس

، رعوہ ب٩ ًوا٦ :  راوی  ٣ٌلي ب٩ اسس، وہیب، ہظا٦

 َ ٩ِ أ ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ْب  ا ُوَصِی ٨ََ ث ََسٕس َحسَّ َّي ب٩ُِ أ ل ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی   ٔ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ا ٔ ب٩ِٔ  َیِر ز ب اٟ  ٩ِ ًَ  ٔ ط بٔی

َضطُ  ٔ َوِج َّٕ اهَّللُ بٔط ُ َیٜ َٓ  ٍَ َيبٔی َٓ َلٕب  ز٣َِّة ٩ِ٣ٔ َح َیأُِخَذ حُ َٓ ٥ِ أَِحبًُّل  ُٛ َیأُِخَذ أََحُس َْلَِ٪  ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ اَو  ٢ََ یِْر ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َيِشأ اَض  َخ َّ٨ٟ

 ٍَ ٔ ٨ ٔلَی أ٦َِ ٣ُ ًِ ُ  أ

ئ  ن ادس، فبیہ، اشہؾ، رعفہ  ن وعاؾ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ، ہک مت ںیم  ے وکیئ صخش ریس ےل رک 

معل

فر فہ ا ے ڑکلویں اک اھٹگ انبےئ، افر اس وک ےچیب افر اہلل اس  ے اس یک آربف اچبےئ، وت اس  ے رتہب ےہ ہک ولوگں  ے وساؽ رک  ا

 دںی ای ہن دںی۔

ئ  ن ادس، فبیہ، اشہؾ، رعفہ  ن وعاؾ :  رافی

معل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

 وسیھک ساھس افر ڑکلی ےنچیب اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2219    حس

اٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ ٛے ًُل٦( ابوہزیزہ :  راوی  یحٌی ب٩ بَک، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوًبیس )ًبس



 

 

زَّ  اٟ ِبٔس  ًَ َي  َبٔي ًُبَِیٕس ٣َِول ٩ِ أ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ٨ََا  ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ا  ٨ََ ث ٖٕ َحسَّ ِو ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  َا  ِح ٍَ أَب ٔ ٤ َُّط َس أ٧َ

 ٥ِ ُٛ ٔلَب أََحُس َیِحَت َْلَِ٪   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ِطُ َي ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  َِزَة  ی َُز ُط ٩ِ٣ٔ أَِ٪  ص َٟ یِْر  ٔ َخ ٔظ ِضز َي َه ل ًَ ز٣َِّة  حُ

طُ  ٌَ ی٨َ٤َِ ُط أَِو  ٔلَی ٌِ ُی َٓ ا  ٢ََ أََحّس  َيِشأ

، لیقع، ا ن اہشب، اوبدیبع )دبعارلنمح  ن وعػ ےک الغؾ( اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، ییحی  ن رکب، ثیل

ان )افر اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ںیم  ے یسک اک اینپ ھٹیپ رپ ڑکلویں اک اھٹگ الد رک ےل اج

 ہک فہ یسک  ے وساؽ رک  افر فہ اس وک د  ای ہن د ۔انچیب( اس  ے رتہب ےہ 

 ییحی  ن رکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، اوبدیبع )دبعارلنمح  ن وعػ ےک الغؾ( اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

 افر ڑکلی ےنچیب اک ایبؿ ۔ وسیھک ساھس

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2220    حس

، ًلي ب٩ حشین ب٩ ًلي، حشین ب٩ ًلي، حرضت ًلي ب٩ ابي كاٟب :  راوی سی، ہظا٦، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب اہی٥ ب٩ ٣و  ابز

ا٦ْ أَ٪َّ  ٧َا صَٔظ بََر وَسی أَِخ اصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُ َِز ٨ََا إٔب ث ٩ِ َحسَّ ًَ لٓٔيٕ  ًَ یِٔن ب٩ِٔ  لٔيِّ ب٩ِٔ حَُش ًَ  ٩ِ ًَ إب  َض اب٩ُِ ٔط ٔي  بََرن ا٢َ أَِخ َٗ بََرص٥ُِ  یِٕخ أَِخ َز اب٩َِ ُج

َر   ٍَ ا ٣َ ّٓ رٔ ا ِبُت َط ََػ ٢َ أ ا َٗ َُّط  ُض٥ِ أ٧َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٕٔب َر َاٟ ٔي ك ٔيِّ ب٩ِٔ أَب ل ًَ  ٩ِ ًَ لٓٔيٕ  ًَ یِٔن ب٩ِٔ  ٔ حَُش ط اهَّللُأَبٔی َّي  اهَّللٔ َػل  ٢ٔ ٥َ ُسو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  

ُتضُ  ٧ََِد أ َٓ ی  ا أُِْخَ ّٓ رٔ ا َط  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ٔي َر ان َل ًِ َ ٢َ َوأ ا َٗ ٕر  َِو٦َ بَِس ٥ٕ٨َ ی ِِ ٔي ٣َ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ف َأب  ٨َِٔس ب ا ً ِو٣ّ َی ٤َا 

ْٔلَبٔی ا  ٔذِْٔخّ ا إ ض٤َٔ ٠َِی ًَ یُس أَِ٪ أَِح١َٔ٤  ُرٔ ٧ََا أ رٔ َوأ ا َِنَؼ ِْل ٤ََة ا اكٔ َٓ ٔة  َي َؤٟی٤َ ل ًَ  ٔ ٔط یَن ب ٌٔ َت أَِس َٓ  ََ ا َ٘ ُ ِي٨ َٗ ّْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی  ٔ ائ َػ ٔي  ع ُط َو٣َ ٌَ

وَ  ِّ٨ اٟ  ٖٔ ُ ُ ٠ٟٔرش  ز ٤ِ ا َح َی ِت أََِل  َٟ ا َ٘ َٓ ْة  ٨َ ِي َٗ ُط  ٌَ ٔت ٣َ بَِی ِٟ ا َذَٟٔک  ٔي  ُب ف رِشَ ٔٔب َي ٠ لَّ ٤ُ اٟ ِبٔس  ًَ زَةُ ب٩ُِ  ٤ِ یِ َوَح ٔاٟشَّ ٤ِزَةُ ب ا َح ض٤َٔ ِی َٟ ٔ اَر إ َث َٓ ٔئ  ٕٔ ا

ا َٗ  ٔ ا٦ ٨َ اٟشَّ إب َو٩ِ٣ٔ  َض ٠ُِت ِٔلب٩ِٔ ٔط ُٗ ٤َٔا  ازٔص َب ِٛ َ ص٤َُا ث٥َُّ أََخَذ ٩ِ٣ٔ أ َٔصَ ٤َا َوَبَْقَ َخَوا َتُض َِس٤َٔ٨ بَّ أ َح ٤َا َٓ َتُض ٤َٔ٨ َِس ِس َجبَّ أ َٗ  ٢َ



 

 

 ٕ ز َو َي ٨ِ٣َ ٔل زُِت إ َو ٨َ َٓ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٔيٌّ  ل ًَ  ٢َ ا َٗ َضإب  اب٩ُِ ٔط  ٢َ ا َٗ ا  َٔض َب ب َذَص َٓ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل َٔيیَّ اهَّللٔ  ٧ ُت  أََتِی َٓ ىٔی  ٌَ َو ِٓ َ أ

 َ ز َي َح٤ِ ل ًَ َسَخ١َ  َٓ ُط  ٌَ ُت ٣َ ِ٘ َِل٠َ ٧ ا َٓ یِْس  ُط َز ٌَ َد َو٣َ َْخَ َٓ بََر  َد ِٟ ا ُُط  بَرِت أَِخ َٓ ََة  رٔث ا یُِس ب٩ُِ َح ُظ َز ٨َِٔس ٤ِزَةُ َوً ٍَ َح َٓ ََفَ  ٔ ط ٠َِی ًَ َى  یَّ َِ َت َٓ َة 

ا٢َ  َٗ ُظ َو ََّصَ ًَ  َب َد  َّی َْخَ ً ِضْٔقُ َح َ٘ ٥َ ُي ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  و٢ُ اهَّللٔ َػل َرُس  ٍَ َج ََفَ َائٔي  بٔیْس ْٔلب ًَ ی٥ٔ ص١َِ أْمُتَْن إِٔلَّ  ِب١َ َترِِحٔ َٗ َذَٟٔک  ُض٥ِ َو ٨ِ

 ٔ ٤ِز َد ِٟ  ا

ایب اطبل  ے رفاتی رکےت  اربامیہ  ن ومیس، اشہؾ، ا ن رججی، ا ن اہشب،  یل  ن نیسح  ن  یل، نیسح  ن  یل، رضحت  یل  ن

ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ دبر ےک دؿ تمینغ ںیم اکی افینٹن یلم، افر ےھجم روسؽ 

فر ںیم ارادہ رک اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی افینٹن افر دی، اؿ دفونں وک ںیم ےن اکی دؿ اکی ااصنری ےک درفاز  رپ اھٹبای ا

رتا اھت ہک اؿ دفونں رپ اذرخ الد رک ےل اجؤں، اتہک وچیبں افر ےری  اس ھ یبن اقنیقع اک اکی انسر اھت اس  ے افہمط ےک فہمیل یک دوعت 

ْے
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ح

  
َ
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َ
ل
َ
ِػ ںیم دمد ولں، زمحہ  ن دبعابلطمل ایس رھگ ںیم رشاب یپ رےہ ےھت اؿ ےک اس ھ اکی اگےن فایل یھت وج اگ ریہ یھت أ

ُ
ر 

ُ
ّ

 

ش
ِل ل

 
ُ
 

 

ر

ائِ )ا  زمحہ ااگہ فہ رفہب افانٹینں ےل ول( زمحہ اؿ دفونں افوینٹنں یک رطػ اولار ےل رک  ٹپھ ڑپ  اؿ یک وکتاؿ اکٹ ڈاےل  وَ
ِّ

 

ال

 رھپ اؿ دفونں یک ایچلکں اکنؽ ڈاںیل ںیم ےن ا ن اہشب  ے وپاھچ ہک وکتاؿ ایک وہا، اہک وکتاؿ اکٹ رک ےل ےئگ 

ئ

افر وکےہل اکٹ دی 

ا ن اہشب اک ایبؿ ےہ رضحت  یل ےن اہک ہک ںیم ےن ااسی رظن داھکی سج ےن ےھجم دتشہ زدہ رک دای، ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

ادتم ںیم احرض وہا، افر آپ ےک اپس زدی  ن احرہث یھب ےھت، ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے فاہعق ایبؿ ایک، وت آپ  ےل 

 زدی یھب  ےل، ںیم یھب آپ ےک اس ھ رفاہن وہا، آپ زمحہ ےک اپس ےچنہپ افر تہب ہصغ وہےئ، زمحہ ےن اینپ اگنہ افر آپ ےک اس ھ

ااھٹیئ افر اہک ایک مت ےری  ابپ دادفں ےک الغؾ وہ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےٹل اپؤں فاسپ وہ ےئگ، افر اؿ ےک اپس  ے 

  ےلہپ اک فاہعق ےہ۔ ےل ےئگ، ہی رشاب ےک رحاؾ وہےن  ے

 اربامیہ  ن ومیس، اشہؾ، ا ن رججی، ا ن اہشب،  یل  ن نیسح  ن  یل، نیسح  ن  یل، رضحت  یل  ن ایب اطبل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اجریگںی دےنی اک ایبؿ ۔

  ایبؿاسماقت اک :   ابب



 

 

 اجریگںی دےنی اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2221    حس

ا٧ص :  راوی  ، ، یٰحٌی ب٩ سٌیس ز ، ح٤ا  ِحب  س٠امی٪ ب٩ 

ََنّش  ُت أ ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ یٕس  ٌٔ ٌَی ب٩ِٔ َس یَِح  ٩ِ ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ ا َح ٨ََ ث ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث ٔيی  َحسَّ ا٨َّٟ اَز  ََر ا٢َ أ َٗ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ا 

ا ٩ِ٣ٔ  ٨َٔ٧ َوا ْٔلِٔخ  ٍَ ٔل ِ٘ ُت َّی  ً اُر َح َِنَؼ ِْل ِت ا َٟ ا َ٘ َٓ ی٩ِٔ  َبرِِحَ ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ ٍَ ٔل ِ٘ ٥َ أَِ٪ يُ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٍُ  َػل ٔل ِ٘ ُت ی  ٔذ َّٟ ا ٔی٩َ ٣ِٔث١َ  أجز َض ٤ُ ِٟ ا

 َٓ ٔسی أَثََزّة  ٌِ َََرِوَ٪ َب ا٢َ َس َٗ ا  ٨َ نٔيَٟ ِو َ٘ َّی َت٠ِ ً ا َح بٔرُو ِػ  ا

امیلسؿ  ن رحب، امحد، ییحی  ن دیعس، اسن  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رحبنی ںیم اجریگںی دےنی اک ارادہ 

رفامںیئ، آپ  ایک وت ااصنر ےن رعض ایک ہک )مہ ولگ ہن ںیل ےگ(  ب کت ہک امہر  اہمرج اھبںویں وک یھب آپ اینت یہ اجریگ اطعء

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ےری  دعب دوت و ےگ ہک ولوگں وک مت رپ رت حی دی اجےئ یگ، وت اس فتق مت ربص رکف، اہیں کت ہک 

 ھجم  ے ولم۔

ئ  ن دیعس، اسن :  رافی  
ی
ٰ
 ح
ت

 امیلسؿ  ن رحب، امح د، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اپین ےک اپس افوینٹنں وک دفےنہ اک ایبؿ ۔

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

 اپین ےک اپس افوینٹنں وک دفےنہ اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2222    حس

ح، ٠ٓیح، ہًل٢ ب٩ ًلي :  راوی ر، ٣ح٤س ب٩ ٠ٓی اہی٥ ب٩ ٨٣ذ ابي ٤ًزہابز اٟزح٩٤ ب٩   ، ًبس

ٓٔيٕ  ل ًَ ٩ِ صًَٔل٢ٔ ب٩ِٔ  ًَ َبٔي  ثَىٔی أ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕح  ٠َِی ُٓ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث رٔ َحسَّ ٨ِٔذ ٤ُ ِٟ ا اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ٨ََا إٔب ث ٩ِ َحسَّ ًَ َزَة  ٤ِ ًَ ٔي  ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَب ِح زَّ اٟ ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ



 

 

 َّ َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٩ِ اٟ ًَ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َِزَة َر ی َُز َبٔي ص ٤َائٔ أ ِٟ ا َي  ل ًَ َب  ِْلٔب١ٔٔ أَِ٪ تُِح٠َ ا  ِّٙ ٢َ ٩ِ٣ٔ َح ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ   ي 

ح، الہؽ  ن  یل، دبعارلنمح  ن ایب رمعہ، رضحت اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی 

فلی 

ح، 

فلی 

اربامیہ  ن ذنمر، دمحم  ن 

 ےہ، ہک اوکن اپین ےک اپس دفتا اجےئ۔ رکےت ںیہ، ہک آپ ےن رفامای، ہک افوٹنں اک قح ہی

ح، الہؽ  ن  یل، دبعارلنمح  ن ایب رمعہ :  رافی

فلی 

ح، 

فلی 

 اربامیہ  ن ذنمر، دمحم  ن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ین اک وکیئ ہمشچ وہ، یبن یلص اوجھکر ےک ابغ ںیم یسک صخش ےک سگرےن اک راہتس وہ ای اپ

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

ےن ےک دعب یسک درتخ وک اچیب وت اس اک لھپ وجھکر ےک ابغ ںیم یسک صخش ےک سگرےن اک راہتس وہ ای اپین اک وکیئ ہمشچ وہ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، سج ےن ویپدن رک 

 ہمشچ ابعئ اک وہاگ اہیں کت ہک فہ راہتس اٹہ ایل اجےئ افر یہی مکح رعہی فاےل اک یھب ےہ ۔ ابعئ اک وہاگ افر سگرےن اک راہتس افر

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2223    حس

، ًبس اهَّلل :  راوی ، سا٥ٟ ب٩ ًبساهَّلل  یث، اب٩ طہاب  ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ، ٟ

 َ ث َٕ َحسَّ ُس یُو اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ ا ٨ ا٢َ حسث َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی   ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ إب  َض ٔط اب٩ُِ  َىٔی  ث ُث َحسَّ ِی ا٠َّٟ ا  ٨َ

َُضا  َزت ٤َ َث َٓ ََّز  َس أَِ٪ تَُؤب ٌِ ٧َِدًّل َب  ََ ا َِت و٢ُ ٩ِ٣َ اب ُ٘ ٥َ َي ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ و٢َ اهَّلل َرُس ُت  ٌِ ٔ ٤ ٍٔ إِٔلَّ َس ٔ ائ َب ٠ِٟٔ َُ َِتا ٤ُب ِٟ ا َٔن  ََر  أَِ٪ َيِظ

 ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ َُ َو َِتا ٤ُب ِٟ ا َٔن  ََر ُط إِٔلَّ أَِ٪ َيِظ ًَ َا ی ب ٔذ ُُط ٠َّٟٔ اٟ ٤َ َٓ  ٢ْ ُط ٣َا َٟ ا َو ِبّس ًَ  ََ ا َِت اب َز فٔي َو٩ِ٣َ  ٤َ ًُ ٩ِ ًَ َز  اب٩ِٔ ٤ًَُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ

ِبسٔ  ٌَ ِٟ  ا

اہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبع اہلل  ن ویفس، ثیل، ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل ، دبع

وک رفامےت وہےئ انس ہک سج ےن وجھکر اک درتخ ویپدن اگلےئ اجےن ےک دعب رخدیا وت اس اک لھپ ابعئ اک ےہ، نکیل  ب رخدیار اس یک 

، وت اس اک امؽ ےنچیب فاےل اک ےہ، رگم ہی ہک رخدیےن فاال رشط رک د  )وت رخدیار اک وہاگ( افر سج ےن الغؾ رخدیا افر اس ےک اپس امؽ اھت



 

 

 اس یک رشط رک ےل، افر وباہطس امکل، انعف، ا ن رمع، وج دحثی ےہ، اس ںیم رصػ الغؾ اک ایبؿ ےہ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، ثیل، ا ن اہشب، اسمل  ن دبعاہلل ، دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

ےن ےک دعب یسک درتخ وک اچیب وت اس اک لھپ وجھکر ےک ابغ ںیم یسک صخش ےک سگرےن اک راہتس وہ ای اپین اک وکیئ ہمشچ وہ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، سج ےن ویپدن رک 

  اک راہتس افر ہمشچ ابعئ اک وہاگ اہیں کت ہک فہ راہتس اٹہ ایل اجےئ افر یہی مکح رعہی فاےل اک یھب ےہ ۔ابعئ اک وہاگ افر سگرےن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2224    حس

ٍ، اب٩ ٤ًز زیس ب٩ ثابت :  راوی ٕ، سٔیا٪، یحٌی ب٩ سٌیس، ٧آ  ٣ح٤س ب٩ یوس

ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر َابٕٔت  یِسٔ ب٩ِٔ ث ٩ِ َز ًَ َز  ٤َُ اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩ِٔ  َیِح  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث َٕ َحسَّ ُوُس ُض٥ِ  ی ٨ِ ًَ

ّزا ٤ِ ا َت ٔػَض ایَا بَْٔخِ َز ٌَ ِٟ ا  ََ ا ٥َ أَِ٪ تَُب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َؽ  َرخَّ  ٢َ ا َٗ 

ؿ، ییحی  ن دیعس، انعف، ا ن رمع زدی  ن اثتب  ے رفاتی رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم  ن ویفس،  نای

 فملس ےن ادنازہ  ے کشخ وجھکر ےک وعض رعاای ےک ےچیب اجےن یک ااجزت دی ےہ۔

 دمحم  ن ویفس،  نایؿ، ییحی  ن دیعس، انعف، ا ن رمع زدی  ن اثتب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

وت اس اک لھپ ےن ےک دعب یسک درتخ وک اچیب وجھکر ےک ابغ ںیم یسک صخش ےک سگرےن اک راہتس وہ ای اپین اک وکیئ ہمشچ وہ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، سج ےن ویپدن رک 

 ابعئ اک وہاگ افر سگرےن اک راہتس افر ہمشچ ابعئ اک وہاگ اہیں کت ہک فہ راہتس اٹہ ایل اجےئ افر یہی مکح رعہی فاےل اک یھب ےہ ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2225    حس

ہ، اب٩ جزیخ، ًلار، جابز ب :  راوی يي٨  ٩ ًبس اهَّللًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، اب٩ ً

بِ  ًَ َٔز ب٩َِ  اب ٍَ َج ٔ ٤ ٕئ َس َلا ًَ  ٩ِ ًَ ِٕخ  ی َز اب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ َة  ٨َ اب٩ُِ ًَُيِي ٨ََا  ث ٕس َحسَّ َّ٤ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح ًَ ا  ٨ََ ث ي َحسَّ ََ َ ٧ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر اهَّللٔ  ٔس 

 َٗ ا ٤َُح ِٟ ا ٔ َو ََزة اب ٤َُد ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ ََ إِٔلَّ اٟ ا َُب ا َوأَِ٪ َِل ت ًَلحَُض ِبُسَو َػ َی َّی  ٔ َحً ز ٤َ اٟثَّ  ٍٔ ٩ِ بَِی ًَ ٔة َو ٨ََ َاب ز ٤ُ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٠َةٔ َو

یَا ا َز ٌَ ِٟ ا ِرَص٥ٔ إِٔلَّ  اٟسِّ رٔ َو ٨َا ی ٔاٟسِّ  ب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبع اہلل  ن دمحم، ا ن ہنییع، ا ن رججی، اطعر، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن 

ا ےن اخمربہ، احمہلق، زماہنب  ے افر ولھپں ےک ےنچیب  ے  ب کت ہک اس اک اقلب اافتنع وہان اظرہ ہن وہ اجےئ عنم رفامای افر درتخ اگل وہ

 لھپ درمہ ف دانیر یہ ےک وعض اچیب اجےئ، اہتبل رعاای یک ااجزت دی۔

 جی، اطعر، اجرب  ن دبع اہللدبع اہلل  ن دمحم، ا ن ہنییع، ا ن رج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

ویپدن رک ےن ےک دعب یسک درتخ وک اچیب وت اس اک لھپ وجھکر ےک ابغ ںیم یسک صخش ےک سگرےن اک راہتس وہ ای اپین اک وکیئ ہمشچ وہ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، سج ےن 

 ابعئ اک وہاگ افر سگرےن اک راہتس افر ہمشچ ابعئ اک وہاگ اہیں کت ہک فہ راہتس اٹہ ایل اجےئ افر یہی مکح رعہی فاےل اک یھب ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2226    حس

ہ، ٣ :  راوی ؼین، ابوسٔیا٪ )ابو اح٤س ٛے ًُل٦یحٌی ب٩ ٗزً ک، زاؤز ب٩ ح  (اٟ

ٔي أَحِ  َب اب٩ِٔ أ َي  ل اَ٪ ٣َِو َی ِٔ ُس ٔي  َب ٩ِ أ ًَ اُوَز ب٩ِٔ حَُؼیِٕن  َز  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َة أَِخ ًَ َ ز َٗ ٌَی ب٩ُِ  یَِح ا  ٨ََ ث ُط َحسَّ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َِزَة  ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ ٤ََس 

َّي اهَّللُ َػل ٔيی   ا٨َّٟ َؽ  ٢َ َرخَّ ا ٔة أَِو َٗ ٤َِش ٔي َخ ٕٙ أَِو ف ُس ٔة أَِو ٤َِش زُوَ٪ َخ ٔ ٓامَٔی  ز ٤ِ تَّ اٟ ا ٩ِ٣ٔ  ٔػَض ا بَْٔخِ َی ا َز ٌَ ِٟ ا  ٍٔ ٔي بَِی ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ   ٕٙ ُس

َذَٟٔک  ُ فٔي  اُوز َز کَّ   َط



 

 

رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ییحی  ن زقہع، امکل، داؤد  ن نیصح، اوب نایؿ )اوب ادمح ےک الغؾ( رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے 

ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ادناز   ے کشخ وجھکر ےک وعض اپچن فقس ای اپچن فقس  ے مک ںیم )داؤد وک کش 

 وہا( عیب رعاای یک ااجزت دی ےہ۔

 (ییحی  ن زقہع، امکل، داؤد  ن نیصح، اوب نایؿ )اوب ادمح ےک الغؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسماقت اک ایبؿ :   ابب

لھپ ےن ےک دعب یسک درتخ وک اچیب وت اس اک وجھکر ےک ابغ ںیم یسک صخش ےک سگرےن اک راہتس وہ ای اپین اک وکیئ ہمشچ وہ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، سج ےن ویپدن رک 

 ابعئ اک وہاگ افر سگرےن اک راہتس افر ہمشچ ابعئ اک وہاگ اہیں کت ہک فہ راہتس اٹہ ایل اجےئ افر یہی مکح رعہی فاےل اک یھب ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2227    حس

ٟیس ب٩ ٛیثر، بظیر ب٩ يشار، )بىی حا :  راوی ہ، و اسا٣ ابي زْکیا ب٩ یحٌی، ابو رآٍ ب٩ خسیخ اور سہ١ ب٩  ہ ٛے ًُل٦(  رث

 حث٤ہ

ٔي  ن ٢َ أَِخبََر ا َٗ  ٕ ٔیر ث َٛ َؤٟیُس ب٩ُِ  ِٟ ا ٔي  بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ َة  ا٣َ َُس ُو أ ٧َا أَب بََر ٌَی أَِخ یَِح ُئ ب٩ُِ  یَّا َْکٔ ا َز ٨ََ ث رٔثََة َحسَّ لَي بَىٔی َحا ِو ٕر ٣َ ُ ب٩ُِ َيَشا یِر بَُظ

َسِض١َ ب٩َِ  ٕخ َو ٍَ ب٩َِ َخٔسی ٔ آ َر ٔ  أَ٪َّ  ٤َز اٟثَّ  ٍٔ ٔة بَِی َاب٨ََ ٤ُز ِٟ ا  ٩ِ ًَ ي  ََ َ ٥َ ٧ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢َ اهَّللٔ  َرُس َاُظ أَ٪َّ  ث َة َحسَّ ٔي َحِث٤َ أَب

ثَىٔی َٚ َحسَّ ا ِٔسَح اب٩ُِ إ ا٢َ  َٗ ِبس اهَّللٔ َو ًَ ا٢َ أَبُو  َٗ ُض٥ِ  َٟ َذَٔ٪  َُّط أ ٧ٔ إ َٓ یَا  ا َز ٌَ ِٟ ا اَب  َِػَح ٔ إِٔلَّ أ ٤ِز تَّ ٔاٟ  یِْر ٣ِٔث٠َطُ بَُظ  ب

 ، ریشب  ن اسیر، )ینب احرہث ےک الغؾ( راعف  ن ادجی افر لہس  ن ایب ہمثح رفاتی رکےت ںیہ، 

 

 
زرکای  ن ییحی، اوبااسہم، فدیل  ن ک

اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زماہنب  ے ینعی درتخ رپ ےگل وہےئ لھپ وک وٹےٹ وہےئ لھپ ےک 

  ے عنم رفامای ےہ، نکیل رعاای فاولں وک اس یک ااجزت دی ےہ اوبدبع اہلل )اخبری( اک ایبؿ ےہ ہک ا ن ااحسؼ ےن اہک ہک ھجم وعض ےنچیب

  ے ریشب ےن اس ےک لثم رفاتی یک ےہ۔

 ، ریشب  ن اسیر، )ینب احرہث ےک الغؾ( راعف  ن ادجی افر لہس  ن :  رافی

 

 
  ایب ہمثحزرکای  ن ییحی، اوبااسہم، فدیل  ن ک



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرض ےنیل افر آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔ : ابب

 ...وکیئ صخش آرض وکیئ زیچ رخدی  افر اےکس اپس تمیق ہن وہ ای اوستق وموجد ہن وہ ۔

 ایبؿ ۔ آرض ےنیل افر آرض ادا رکےن اک :   ابب

 وکیئ صخش آرض وکیئ زیچ رخدی  افر اےکس اپس تمیق ہن وہ ای اوستق وموجد ہن وہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2228    حس

، جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ، طٌيی ٣ِیرہ  ٣ح٤س، جزیز، 

ا  ٩ِ ًَ ٔیْز  ز ٧َا َج بََر َٕ أَِخ ُس یُو ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٍَ َحسَّ َزَِوُت ٣َ ا٢َ ُ َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  اهَّللٔ َر ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ابٔز ٩ِ َج ًَ ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ  ٔ ٔیَرة ِ٤ُ ِٟ

 َٓ ُظ  ا ٔیَّ ُتطُ إ ٌِ ٔ ب َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُٗ  ٔ ط ٨ٔی ٌُ ََ أََتبٔی یَر ٌٔ َزی َب َٕ َت ِی َٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ی٨َ اٟ ٤َٔس ِٟ ا س٦َٔ  َٗ ا  َّ٤ ٠َ ٔ ط ِی َٟ ٔ َة ََُسِوُت إ

٨َطُ  نٔي ث٤ََ َلا ًِ َ أ َٓ  ٔ یر ٌٔ َب ِٟ ٔا  ب

دمحم، رجری، ریغمہ، یبعش، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ گنج ںیم رشکی وہا، 

ا ہچن ںیم آپ ےن رفامای ایک وت اےنپ افٹن ےک قلعتم انمبس اتھجمس ےہ ہک وت اس وک ےری  تا ھ چیب

 

 د ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک تاںح ی

ےن اس وک آپ ےک تا ھ چیب دای  ب دمہنی ےچنہپ وت ںیم حبص ےک فتق افٹن ےل رک آپ یک ادتم ںیم اچنہپ آپ ےن ےھجم اس یک تمیق 

 د  دی۔

 دمحم، رجری، ریغمہ، یبعش، اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 آرض ےنیل افر آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔ :   ابب

 وکیئ صخش آرض وکیئ زیچ رخدی  افر اےکس اپس تمیق ہن وہ ای اوستق وموجد ہن وہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2229    حس

اٟواحس، :  راوی ، ًبس  ا٤ًع ٣ٌلي ب٩ اسس

اٟ اصٔی٥َ  َِز ٨َِٔس إٔب َا ً ٧ اَْکِ ا٢َ َتَذ َٗ ُع  ٤َ ًِ َ ا اِْل ث٨ََ احٔسٔ َحسَّ َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ََسٕس َحسَّ َّي ب٩ُِ أ ل ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث َىٔی َحسَّ ث ٢َ َحسَّ ا َ٘ َٓ  ٥ٔ٠َ اٟشَّ ٔي  زَّص٩َِ ف

 ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ ٨َِضا أَ٪َّ  ًَ َرضَٔی اهَّللُ  ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ  ُ َوز ِْلَِس ا ٩ِ٣ٔ ا ًّ ِٔر ز ٨َطُ  ٔلَي أََج١ٕ َوَرَص وزٓٔیٕ إ یَُض ا٣ّا ٩ِ٣ٔ  ٌَ َ َََری ك اِط  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی

یسٕ   َحٔس

ئ  ن ادس، دبعاولادح، اشمع ایبؿ رکےت ںیہ ہک مہ ولوگں ےن اربامیہ یعخن ےک اپس ملس ںیم رنہ اک ذترکہ ایک، وت اوہنں ےن اہک ھجم 

معل

ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی وہیدی  ے اکی دمت ےےنے اعتٰیل اہنع ے اوسد ےن وباہطس رضحت اعہشئ ریض اہلل

 کت ےک ےئل ہلغ رخدیا افر اینپ ولےہ یک زرہ اس ےک اپس رنہ رھک دی۔

ئ  ن ادس، دبعاولادح، اشمع :  رافی

معل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج ولوگں اک امؽ اس ےک ادا رک ےن ای اضعئ رکےن یک تین  ے ےل ۔

 آرض ےنیل افر آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج ولوگں اک امؽ اس ےک ادا رک ےن ای اضعئ رکےن یک تین  ے ےل ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2230    حس

ِٟیث ابوہزیزہ :  راوی ثور ب٩ زیس، ابوا اٌٟزیز ب٩ ًبساهَّلل اویسی، س٠امی٪ ب٩ بًل٢،   ًبس



 

 

 ًَ یِٕس  ٔ ب٩ِٔ َز َِور ٩ِ ث ًَ ًَٔل٢ٕ  ُ٪ ب٩ُِ ب ُس٠َامِیَ ث٨ََا  ِٔسی  َحسَّ ِْلَُوی ا اهَّللٔ  ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٩ِ أَبٔي َحسَّ ًَ ِیٔث  َِ ِٟ ا اهَّللُ ٩ِ أَبٔي  ضَٔی  َر یِزََة  َُز ص

اهَّللُ ی  َزَّ ا أ ائََض ٔیُس أََز ُز ی ٔض  ا ا٨َّٟ ا٢َ  َو ٢َ ٩ِ٣َ أََخَذ أ٣َِ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ا ًَ َض َٓ ًَل یُزٔیُس إِٔت ُط َو٩ِ٣َ أََخَذ  ٨ِ ًَ  

 ُ اهَّلل ُط  َٔ  أَِت٠َ

ؽ، وثر  ن زدی، اوباثیغل اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ، آپ دبعازعلسی  ن دبعاہلل افیسی، امیلسؿ  ن الب

ر ػ  ے ادا رک داتی ےہ افر وج صخش اس وک 
کی ط
ےن رفامای ہک سج ےن ولوگں اک امؽ اس ےک ادا رکےن یک تین  ے ایل، وت اہلل اعتیل اس 

 اتی ےہ۔اضعئ رکےن یک تین  ے ےل، وت اہلل اعتیل اس وک ابتہ رک د

 دبعازعلسی  ن دبعاہلل افیسی، امیلسؿ  ن البؽ، وثر  ن زدی، اوباثیغل اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ہکآروضں ےک ادا رکےن اک ایبؿ افر اہلل اعتیل ےن رفامای ہک اہلل ںیہمت مکح داتی ےہ 

 آرض ےنیل افر آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔ :   ابب

مت ولوگں ےک درایمؿ ہلصیف رک ف، وت آروضں ےک ادا رکےن اک ایبؿ افر اہلل اعتیل ےن رفامای ہک اہلل ںیہمت مکح داتی ےہ ہک ولوگں یک اامںیتن اؿ ےک اموکلں وک ددیف افر  ب 

 فہ ایھچ ےہ، ےب کش اہلل ےننس فاال دےنھکی فاال ےہ ۔ ااصنػ ےک اس ھ رکف، اہلل ںیہمت وج تحیصن رکات ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2231    حس

ب، ابوذر :  راوی ٤ع، زیس ب٩ وہ اً ص، ابوطہاب،   اح٤س ب٩ یو٧

یِٔس  ٩ِ َز ًَ ٤َٔع  ًِ َ ِْل ا  ٩ِ ًَ إب  َض ٨ََا أَبُو ٔط ث ٧َُص َحسَّ یُو ٤َُس ب٩ُِ  ٨ََا أَِح ث ٔيیِّ َحسَّ َّ٨ اٟ  ٍَ ٨ُِت ٣َ ُٛ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٓرٕ َر ٔي َذ ٩ِ أَب ًَ ب٩ِٔ َوصِٕب 

ُُث  ٜ٤َِ ا ی َذَصّب ٔي  ٢َ ل َُّط َتَحوَّ ٔب  أ٧َ ا أُح ا٢َ ٣َ َٗ ىٔی أُحُّسا  ٌِ ََّصَ َي ا أَبِ َّ٤ ٠َ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ًََلٕث إِٔلَّ َػل َٚ ث ِو َٓ اْر  ٨َ زٔی ُط  ٨ِ ٨ِٔٔسی ٣ٔ ً

ٔی٨َ  ا َو ز َذ َٜ ا َوَص ٢ٔ َصََٜذ ا ٤َ ِٟ ٔا ٢َ ب ا َٗ وَ٪ إِٔلَّ ٩ِ٣َ   ٠ َٗ َ ِْل ا ٔی٩َ ص٥ُِ  ثَر ِٛ َ ِْل ٢َ إٔ٪َّ ا ا َٗ ی٩ِٕ ث٥َُّ  ُظ َٟٔس ٔػُس ُِر ا أ ّر ِطٔ ا ی یََس َیَِن  َضإب ب ُو ٔط َر أَب ا ََط أ

یَِر بَ  َُ  ٦َ سَّ َ٘ َت ََک َو َا٧ ا٢َ ٣َک َٗ ا ص٥ُِ َو ٠ٔی١ْ ٣َ َٗ ٔ َو أٟط ٤َ ٩ِ ٔط ًَ ٔ َو ٨ٔط ٤ٔي َی  ٩ِ ًَ ُت َو َْکِ َذ ُط ث٥َُّ  آتَٔی ِزُت أَِ٪  ََر أ َٓ ا  ِوّت َػ ُت  ٌِ ٔ َش٤ َٓ یٕس  ٌٔ



 

 

 ٔ َس٤ ی  ٔذ َّٟ ا ِوُت  اٟؼَّ  ٢َ ا َٗ ُت أَِو  ٌِ ٔ َس٤ ی  ٔذ َّٟ ا ٢َ اهَّللٔ  ُسو َا َر ُت ی ٠ِ ُٗ اَئ  ا َج َّ٤ ٠َ َٓ َک  آتَٔی َّی  ً ََک َح ٧ ُط ٣َکَا َٟ ِو َت َٗ ٌِ ٔ ٤ َس ٢َ َوَص١ِ  ا َٗ ُت  ٌِ

ٔی١ُ  بِر انٔي ٔج ا٢َ أََت َٗ  ٥ِ ٌَ َن ُت  ٠ِ ُٗ ١َ ٌَ َٓ ُت َوإِٔ٪  ٠ِ ُٗ َة  َّ٨ َح ِٟ ا ّئا َزَخ١َ  َطِی َُ بٔاهَّللٔ  تَٔک َِل ُيرِشٔ اَت ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ا٢َ ٩ِ٣َ ٣َ َ٘ َٓ ًَل٦  اٟشَّ  ٔ ٠َِیط ًَ

 ٥ِ ٌَ َن  ٢َ ا َٗ ا  َذ َٛ ا َو َذ َٛ 

 اھت،  ب ادمح  ن ویسن، اوباہشب، اشمع، زدی  ن فبہ، اوبذر  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ

آپ ےن ادح یک رطػ داھکی، وت رفامای ےھجم دنسپ ںیہن ہک ہی اہپڑ وسےن اک وہ اجےئ افر ےری  اپس اس ںیم  ے اکی دانیر یھب نیت دؿ 

 ہ ے زایدہ رےہ، رگم فہ دانیر وج ںیم آرض ادا رکےن ےئلیک رھک ولں، رھپ رفامای وج ولگ زایدہ امؽ فاےل ںیہ فیہ زایدہ اتحمج ںیہ، رگم ف

ولگ وج اس رطح افر اس رطح رخچ رکںی افر اوباہشب ےن اےنپ داںیئ ابںیئ افر آےگ یک رطػ ااشرہ ایک، افر اےسی ولگ مک ںیہ افر 

رفامای اینپ ہگج رپ رہھٹ  روہ، وھتڑی دفر آےگ ڑبےھ، ںیم ےن ھچک آفاز ینس وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اجان اچتا 

مکح اید آای ہک ںیہی رہھٹ  روہ اہیں کت ہک ںیم اہمتر  اپس آؤں  ب آپ رشتفی الےئ وت ںیم ےن رعض ایک ای رھپ ےھجم آپ اک 

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ ایک زیچ یھت وج ںیم ےن ینس ای فہ آفاز وج ںیم ےن ینس؟ آپ ےن وپاھچ ایک مت ےن انس اھت ؟ ںیم 

 ےری  اپس ربجالیئ آےئ افر اہک ہک اہمتری اتم ںیم  ے وج صخش رم اجےئ اس احؽ ںیم ہک رعض ایک یج تاں، آپ ےن رفامای ہک

 یسک وک اہلل اک رشکی ہن انبات وہ وت تنج ںیم دالخ وہاگ ںیم ےن اہک ارگہچ اےسی اےسی اکؾ رک  اوہنں ےن اہک تاں۔

 ادمح  ن ویسن، اوباہشب، اشمع، زدی  ن فبہ، اوبذر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرض ےنیل افر آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔ :   ابب

درایمؿ ہلصیف رک ف، وت مت ولوگں ےک آروضں ےک ادا رکےن اک ایبؿ افر اہلل اعتیل ےن رفامای ہک اہلل ںیہمت مکح داتی ےہ ہک ولوگں یک اامںیتن اؿ ےک اموکلں وک ددیف افر  ب 

 ااصنػ ےک اس ھ رکف، اہلل ںیہمت وج تحیصن رکات ےہ فہ ایھچ ےہ، ےب کش اہلل ےننس فاال دےنھکی فاال ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2232    حس

یب ب٩ سٌیس، یو٧ص، اب٩ طہا ب، ًبیس اهَّلل ب٩  :  راوی ، طب ب ب٩ سٌیس ہاح٤س ب٩ طبی  ًبساهَّلل ب٩ ًتب



 

 

 ِ اهَّللٔ ب ثَىٔی ًُبَِیُس  إب َحسَّ َض اب٩ُِ ٔط  ٢َ ا َٗ َُص  ُو٧ ٩ِ ی ًَ ٔي  ا أَب ث٨ََ یٕس َحسَّ ٌٔ َس ٔب ب٩ِٔ  َطبٔی ٤َُس ب٩ُِ  ا أَِح ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ َة  َِب ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُت ًَ  ٩ُ

َّي اهَّللُ َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َر  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َِزَة  ی َُز ُو ص ٢َ أَب ا لَيَّ َٗ ًَ زَّ  ٤ُ َی ٔي أَِ٪ َِل  ن ُْس  ا َي ا ٣َ َذَصّب ٔي ٣ِٔث١ُ أُحُٕس  َاَ٪ ل ِو ک َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  

ز صِزٔیِّ  اٟ  ٩ِ ًَ ِی١ْ  َ٘ أْٟح َوًُ َػ ُظ  َرَوا ی٩ِٕ  ُظ َٟٔس ٔػُس َطِیْئ أُِر َطِیْئ إِٔلَّ  ٨ِطُ  ٨ِٔٔسی ٣ٔ ًََلْث َوً  ث

 ن اہش ب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع  ے رفاتی ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ادمح  ن بیبش  ن دیعس، بیبش  ن دیعس، ویسن، ا

ںیئ اس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ ےری  اپس ادح ربارب وسان وہات وت یھب ےھجم ااھچ ہن اتگل ہک ھجم رپ نیت دؿ سگر اج

زیچ ےک وج ںیم آرض ادا رکےن ےک ےئل روھکں اصحل افر لیقع ےن  احؽ ںیم ہک اس ںیم  ے ھچک یھب ےری  اپس رےہ، وساےئ اس

 یھب زرہی  ے اس دحثی وک رفاتی ایک ےہ۔

 ادمح  ن بیبش  ن دیعس، بیبش  ن دیعس، ویسن، ا ن اہش ب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افٹن آرض ےنیل اک ایبؿ ۔

 آرض ےنیل افر آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔ :   ابب

 افٹن آرض ےنیل اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2233    حس

، ب٩ ٛہی١، ابوس٤٠ہ ابوہزیزہ :  راوی ہ ہ، س٤٠ ، طٌب ٟیس  ابواٟو

 ٔ َوٟ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث یِزَ َحسَّ َُز ٩ِ أَبٔي ص ًَ ُث  یَُحسِّ ٔىّی  ٤ََة ب٤ٔ َس٠َ َا  ُت أَب ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ َضِی١ٕ  ُٛ ٤َُة ب٩ُِ  َس٠َ ٧َا  بََر َبُة أَِخ ٌِ ث٨ََا ُط ٨ِطُ یٔس َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  َة 

 َ ٔ أ َض٥َّ بٔط َٓ ُط  َٟ َى  أ٠ََُِ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٢َ اهَّللٔ َػل ُسو َضی َر ا َ٘ َت ًّل  َرُج اِّل أَ٪َّ  َ٘ ٣َ ِّٙ َح ِٟ ا احٔٔب  إٔ٪َّ َٟٔؼ َٓ ُوُظ  َزً ا٢َ  َ٘ َٓ ابُطُ  ِػَح

وظُ  ُل ًِ َ أ َٓ ُظ  ََرُو ِط ا  ٢َ ا َٗ  ٔ ط ِّ٨ ٔس  ١َ ٩ِ٣ٔ ـَ ِٓ َ ٧َحُٔس إِٔلَّ أ ا َِل  اُٟو َٗ َّاُظ َو ُظ إٔی ُلو ًِ َ أ َٓ یّرا  ٌٔ ُط َب َٟ ََرُوا  ِط ا اّئ  َو ـَ َٗ  ٥ُُِٜ ٨ ٥ِ أَِحَش ُٛ یَِر إٔ٪َّ َخ َٓ ُظ  ٔیَّا  إ

ل، اوبہملس اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اوباولدیل، ہبعش، ہملس
 ی 
کہ

،  ن 



 

 

اقتاض ایک افر یتخس  ے ک ش آای وت آپ ےک احصہب ےن اس ےک امرےن اک ارادہ ایک، آپ ےن رفامای اس وک وھچڑ دف قح فاال ایس رطح ابںیت 

افر اس وک د  دف ولوگں ےن رعض ایک اس  ے زایدہ نس )رمع( اک افٹن اتلم ےہ آپ ےن رفامای رکات ےہ اس ےئلیک اکی افٹن رخدی ول 

 رخدی رک ا ے د  دف مت ںیم رتہب فہ صخش ےہ وج اےھچ وطر رپ ادا رک ۔

ل، اوبہملس اوبرہریہ :  رافی
 ی 
کہ

 اوباولدیل، ہبعش، ہملس،  ن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رنیم  ے اقتاض رکےن اک ایبؿ ۔

 آرض ےنیل افر آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔ :   ابب

 رنیم  ے اقتاض رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2234    حس

ئہ :  راوی ک، ربعي، حذ ، ًبسا٠٤ٟ  ٣ش٥٠، طٌبہ

 َ٨َ ث ٨َّ َحسَّ اٟ ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  َة  َٔ ٩ِ حَُذِي ًَ ٓٔيٕ  رٔبِع  ٩ِ ًَ ٔٔک  ٠٤َ ِٟ ا ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ٨ََا ُط ث ٠َِیطٔ ا ٣ُِش٥ْٔ٠ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ 

 ُ٤ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ُز  وَّ أََتَح َٓ َض  ا َّ٨ اٟ  ٍُ ٔ ی ُت أُبَا ٨ِ ُٛ  ٢َ ا َٗ ُط  َٟ ٘ٔی١َ  َٓ اَت َرُج١ْ  ٢ُ ٣َ و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ُو َو ٢َ أَب ا َٗ ُط  َٟ َٔفَ  ُِ َٓ ْٔسٔ  ٌِ ٤ُ ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ُٕ ِّٔ ٔ َوأَُخ َٔ و

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ُتطُ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٔ ٤ ٕ َس وز ٌُ  ٣َِش

ملسم، ہبعش، دبعاکلمل، ریعب، ذحہفی  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت 

انس ہک اکی صخش رم ایگ، وت اس  ے وپاھچ ایگ وت ایک اتہک اھت؟ )ینعی ریت  اپس وکیئ یکین ےہ( وت اس ےن اہک ںیم ولوگں  ے رخدی ف وہےئ 

 ہک رففتخ اک اعمہلم رکات اھت وت امدلارفں وک تلہم داتی اھت افر گنت دوتسں وک اعمػ رک داتی اھت،انچہچن فہ شخب دای ایگ، اوبوعسمد ےن اہک

  اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے انس۔ںیم ےن

 ملسم، ہبعش، دبعاکلمل، ریعب، ذحہفی :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک آرض ےک افٹن ےک وعض اس  ے زایدہ نسم افٹن دای اجےئ ۔

 ض ادا رکےن اک ایبؿ ۔آرض ےنیل افر آر :   ابب

 ایک آرض ےک افٹن ےک وعض اس  ے زایدہ نسم افٹن دای اجےئ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2235    حس

ہ ب٩ ٛہی١، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی ، س٤٠ ز، یحٌی، سٔیا ٪  ٣شس

٢َ حَ  ا َٗ اَ٪  َی ِٔ ُس  ٩ِ ًَ َیِحٌَی   ٩ِ ًَ ْز  ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ًّل َحسَّ َرُج ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  یَِزَة َر َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ َس٤َ٠ََة  َبٔي  ٩ِ أ ًَ َضِی١ٕ  ُٛ ُة ب٩ُِ  ٤َ َس٠َ ثَىٔی  سَّ

َس  ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َر ا٢َ  َ٘ َٓ ا  یّر ٌٔ ُظ َب َؿا ا َ٘ یََت  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیَّ َػل ا٨َّٟ َي  اأَت َ٘ َٓ ُظ  ُلو ًِ َ ٥َ أ ا ٠َّ ًّ٨ ٔس ٧َحُٔس إِٔلَّ  ا  ا ٣َ ُٟو

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ٢َ َر ا َ٘ َٓ ََ اهَّللُ  ا َٓ ىٔی أَِو َت ِي َٓ زَُّج١ُ أَِو اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ط ٔس٨ِّ  ١َ ٩ِ٣ٔ ـَ ِٓ َ أض أ ا٨َّٟ رٔ  ا إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ خَٔی َٓ وُظ  ُل ًِ َ ٥َ أ

اّئ  ـَ َٗ ُض٥ِ  ٨َ  أَِحَش

ل، اوب
 ی 
کہ

ہملس، اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس افٹن دسمد، ییحی،  نایؿ، ہملس  ن 

اک اقتاض رکےن ےک ےئل آای وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک مکح دای ہک اس وک افٹن د  دف، ولوگں ےن رعض ایک، 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم وپرا قح د  دای، اہلل اعتیل آپ وک  اس ےک افٹن  ے ڑبی رمع اک افٹن ےہ، وت اس صخش ےن اہک

وپرا دبہل د ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ہک فیہ د  دف، اس ےئل ہک ولوگں ںیم رتہب فہ ےہ، وج آرض ایھچ 

 رطح ادا رک ۔

ل، اوبہملس، اوبرہ :  رافی
 ی 
کہ

 ریہدسمد، ییحی،  نای ؿ، ہملس  ن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ایھچ رطح آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔

 آرض ےنیل افر آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔ :   ابب

 ایھچ رطح آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2236    حس

ہ ابوس٤٠ہ ابوہزیزہ :  راوی  ابو نٌی٥، سٔیا ٪، س٤٠

ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  َِزَة  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ َة  َس٤َ٠َ ٩ِ أَبٔي  ًَ َة  َس٤َ٠َ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ٨ََا أَبُو ن ث اهَّللُ َحسَّ َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ لَي  ًَ َٔزُج١ٕ  َاَ٪ ٟ ک ا٢َ  َٗ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ٔ َیح  ٥ِ٠َ َٓ ُط  ٔس٨َّ ا  ُو َل٠َب َٓ ُظ  و ُل ًِ َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٢َ ا َ٘ َٓ اُظ  اَؿ َ٘ ََت َُط ی ائ َح َٓ ِْلٔب١ٔٔ  ا ا ٔس٩ٌّ ٩ِ٣ٔ  ًّ٨ ُط إِٔلَّ ٔس َٟ ُسوا 

 َ٠ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٢َ ا َٗ اهَّللُ بَٔک  َي  ىٔی َوف َت ِي َٓ ا٢َ أَِو َ٘ َٓ ُظ  ُلو ًِ َ ٢َ أ ا َ٘ َٓ َضا  َٗ ِو اّئ َٓ ـَ َٗ  ٥ُُِٜ ٨ ٥ِ أَِحَش ُٛ َر ا ٥َ إٔ٪َّ خَٔی َس٠َّ ٔ َو ط  ِی

اوب میعن،  نایؿ، ہملس اوبہملس اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ذہم اکی 

 فآہل فملس ےن رفامای اس وک د  دف ولوگں ےن صخش اک اکی اخص رمع اک افٹن اھت، فہ آپ ےک اپس اقتاض رکےن آای، وت یبن یلص اہلل ہیلع

اس رمع اک افٹن التش ایک، وت اس  ے زایدہ رمع اک افٹن  ل اکس، آپ ےن رفامای فیہ اس وک د  دف، وت اس ےن اہک آپ ےن ےھجم وپرا وپرا 

 فہ صخش ےہ وج آرض ایھچ رطح ادا رک ۔د  دای، اہلل اعتیل آپ وک وپرا ارج د ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم رتہب 

 اوب میعن،  نای ؿ، ہملس اوبہملس اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرض ےنیل افر آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔ :   ابب

 ایھچ رطح آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2237    حس



 

 

، جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ز، ٣شٌز، ٣حارب ب٩ زثار  خًل

َرضٔیَ  ِبسٔ اهَّللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب ٩ِ َج ًَ َإر  زٔث رُٔب ب٩ُِ  ا ٣َُحا ث٨ََ ْز َحسَّ ٌَ ٨ََا ٣ِٔش ث ٌَی َحسَّ َیِح زُ ب٩ُِ  ا َخًلَّ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ ٔيیَّ   اهَّللُ  َّ٨ اٟ ُت  أََتِی

َاَ٪  ک یِٔن َو َت ٌَ ِٛ َػ١ِّ َر ا٢َ  َ٘ َٓ ي  ُؿّه ا٢َ  َٗ اُظ  ْز أَُر ٌَ ا٢َ ٣ِٔش َٗ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا ٔي  ٥َ َوصَُو ف َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  نٔي َػل ا ـَ َ٘ َٓ ی٩ِْ  ٔ َز ٠َِیط ًَ لٔي   

َزنٔي ا  َوَز

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اچنہپ، اس احؽ ںیم ہک آپ  الخد، رعسم، احمرب  ن داثر، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی ےہ ہک ںیم یبن

دجسم ںیم ےھت، رعسم ےن اہک ںیم اتھجمس وہں ہک اچتش اک فتق اھت، آپ ےن رفامای ہک دف رںیتعک ڑپھ ےل افر ےریا آپ رپ ھچک آرض اھت، 

 آپ ےن ےھجم فہ د  دای، افر اس  ے زایدہ دای۔

 اجرب  ن دبع اہللالخد، رعسم، احمرب  ن داثر،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افر وکیئ صخش آرض وخاہ ےک قح  ے مک ادا رک  ای اس وک اعمػ رک د  وت اجزئ ےہ ۔

 آرض ےنیل افر آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔ :   ابب

  ے مک ادا رک  ای اس وک اعمػ رک د  وت اجزئ ےہ ۔افر وکیئ صخش آرض وخاہ ےک قح 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2238    حس

ک جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ب ب٩ ٣اٟ ، یو٧ص، اب٩ ٌٛ ، ًبساهَّلل   ًبسا٪

 ٔ ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ُُص  ُو٧ ٧َا ی بََر اهَّللٔ أَِخ ِبُس  ًَ َا  بََر٧ اُ٪ أَِخ ِبَس ًَ ا  ٨ََ ث ضَٔی َحسَّ اهَّللٔ َر ِبسٔ  ًَ ابَٔز ب٩َِ  ٕٔک أَ٪َّ َج اٟ ٔب ب٩ِٔ ٣َ ٌِ َٛ اب٩ُِ  ثَىٔی  ٢َ َحسَّ ا َٗ یِّ 

 ٔ وٗ ُ٘ َز٣َاُئ فٔي حُ ُِ ِٟ ا َتسَّ  اِط َٓ ی٩ِْ  َز  ٔ ط ٠َِی ًَ ضٔیّسا َو َط َِو٦َ أُحُٕس  ت١َٔ ی ُٗ بََرُظ أَ٪َّ أَبَاُظ  ٤َا أَِخ ٨ُِض ًَ  ُ َّي اهَّللُ اهَّلل َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  أََتِی َٓ طٔ ض٥ِٔ  ٠َِی ًَ

َّي اهَّللُ َػل ٔيی   ا٨َّٟ ض٥ِٔ  ٔل ٌِ ٥ِ٠َ يُ َٓ َِوا  أَب َٓ َبٔي  ُوا أ ٠ یَُح٠ِّ ٔٔلی َو ائ َز َح ٤ِ ُوا َت َب٠ ِ٘ ُض٥ِ أَِ٪ َي َٟ َ َشأ َٓ  ٥َ َس٠َّ ُسو َو ِِ ٨َ َس  ٢َ ا َٗ ٔٔلی َو ائ ٥َ َح َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  



 

 

ا  ًَ َز ِد١ٔ َو َّ٨ اٟ َٖ فٔي  ا َل َٓ َح  َب ٔیَن أَِػ ا ح ٠َِي٨َ ًَ ا  َس َِ َٓ َک  ٠َِی ا ٩ِ٣ٔ َت٤ِزَٔصاًَ ٨َ َٟ َقَٔي  ُض٥ِ َوب ُت ِي ـَ َ٘ َٓ َُضا  ِزت َحَس َٓ ةٔ  َٛ بََر ِٟ ٔا زَٔصا ب ٔي ث٤ََ  ف

دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، ا ن بعک  ن امکل اجرب  ن دبعاہلل رفاتی رکےت ںیہ ہک اؿ ےک فادل گنج ادح ںیم دیہش وہےئ افر اؿ رپ 

ربیت، ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل  آرض اھت، وت آرض وخاوہں ےن اےنپ وقحؼ ےک اقتاض ںیم یتخس

فملس ےن اؿ آرض وخاوہں  ے رفامای ہک ےری  ابغ اک لھپ ےل ںیل، افر ےری  فادل اک ابیق آرض اعمػ رک دںی، نکیل اؿ ولوگں 

ہک مہ اہمتر  اپس حبص ےک فتق آںیئ ےگ،  ب حبص وک آپ  ےن ااکنر ایک وت آپ ےن ےریا ابغ اؿ ولوگں وک ہن دای، افر ھجم  ے رفامای

رشتفی الےئ، وت ابغ ںیم وھگےم افر لھپ ںیم ربتک یک داع یک رھپ ںیم ےن اؿ ولھپں وک اکٹ ایل، افر اؿ اک اسرا آرض ادا رک دای افر 

 ےری  اپس ھچک وجھکرںی چب ںیئگ۔

  دبع اہللدبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، ا ن بعک  ن امکل اجرب  ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ وکیئ صخش آرض وخاہ  ے وگتفگ رک ، ای آرض ںیم وجھکر ای یسک افر زیچ ےک وعض ادناز

 آرض ےنیل افر آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔ :   ابب

  رک ، ای آرض ںیم وجھکر ای یسک افر زیچ ےک وعض ادناز   ے د  ۔ارگ وکیئ صخش آرض وخاہ  ے وگتفگ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2239    حس

، جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ہب، ب٩ ٛیشا٪ ہظا٦، و ص،  ر، ا٧ اہی٥ ب٩ ٨٣ذ  ابز

 ٩ِ ًَ ٨ََا أ٧ََْص  ث ٔ َحسَّ ٨ِٔذر ٤ُ ِٟ ا اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ٨ََا إٔب ث َُّط  َحسَّ ُض٤َا أ٧َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٔ َر اهَّلل ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب ٩ِ َج ًَ اَ٪  ِیَش َٛ ٩ِ َوصِٔب ب٩ِٔ  ًَ  ٕ ا٦ صَٔظ

 َ أ َٓ ابْٔز  َزُظ َج ٨ََِو ِست ا َٓ  ٔ وز َیُض ِٟ ا َٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ  ا ٟ ّ٘ ِس ٔیَن َو ًََلث ٔ ث ط ٠َِی ًَ  ََ َز يَي َوَت ُُوف ُظ ت ُظ أَ٪َّ أَبَا بََر ٥َ أَِخ ک٠ََّ َٓ َزُظ  ٔو ی٨ُِ َي أَِ٪  اهَّللٔ  ب و٢َ  ُس ابْٔز َر َج

 ٥َ ک٠ََّ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس َئ  ا َح َٓ  ٔ ِیط َٟ ٔ ُط إ َٟ  ٍَ َٔ ٥َ َٟٔیِظ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔذی َػل َّٟ ٔا ٔ ب ٔط ٧َِد٠ َز  ٤ََ ٔیَّ َٟٔیأُِخَذ ث وز َیُض ِٟ ا  

 ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َسَخ١َ َر َٓ َبَي  أ َٓ ُط  ُظ َٟ َحسَّ َٓ ُط  َٟ ٔذی  َّٟ ا طُ  َٟ  ٖٔ أَِو َٓ طُ  َٟ ٕ ُجسَّ  ٔز ا٢َ َٟٔحاب َٗ َشی ٓٔیَضا ث٥َُّ  ٤َ َٓ ِد١َ  َّ٨ اٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ



 

 

 ًَ َة  ٌَ ِب ُط َس َٟ ٠َِت  ـَ َٓ ا َو ّ٘ ٔیَن َوِس ًََلث اُظ ث َٓ أَِو َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  َرُسو  ٍَ َرَج ا  َس٣َ ٌِ حَ َب َٓ ا  ّ٘ ُسو٢َ رَشَ َوِس ْٔز َر اب َئ َج ا

 َ ب َٖ أَِخ ِنََّصَ ا ا َّ٤٠َ َٓ َِّصَ  ٌَ ِٟ ا يي  ُظ ُيَؼل َوَجَس َٓ َاَ٪  ک ٔذی  َّٟ ٔا ُظ ب بَٔر ٥َ ُٟٔیِد َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اب٩َِ اهَّللٔ  َٔک  َذٟ بٔرِ  ا٢َ أَِخ َ٘ َٓ  ١ٔ ـِ َٔ ِٟ ٔا َرُظ ب

ا٢َ  َ٘ َٓ ُظ  بََر أَِخ َٓ َز  ٤َ َي ًُ ٔل ْٔز إ اب َب َج َذَص َٓ أب  لَّ َد ِٟ ٥َ ا َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس ا  َشی ٓٔیَض ٔیَن ٣َ ُت ح ٤ِٔ٠ ًَ ِس  َ٘ َٟ  ُ ز ٤َُ ُط ً َٟ

َضا ٩َّ ٓٔی َٛ َر ا َُب ي َٟ 

اربامیہ  ن ذنمر، اسن، اشہؾ، فبہ،  ن شیکؿ، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اےکن فادل یک فافت 

آرض سیت فقس وجھکر وھچڑ ےئگ اجرب ےن اس  ے تلہم امیگن نکیل اس ےن دےنی  ے ااکنر ایک، اجرب ےن روسؽ  وہیئ افر اکی وہیدی اک

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایبؿ ایک اتہک اس یک افسرش رک دںی، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر وہیدی  ے 

تخ اک لھپ ےل ےل، نکیل اس ےن ااکنر ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابغ ںیم وگتفگ یک ہک اےنپ آرض ےک وعض اؿ ےک در

دالخ وہےئ افر دروتخں ےک اپس وھگےم، رھپ اجرب  ے رفامای ہک اس وک اکٹ ےل افر اس اک آرض ادا رک د ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فقس وجھکر اس وک وپر  ددیےی، افر رتسہ فقس چب یئگ، اجرب روسؽ اہلل فآہل فملس یک فایسپ ےک دعب اوہنں ےن اس وک اکٹ ایل افر سیت 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ اتہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے احؽ ایبؿ رکںی، آپ وک داھکی ہک رصع یک امنز ڑپھ رےہ 

امای ہک ا ے ا ن اطخب  ے ایبؿ رک دف،انچہچن اجرب ںیہ  ب آپ افرغ وہےئ وت ںیم ےن وجھکر ےک چب اجےن اک احؽ ایبؿ ایک، آپ ےن رف

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےچنہپ افر اؿ  ے ایبؿ ایک وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وجاب دای ہک  ب آپ ابغ ںیم 

 لچ رےہ ےھت وت ںیم ےلہپ یہ ھجمس ایگ اھت ہک وجھکر ںیم ربتک وہ یگ۔

 ، اسن، اشہؾ، فبہ،  ن شیکؿ، اجرب  ن دبع اہللاربامیہ  ن ذنمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج آرض  ے انپہ امےگن ۔

 آرض ےنیل افر آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج آرض  ے انپہ امےگن ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2240    حس

٩  :  راوی یٙ، اب ابي ًت اٟح٤یس( س٠امی٪، ٣ح٤س ب٩  ہزی، ح زوَی س٨س اس٤ٌی١، بزازر اس٤ٌی١ )ًبس ابو اٟامی٪، طٌیب، ز

ہ  طہاب رعو

ح و َحسَّ  ٔیِّ  ز ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ُط َا  ٧ بََر ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٕٙ َحسَّ تٔی ًَ ٔي  َب ٔس ب٩ِٔ أ َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ  ٪َ ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ ٔي  َىٔی أَخ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١ُ  ٤َ ِٔس ا إ ث٨ََ

 َ٠ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢َ اهَّللٔ  َرُس ُط أَ٪َّ  بََرِت َضا أَِخ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ َوَة أَ٪َّ  ٩ِ رُعِ ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ اٟؼَّ ًَ ٔي  یَِسًُو ف َاَ٪  ٥َ ک َس٠َّ ٔ َو ط ٔ ِی ًَلة

ا َی یُذ  ٌٔ َت َتِش ا  ثََر ٣َ ِٛ َ ا أ ائ١ْٔ ٣َ َٗ ُط  َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ َز٦ ِِ ٤َ ِٟ ا ٤َأِث٥َٔ َو ِٟ ا َٔک ٩ِ٣ٔ  ُ ب ذ ُو يي أًَ ٔن ُض٥َّ إ ا٠َّٟ  ٢ُ و ُ٘ ٢َ إٔ٪َّ  َوَي ا َٗ  ٔ َز٦ ِِ ٤َ ِٟ ا اهَّللٔ ٩ِ٣ٔ   ٢َ َرُسو

 َٕ أَِخ٠َ َٓ َس  ًَ ََٜذَب َوَو َٓ َث  ٦َ َحسَّ ا َُغٔ ُج١َ إَٔذ زَّ  اٟ

زرہی، دفےری دنس اامسلیع، ربادر اامسلیع )دبعادیمحل( امیلسؿ، دمحم  ن ایب قیتع، ا ن اہشب رعفہ  ے رفاتی  اوب اامیلؿ، بیعش،

ےن اؿ  ے ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیم داع امےتگن وت  ےرکےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ے ریتی انپہ اماتگن وہں، یسک ک ےن فاےل ےن رعض ایک، ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک  رفامےت، ا  اہلل ںیم انگہ افر آرض

ابت ےہ، ہک آپ آرض  ے ارثک انپہ امےتگن ںیہ؟ آپ ےن رفامای ہک آدیم  ب آردضار وہات ےہ وت ابت رکات ےہ، افر وھجٹ وباتل ےہ 

 افر فدعہ رکات ےہ وت اس ےک الخػ رکات ےہ۔

 اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، ح دفےری دنس الیعمس، ربادر الیعمس )دبعادیمحل( امیلسؿ، دمحم  ن ایب قیتع، ا ن اہشب رعفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ سج ےن آرض وھچڑا ۔

 آرض ےنیل افر آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔ :   ابب

 اس صخش رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ سج ےن آرض وھچڑا ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2241    حس



 

 

ت، ابوحاز ٦، حرضت ابوہزیزہ :  راوی ہ ًسی ب٩ ثاب اٟوٟیس، طٌب  ابو 

ةُ  َب ٌِ ٨ََا ُط ث َؤٟیٔس َحسَّ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٠َیِ  َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  یَِزَة َر َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ  ٕ از٦ٔ ٔي َح َب ٩ِ أ ًَ ٕٔت  َاب یِّ ب٩ِٔ ث سٔ ًَ  ٩ِ طٔ ًَ

٨َا ِي َٟ ٔ إ َٓ ََ ّلََکًّ  َز ٔ َو٩ِ٣َ َت ٔط َرثَت َٔو ٠ َٓ اِّل  ٣َ ََ ٢َ ٩ِ٣َ َتَز ا َٗ  ٥َ َس٠َّ  َو

ت اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ، آپ ےن رفامای ہک سج اوب اولدیل، ہبعش دعی  ن اثتب، اوباحز ؾ، رضح

 ےن امؽ وھچڑا فہ وت اس ےک فاروثں اک ےہ، افر سج ےن آرض وھچڑا فہ امہر  ذہم ےہ۔

 اوب اولدیل، ہبعش دعی  ن اثتب، اوباحز ؾ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرض ےنیل افر آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔ :   ابب

 اس صخش رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ سج ےن آرض وھچڑا ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2242    حس

ت، ابوحاز ٦، حرضت ا :  راوی ہ ًسی ب٩ ثاب اٟوٟیس، طٌب  بوہزیزہابو 

ا ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٓٔيٕ  ل ًَ ًَٔل٢ٔ ب٩ِٔ  ٩ِ ص ًَ ْح  ٠َِی ُٓ ا  ث٨ََ ٕ َحسَّ ا٣ٔز ًَ ٨ََا أَبُو  ث ٕس َحسَّ َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َِزَة َحسَّ ی َبٔي صَُز ٩ِ أ ًَ َزَة  ٤ِ ًَ ٔي  ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَب ٟزَِّح

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ُت٥ِ َر ئِ ٔط ا إِٔ٪  ُؤ اِْقَ  ٔ ة اِْلْٔخَ ا َو ٧َِی اٟس  ٔي  ٔ ف ٔط َي ب ل َا أَِو ٧َ ا ٩ِ٣ٔ ٣ُِؤ٩ٕ٣ٔ إِٔلَّ َوأ ٢َ ٣َ ا َٗ  ٥َ

ُط ٩ِ٣َ  َُت َؼب ًَ یَرٔثِطُ  ٠ِ َٓ اِّل  ٣َ ََ َز ٤َا ٣ُِؤ٩ٕ٣ٔ ٣َاَت َوَت أَی  َٓ ض٥ِٔ  ٔش ُٔ َِن ٔیَن ٩ِ٣ٔ أ ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ٔا لَي ب ٔيی  أَِو َّ٨ زَ اٟ  ََ َز ا َو٩ِ٣َ َت ٧ُو ا کَا ًّ ا َؿَی ا أَِو  ی٨ِّ

ِوَِلظُ  َا ٣َ ٧َ أ َٓ ٔىٔی  ٠َِیأِت َٓ 

ح، البؽ  ن  یل، دبع ارلنمح  ن ایب رمعہ اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

فلی 

 ےن دبع اہلل  ن دمحم، اوباعرم، 

ں، ارگ مت اچوہ وت ہی آتی التفت رکف )ایلص  افیل رفامای وکیئ ومنم ںیہن سج اک ںیم داین افر آرخت ںیم بس  ے زایدہ دفتس ںیہن وہ

ابوملنینم( اخل )یبن املسمونں رپ وخد اؿ یک ذات  ے زایدہ رہمابؿ ںیہ(انچہچن وج ومنم رم اجےئ افر امؽ وھچڑ ، وت اس ےک م ہب 



 

 

آےئ ںیم اس اک ومیل )ذہم  اس ےک فارث وہں ےگ، وج یھب وموجد وہں، افر سج ےن وکیئ دنی ای الہ ف ایعؽ وھچڑا، وت فہ ےری  اپس

 دار( وہں۔

 اوب اولدیل، ہبعش دعی  ن اثتب، اوباحز ؾ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امدلار اک اٹؽ وٹمؽ رکان ملظ ےہ ۔

 اک ایبؿ ۔آرض ےنیل افر آرض ادا رکےن  :   ابب

 امدلار اک اٹؽ وٹمؽ رکان ملظ ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2243    حس

ہ( حرضت ابوہزیزہ :  راوی ر وہب ب٩ ٨٣ب ہ )بزاز اِلًلي، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣ب ز، ًبس  ٣شس

 َّ٤ ٩ِ َص ًَ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ِ ٣َ ًَ لَي  ًِ َ ِْل ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َِزَة َر ی َُز َا ص ٍَ أَب ٔ ٤ َّطُ َس ٧َ ٕ أ ط بِّ ٕ أَخٔي َوصِٔب ب٩ِٔ ٨َ٣ُ ط بِّ ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُ ا٦

ىٔیِّ ُه٥ْ٠ِ  َِ ِٟ ا ِل١ُ  ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس ا٢َ  َٗ  ٢ُ و ُ٘  َي

رہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل دسمد، دبعاال یل، رمعم، امہؾ  ن ہبنم )ربادر فبہ  ن ہبنم( رضحت اوب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، امدلار اک اٹؽ وٹمؽ رکان ملظ ےہ۔

 دسمد، دبعاال یل، رمعم، امہؾ  ن ہبنم )ربادر فبہ  ن ہبنم( رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اصبح قح وک اقتےض اک قح ےہ، افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وقنمؽ ےہ ہک امدلار



 

 

 آرض ےنیل افر آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔ :   ابب

اس یک زسا وک افر زعت وک الحؽ رک داتی ےہ، افر  نایؿ ےن اہک ہک اس یک اصبح قح وک اقتےض اک قح ےہ، افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وقنمؽ ےہ ہک امدلار اک اتریخ رکان 

 زعت اک الحؽ وہان ہی ےہ ہک ےہک وت ےن دری یک، افر اس یک زسادیق رک انیل ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2244    حس

ہ، ابوہزیزہ :  راوی ابي س٤٠ ہ،  ، س٤٠ ہ ز، یحٌی، طٌب  ٣شس

ًَ حَ   ُ اهَّلل ضَٔی  َر َِزَة  ی َُز ٩ِ أَبٔي ص ًَ ٤ََة  َس٠َ ٩ِ أَبٔي  ًَ ٤ََة  َس٠َ  ٩ِ ًَ َبَة  ٌِ ٩ِ ُط ًَ َیِحٌَی  ث٨ََا  ْز َحسَّ ٨ََا ٣َُشسَّ ث ٠َِیطٔ سَّ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٨ِطُ أَتَي 

ُو َزً ا٢َ  َ٘ َٓ ابُطُ  َِػَح ٔ أ ٔط َض٥َّ ب َٓ طُ  َٟ َى  أ٠ََُِ َٓ ُظ  َؿا ا َ٘ یََت َرُج١ْ   ٥َ َس٠َّ اِّل َو َ٘ ٣َ ِّٙ َح ِٟ ا ٔٔب  اح إٔ٪َّ َٟٔؼ َٓ  ُظ 

دسمد، ییحی، ہبعش، ہملس، ایب ہملس، اوبرہریہ  ے رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی صخش اقتاض رکےن آای، افر 

ےئل ہک دقحار وک وگتفگ اس ےن تخس الکیم یک وت آپ ےک احصہب ےن اس وک زسا دےنی اک ارادہ ایک، آپ ےن رفامای، ا ے وھچڑ دف، اس 

 رکےن اک قح ےہ۔

 دسمد، ییحی، ہبعش، ہملس، ایب ہملس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... عیب، آرض افر اامتن ںیم ارگ وکیئ صخش اانپ امؽ سلفم ےک اپس اپےئ وت فہ اس اک زایدہ

 آرض ےنیل افر آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔ :   ابب

اجےئ، افر ہی اظرہ وہ اجےئ وت ہن  عیب، آرض افر اامتن ںیم ارگ وکیئ صخش اانپ امؽ سلفم ےک اپس اپےئ وت فہ اس اک زایدہ قحتسم ےہ افر ب ن  یری ےن اہک ہک  ب دویاہیل وہ

۔ افر دیعس  ن بیسم ےن اہک ہک سج صخش ےن دویاہیل وہےن  ے ےلہپ اانپ قح ےل ایل، اس ےک قلعتم رضحت امثعؿ ےن اس اک آزاد رکان افر ہن اس یک رخدی فرففتخ اجزئ ےہ 

 ہلصیف ایک ہک فہ اس اک ےہ، افر سج ےن اانپ امؽ اچہپؿ ایل، وت فہ اس اک قحتسم ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2245    حس



 

 

ٌٟزیز، ابوبَک ب٩  اح٤س :  راوی ب٩ حز٦، ٤ًز ب٩ ًبسا ر، یحٌی ب٩ سٌیس، ابوبَک ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو  ص، زہی ب٩ یو٧

٦ حرضت ابوہزیزہ اٟزح٩٤ ب٩ حارث ب٩ ہظا  ًبس

ََِکٔ ب٩ُِ ٣ُحَ  ُو ب ٔي أَب ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ یٕس  ٌٔ َس َیِحٌَی ب٩ُِ  ا  ث٨ََ یِْر َحسَّ ا ُزَص ٨ََ ث َُص َحسَّ ُو٧ ٤َُس ب٩ُِ ی ا أَِح ٨ََ ث ٤َُزَ ٤َّ َحسَّ ٕ أَ٪َّ ً ز٦ِ زٔو ب٩ِٔ َح ٤ِ ًَ ٔس ب٩ِٔ 

َُّط  بََرُظ أ٧َ ٕ أَِخ ا٦ رٔٔث ب٩ِٔ صَٔظ ا َح ِٟ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا اٟزَِّح ِبسٔ  ًَ َا بََِکٔ ب٩َِ  ُظ أَ٪َّ أَب بََر ٔ أَِخ ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبٔس  ًَ ٢ُ ب٩َِ  و ُ٘ ُط َي ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َِزَة  ی َُز َا ص ٍَ أَب ٔ ٤ َس

اهَّللُ َّي  ٢ُ اهَّللٔ َػل ُسو ٢َ َر ا يِ  َٗ ٌَ ٔ ُط ب َٟ ََ ٣َا َِزَر و٢ُ ٩ِ٣َ أ ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو َر ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ٥َ أَِو  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٨ٔطٔ ًَ

ٌی یح ائ  ٘ـ اٟ ض٥ ًلي  ک٠ ز  ٨ا س اهَّلل صذظ اِل بس  وً اب ا٢  ٔظ ٗ ٔ ٩ِ٣ٔ َُیِر ٙ  بٔط َو أََح ُض َٓ َص  ٠َ ِٓ َ ِس أ َٗ إ٪  ِٔنَش َرُج١ٕ أَِو إ ٨َِٔس  ب٩  ً

ا٤ٟسی٨ة ي  ک٠ض٥ ال ٌزیز وابوبَک ب٩ ًبس اٟزح٩٤ وابوصزیزة کا٧وا  وبَک ب٩ ٣ح٤سو٤ًزب٩ ًبساٟ  سٌیس واب

ادمح  ن ویسن، زریہ، ییحی  ن دیعس، اوبرکب  ن دمحم  ن رمعف  ن زحؾ، رمع  ن دبعازعلسی، اوبرکب  ن دبعارلنمح  ن احرث  ن اشہؾ 

ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ای ہی اہک ہک ںیم ےن  رضحت اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن

ہ اس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک سج صخش ےن اانپ امؽ یسک آدیم ےک اپس ہنیعب اپ ایل، وج سلفم وہ ایگ، وت ف

دنس ےک امتؾ رافی دمہنی یک اضق رپ امومر رےہ ینعی ییحی  ن دیعس، اوبرکب  ن دمحم، رمع  ن  امؽ اک زایدہ قحتسم ےہ، اوبدبع اہلل ےتہک ںیہ اس

 دبعازعلسی، اوبرکب  ن دبعارلنمح افر اوبرہریہ۔

ادمح  ن ویسن، زریہ، ییحی  ن دیعس، اوبرکب  ن دمحم  ن رمعف  ن زحؾ، رمع  ن دبعازعلسی، اوبرکب  ن دبعارلنمح  ن احرث  ن  :  رافی

 ؾ رضحت اوبرہریہاشہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سج صخش ےن سلفم ای دگنتتس اک امؽ چیب ڈاال افر اس وک آرض وخاوہں ےک درایمؿ میسقت رک

 آرض ےنیل افر آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔ :   ابب

  اک امؽ چیب ڈاال افر اس وک آرض وخاوہں ےک درایمؿ میسقت رک دای، ای ایس وک د  دای اتہک فہ اینپ ذات رپ رخچ رک  ۔سج صخش ےن سلفم ای دگنتتس

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2246    حس



 

 

، جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ء ب٩ ابي رباح ٍ، حشین، ٥٠ٌ٣، ًلا ز، یزیس ب٩ زًی  ٣شس

٨ََا ٔ  حس ث ٔز اب ٩ِ َج ًَ ٕح  َا ٔي َرب اُئ ب٩ُِ أَب َل ًَ ا  ث٨ََ ٥ُ َحسَّ ِّ٠ ٌَ ٤ُ ِٟ ا یِْن  ا حَُش ث٨ََ ٍٕ َحسَّ ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز ز َی ا  ٨ََ ث ْز َحسَّ اهَّللُ ٣َُشسَّ ضَٔی  َر  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ  ب٩ِٔ 

 ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٕ ُز زُب  ٩ِ ًَ ُط  َٟ ا  ًَُل٣ّ َرُج١ْ ُ  َٙ َت ًِ َ ٢َ أ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ِبسٔ ًَ ًَ ِی٥ُ ب٩ُِ  ٌَ ُ ُظ ن َََرا اِط َٓ ِّی  ى ٣ٔ ٔ ط ٔی ََر ٥َ ٩ِ٣َ َيِظ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی

 ٔ ِیط َٟ ٔ ُط إ ٌَ َٓ َس َٓ ٨َطُ  أََخَذ ث٤ََ َٓ  اهَّللٔ 

دسمد، سیدی  ن زرعی، نیسح، ملعم، اطعء  ن ایب رابح، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش ےن 

ےک دعب آزاد ایک )ینعی دمرب ایک اھت( وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، اس وک ھجم  ے وکؿ رخدیات ےہ؟انچہچن  اےنپ الغؾ وک رمےن

 اوکس میعن  ن دبعاہلل ےن رخدی ایل۔ آپ ےن اس یک تمیق یل رھپ اس وک اس یک تمیق د  دی۔

   ن دبع اہللدسمد، سیدی  ن زرعی، نیسح، ملعم، اطعء  ن ایب رابح، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آرض ںیم یمک رک ےن یک افسرش رکےن اک ایبؿ ۔

 آرض ےنیل افر آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔ :   ابب

 آرض ںیم یمک رک ےن یک افسرش رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2247    حس

ہ، ٣ِیرہ، ًا٣ز، جابز :  راوی سی، ابوًوا٧  ٣و

بِ  ًَ ُٔػیَب  ٢َ أ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی   ٕ ابٔز ٩ِ َج ًَ  ٕ ا٣ٔز ًَ  ٩ِ ًَ ٔیَرَة  ِ٩ِ ٣ُ ًَ ٧ََة  َوا ًَ ٨ََا أَبُو  ث وَسی َحسَّ ٨ََا ٣ُ ث ٨ِّا َحسَّ َزی اِّل َو ََ ًَٔی َز ٔ َوَت اهَّلل ُس 

بِ  َل٠َ َس َٓ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  أََتِی َٓ ا  َِو أَب َٓ  ٔ ٨ِٔط َزی ا ٩ِ٣ٔ  ـّ ٌِ وا َب ٌُ ـَ ی٩ِٔ أَِ٪ َي اٟسَّ أب  َِػَح َي أ ٔل ض٥ِٔ ُت إ ٠َِی ًَ  ٔ ٔط ُت ب ٌِ َٔ َتِظ ِس ا َٓ  ٥َ َّ٠

 َ ل ًَ یِٕس  اب٩ِٔ َز  َٚ ٔ ًِٔذ َي حَٔستٔط ل ًَ ٨ِطُ  َطِیٕئ ٣ٔ ََ ک١َُّ  ٤َِز ِٕ َت َػ٨ِّ ا٢َ  َ٘ َٓ ا  َِو أَب َٓ َّ٥ُ ٕ ث لَي حَٔسة ًَ ِحَوَة  ٌَ ِٟ ا ٕ َو لَي حَٔسة ًَ یَن  ا٠ِّٟ ٕ َو ي حَٔسة

َرُج١ٕ  َا٢َ ٟٔک١ُِّ  ٔ َوک ط ٠َِی ًَ َس  ٌَ َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل َئ  ا ُت ث٥َُّ َج ٠ِ ٌَ َٔ َٓ َک  آتَٔی َّی  ً ص٥ُِ َح رٔضِ ا  أَِح ٤َ َٛ  ُ ز ٤ِ اٟتَّ َي َوبَقَٔي  ِوف ِسَت َّی ا ً َح



 

 

 ٥ِ َٟ َّطُ  ٧َ أ َٛ َ صَُو  ل ًَ  َٕ َتَد٠َّ َٓ  ١ُ٤َ َح ِٟ ا  َٕ أَِزَح َٓ ٨َا  َٟ ٔؿٕح  ٧َا َي  ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ زَِوُت ٣َ َُ صَّ َو ٔيی  ی٤َُ َّ٨ اٟ َزُظ  َٛ َو َٓ يَّ 

 َّ٤ ٠َ َٓ ٔة  ٨َ ٤َٔسی ِٟ ا َي  ٔل ُُظ إ ِضز َک َه َٟ ٔ َو ٨ٔیط ٌِ ٔ ٢َ ب ا َٗ  ٔ ط ٔٔ ٥َ ٩ِ٣ٔ َخ٠ِ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  يي َحٔسیُث َػل ٔن ٔ إ اهَّلل و٢َ  َرُس َا  ُت ی ٠ِ ُٗ ُِت  ٧ َتأَِذ اِس ٧َا  ٧َِو ا َز

ِبُس  ًَ َب  ّبا أُٔػی ُت ثَيِّ ٠ِ ُٗ ا  ّب ا أ٦َِ ثَيِّ َِٔکّ َت ب ِج زَوَّ ا َت ٤َ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٢َ َػل ا َٗ ِٕض  ز ٌُ ٔ ِضٕس ب ّرا ًَ ا َِ ٔػ َٔی  َوار ََ َج َز  اهَّللٔ َوَت

ّبا  ِجُت ثَيِّ زَوَّ َت أَِخ َٓ َٓ ىٔی  ًَل٣َ َٓ  ١ٔ٤َ َح ِٟ ا  ٍٔ الٔي بٔبَِی بَرُِت َخ أَِخ َٓ ُت  ٔس٣ِ َ٘ َٓ ائِٔت أَص٠ََِک  ا٢َ  َٗ ُُض٩َّ ث٥َُّ  ب زِّ ُض٩َّ َوتَُؤ ٤ُ ِّ٠ ٌَ أئ ُت َی ًِ ٔ بَرِتُطُ بٔإ

 َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ُظ  ٔیَّا ٔ إ ٔظ ز ِٛ ٥َ َوَو ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ َاَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟ ک ٔذی  َّٟ ٔا ١ٔ٤َ َوب َح ِٟ ٔ ا ط ِی َٟ ٔ ٥َ ََُسِوُت إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٔس٦َ 

 ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ا  ٍَ ِضیٔم ٣َ ١َ٤َ َوَس َح ِٟ ا َح١ٔ٤َ َو ِٟ ا  ٩َ٤ََ نٔي ث َلا ًِ َ أ َٓ  ١ٔ٤َ َح ِٟ ٔا  ب

ض وخاوہں ومیس، اوبوعاہن، ریغمہ، اعرم، اجرب  ے رفاتی ےہ ہک دبعاہلل دیہش وہےئ افر الہ ف ایعؽ افر آرض وھچڑ ےئگ، ںیم ےن آر

 ے دروخاتس یک ہک ھچک آرض اعمػ رک دںی، اؿ ولوگں ےن ااکنر ایک وت ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتم ںیم اچنہپ، افر اؿ 

ولوگں  ے افسرش یک دروخاتس یک، اؿ ولوگں ےن امےنن  ے ااکنر ایک وت آپ ےن رفامای ہک رہ  مس یک وجھکرفں وک دحیلعہ دحیلعہ روھک، 

 زدی وک اکی رطػ، م ن وک دفےری رطػ افر وجعہ اگل روھک، رھپ اؿ آرض وخاوہں وک البؤ اہیں کت ہک ںیم اہمتر  اپس ذعؼ  ن

پ آؤں،انچہچن ںیم ےن ااسی یہ ایک، رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر وجھکر ےک ڈریھ رپ ھٹیب ےئگ افر رہ صخش وک ان

 وپرا آرض ادا رک دای افر وجھکر ایس رطح ریہ، ےسیج یلہپ یھت وگای یسک ےن اس وک تا ھ ہن اگلای اھت، افر ںیم یبن رک دےنی ےگل، اہیں کت ہک

ای، یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ اکی اہجد ںیم اکی اپین رھبےن فاےل افٹن رپ وسار وہ رک ایگ، فہ افٹن کھت ایگ، افر ےھجم ےھچیپ رک د

آہل فملس ےن ےھچیپ  ے اس وک ڈڈنا امرا، آپ ےن رفامای اس وک ےری  تا ھ چیب دف افر ںیہمت دمہنی کت اس رپ وساری یبن یلص اہلل ہیلع ف

رکےن اک قح وہاگ،  ب مہ دمہنی ےک آربی آےئ وت ںیم ےن )دلجی اجےن یک( ااجزت امیگن افر ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص 

 ےہ، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت ےن ونکاری  ے اشدی یک ےہ ای ویبہ  ے؟ اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن یئن اشدی یک

ںیم ےن رعض ایک ویبہ  ے وچہکن دبعاہلل دیہش وہ ےئگ ںیہ افر وھچیٹ وھچیٹ ڑلایکں وھچڑںی ںیہ، اس ےیل ںیم ےن ویبہ  ے اشدی یک، 

ای اینپ ویبی ےک اپس اجانچہچن ںیم ایگ، رھپ ںیم ےن اےنپ امومں  ے افٹن ےک ےنچیب اتہک فہ اںیہن ملع فادب اھکسےئ، رھپ آپ ےن رفام

اک احؽ ایبؿ ایک وت اوہنں ےن ےھجم المتم یک، ںیم ےن اؿ  ے افٹن ےک کھت اجےن افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زجعمہ افر افٹن 

 فآہل فملس دمہنی چنہپ ےئگ وت ںیم افٹن ےل رک آپ یک ادتم ںیم احرض وک آپ ےک ڈڈنا امرےن اک احؽ ایبؿ ایک،  ب یبن یلص اہلل ہیلع

 وہ ایگ آپ ےن ےھجم افٹن یک تمیق افر افٹن یھب د  دای افر وقؾ ےک اس ھ امؽ تمینغ ںیم ھجم وک ہصح یھب دای۔

 ومیس، اوبوعاہن، ریغمہ، اعرم، اجرب :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... امؽ اضعئ رکےن یک اممتعن اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک اہلل اسفد وک دنسپ ںیہن

 آرض ےنیل افر آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔ :   ابب

فر ہن دسفمنی اک اکؾ انبات ےہ افر اہلل اعتیل ےن رفامای ایک اہمتری امنز ںیہمت مکح دیتی ےہ ہک امؽ اضعئ رکےن یک اممتعن اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک اہلل اسفد وک دنسپ ںیہن رکات، ا

 اعتیل ےن رفامای اانپ امؽ مہ اؿ وتبں وک وھچڑ دںی نج یک رپشتس امہر  ابپ دادا رکےت ےھت، ای مہ اےنپ امؽ ںیم اینپ رمیض ےک اطمقب رصتػ رکان وھچڑ دںی، زین اہلل

  دف، افر ایس احؽ ںیم رصتافت  ے رفےنک افر رفبی یک اممتعن اک ایبؿ ۔ویبوقوفں وک ہن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2248    حس

 ابو نٌی٥، سٔیا ٪، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ار ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٔ ز اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ا ُس ث٨ََ ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ن ُو  ا أَب ٨ََ ث ٔيیِّ َحسَّ َّ٨ ٢َ َرُج١ْ ٠ٟٔ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َ اب٩َِ ًُ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ٕر  ا ی٨َ

اٟزَّجُ  َاَ٪  ک َٓ ًَٔلبََة  ١ِ َِل خ ُ٘ َٓ َت  ٌِ َاَي ا ب ا٢َ إَٔذ َ٘ َٓ  َٔ بُُیو ِٟ ا َُ فٔي  يي أُِخَس ٔن ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  وُٟطُ َػل ُ٘  ١ُ َي

 دانیر ، ا ن رمع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رعض ایک ہک ےھجم اوب میعن،  نایؿ، دبعاہلل  ن

رخدی ف رففتخ ںیم دوھہک دای اجات ےہ، وت آپ ےن رفامای ہک  ب مت رخدی ف رففتخ رکف وت ہہک دف ہک ھجم  ے رفبی ہن رکف،انچہچن فہ 

 صخش یہی ہہک دای رکات اھت۔

 ،  نای ؿ، دبعاہلل  ن دانیر ، ا ن رمعاوب میعن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرض ےنیل افر آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔ :   ابب

، افر ہن دسفمنی اک اکؾ انبات ےہ افر اہلل اعتیل ےن رفامای ایک اہمتری امنز ںیہمت مکح دیتی ےہ ہک امؽ اضعئ رکےن یک اممتعن اک ایبؿ افر اہلل اعتیل اک وقؽ ہک اہلل اسفد وک دنسپ ںیہن رکات

 اعتیل ےن رفامای اانپ امؽ مہ اؿ وتبں وک وھچڑ دںی نج یک رپشتس امہر  ابپ دادا رکےت ےھت، ای مہ اےنپ امؽ ںیم اینپ رمیض ےک اطمقب رصتػ رکان وھچڑ دںی، زین اہلل



 

 

 وک ہن دف، افر ایس احؽ ںیم رصتافت  ے رفےنک افر رفبی یک اممتعن اک ایبؿ ۔ویبوقوفں 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2249    حس

٣ِیرہ ب٩ طٌبہ :  راوی ہ ٛے ًُل٦(  ٣ِیرہ ب٩ طٌب راز ) ، طٌيی و  ًث٤ا ٪، جزیز ٨٣ؼور

 ٩ِ ٣َ ًَ ْز  زٔی ا َج ث٨ََ اُ٪ َحسَّ ٤َ ا ًُِث ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٢َ ا َٗ َة  َب ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ٔیَرة ِ٤ُ ِٟ ا  ٩ِ ًَ َة  َب ٌِ ُط ٔ ب٩ِٔ  ٔیَرة ِ٤ُ ِٟ ا َي  ِول ٣َ ٕ از رَّ ٩ِ َو ًَ ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ وٕر  ٨ُِؼ

 َ٨ أت َو٣َ ٨ََ ب ِٟ ا أت َوَوأَِز  َض ِْل٣َُّ ا  َٚ و ُ٘ ًُ ٥ُِٜ ٠َِی ًَ  ٦َ اهَّلَل َِحَّ ٥َ إٔ٪َّ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ أت اٟ ا٢َ  ٍَ َوَص َٗ ٥ُِٜ ٗٔی١َ َو َظ َل َوَْکٔ

ا٢ٔ  ٤َ ِٟ ا َة  ًَ ا َٔؿ ٢ٔ َوإ َؤا اٟش  ثَِرَة  َٛ  َو

 امثع ؿ، رجری وصنمر، یبعش فراد )ریغمہ  ن ہبعش ےک الغؾ( ریغمہ  ن ہبعش  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

زدنہ دروگر رکان افر یسک وک ہن دانی نکیل وخد امانگن رحاؾ ایک ےہ، افر اہمتر  ےئل لیق ف ہک اہلل اعتیل ےن مت رپ امؤں یک انرفامین، افر ںویٹیں اک 

 اقؽ )وضفؽ کب کب رکان( تہب وساؽ رکےن افر امؽ ےک اضعئ رکےن وک رکمفہ اھجمس ےہ۔

 امثع ؿ، رجری وصنمر، یبعش فراد )ریغمہ  ن ہبعش ےک الغؾ( ریغمہ  ن ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الغؾ اےنپ آاق ےک امؽ اک رگناؿ ےہ افر اس یک ااجزت ےک ریغب اس ںیم رصتػ ہن رک  ۔

 آرض ےنیل افر آرض ادا رکےن اک ایبؿ ۔ :   ابب

  رصتػ ہن رک  ۔الغؾ اےنپ آاق ےک امؽ اک رگناؿ ےہ افر اس یک ااجزت ےک ریغب اس ںیم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2250    حس

ی، سا٥ٟ ب٩ ًبساهَّلل ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی یب، زہز  ابو اٟامی٪، طٌ

 ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ا٥ُٟٔ ب٩ُِ  نٔي َس ٢َ أَِخبََر ا َٗ ز صِزٔیِّ  اٟ  ٩ِ ًَ ِیْب  ٌَ ٧َا ُط بََر ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث َّطُ  َحسَّ ٧َ ُض٤َا أ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٤ََُز َر ٔ ب٩ِٔ ً اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ



 

 

َر  ا٦ُ  ِْل٣َٔ ا َٓ  ٔ ٔط ت َرًٔيَّ  ٩ِ ًَ ُو٢ْ  َٕ َو٣َِشئ َرا  ٥ُِٜ ک٠ُ   ٢ُ و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس  ٍَ ٔ ٤ تٔطٔ َس َرًٔيَّ  ٩ِ ًَ  ٢ْ َُو ٣َِشئُو َٕ َوص ا

ٔ َر  ٔط ٔي أَص٠ِ ُج١ُ ف زَّ اٟ ِٟ َو ا ا َو تَٔض َرًٔيَّ  ٩ِ ًَ ْة  َٟ ُو ئ َٔي ٣َِش ْة َوه أًَی ا َر ٔت َزِؤجَض ٔي بَِی زِأَةُ ف ٤َ ِٟ ا ٔ َو ٔط ت َرًٔيَّ  ٩ِ ًَ ُو٢ْ  ئ َُو ٣َِش َٕ َوص ٔي ٣َا٢ٔ ا ز٦ُٔ ف ا َد

اهَّللُ َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ و َرُس ٔئ ٩ِ٣ٔ  ُت َصُؤَِل ٌِ ٔ ٤ َش َٓ  ٢َ ا َٗ  ٔ ٔط ت َرًٔيَّ  ٩ِ ًَ ُو٢ْ  َُو ٣َِشئ َٕ َوص ا ٔ َر ظ ٔس َّي  َسیِّ َػل ٔيیَّ  َّ٨ ُب اٟ ٥َ َوأَِحٔش َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ

 ُ َٕ َوک ا َر  ٥ُِٜ ک٠ُ  َٓ  ٔ تٔط َرًٔيَّ  ٩ِ ًَ ُو٢ْ  ئ َُو ٣َِش َٕ َوص َرا  ٔ ٢ٔ أَبٔیط ٔي ٣َا زَُّج١ُ ف اٟ ٢َ َو ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ٔ اهَّللُ  تٔط َرًٔيَّ  ٩ِ ًَ  ٢ْ ئُو ٥ُِٜ ٣َِش  ٠ 

  ن رمع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، اسمل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل

رفامےت وہےئ انس ہک مت ںیم  ے رہ صخش احمک ےہ افر اس یک رتیع ےک قلعتم ابز رپس وہیگ اامؾ )ہفیلخ( احمک ےہ اس  ے اس یک 

ایکس رتیع ےک قلعتم ابز رپس وہیگ رمد اےنپ رھگ اک  رتیع یک ابتب وپھچ وہ یگ، وعرت اےنپ وشرہ ےک رھگ یک رگناؿ ےہ، اس  ے

احمک ےہ اس  ے ایکس رتیع ےک قلعتم ابز رپس وہ یگ، اخدؾ اےنپ امکل ےک امؽ ںیم وکحتم راتھک ےہ، اس  ے اینپ رتیع یک ابز 

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی  رپس وہ یگ، ا ن رمع ےن اہک ہک ںیم ےن ہی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے انس ےہ افر اتھجمس وہں ہک

یھب رفامای ہک آدیم اےنپ ابپ ےک امؽ ںیم اصبح اایتخر ےہ، اس  ے اس یک رتیع ےک قلعتم وساؽ ایک اجےئ اگ، رغض مت ںیم  ے 

 رہ صخش )اکی رطح اک احمک ےہ افر مت ںیم  ے رہ صخش  ے اس یک رتیع ےک قلعتم ابز رپس وہ یگ( ۔

 بیعش، زرہی، اسمل  ن دبعاہلل ، دبعاہلل  ن رمعاوب اامیلؿ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑگھجفں اک ایبؿ ۔ : ابب

 ... آرض دار وک اکی ہگج  ے دفےری ہگج لقتنم رک ےن افر املسمؿ افر وہیدی ںیم ڑگھجا وہےن

 اک ایبؿ ۔ڑگھجفں  :   ابب

 آرض دار وک اکی ہگج  ے دفےری ہگج لقتنم رک ےن افر املسمؿ افر وہیدی ںیم ڑگھجا وہےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2251    حس



 

 

ک ب٩ ٣یْس ہ، ٧زا٢، ًبساهَّلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی ا٠٤ٟ ہ، ًبس اٟوٟیس، طٌب  ابو 

 ٔ َوٟ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٔ َحسَّ َس٤  ٢َ ا َٗ بَِرَة  َس ٢َ ب٩َِ  َّا ز َّ٨ اٟ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ٔي  بََرن َة أَِخ َْسَ ٔٔک ب٩ُِ ٣َِی ٠٤َ ِٟ ا ِبُس  ًَ  ٢َ ا َٗ ُة  َب ٌِ ا ُط ث٨ََ اهَّللٔ یٔس َحسَّ ِبَس  ًَ ُت  ٌِ

 َٓ ا  َض َٓ ًَٔل ٥َ خ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ُت ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٔ ٤ َس ّة  َی َ آ أ َْقَ ًّل  َرُج ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢ُ َس و ُ٘ َّي َي َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو َر  ٔ ٔط ُت ب أََتِی َٓ  ٔ ظ أََخِذُت بَٔیٔس

بِ  َٗ َاَ٪  إٔ٪َّ ٩ِ٣َ ک َٓ ا  و ُٔ ٔ َت٠ ٢َ َِل َتِد ا َٗ ُط  ُة أَُه٨  َب ٌِ ٢َ ُط ا َٗ ا ٣ُِحٔش٩ْ  ٤َ ُٛ ّلَٔکَ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ُوااهَّللُ  َض٠َٜ َٓ ا  و ُٔ َت٠َ اِخ  ٥ُِٜ ٠َ 

دبعاہلل  ن وعسمد  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اکی صخش وک اوباولدیل، ہبعش، دبعاکلمل  ن رسیم ہ، زناؽ، 

اکی آتی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک التفت ےک الخػ ڑپےتھ وہےئ انس ںیم ےن اس اک تا ھ ڑکپا افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

، ہبعش ےن اہک، ںیم امگؿ رکات وہں آپ ےن ہی رفامای ہک االتخػ ہن فملس ےک اپس ےل آای، آپ ےن رفامای ہک مت دفونں ااھچ ڑپےتھ وہ

 رکف، اس ےئل ہک مت  ے یلہپ اوتمں ےن االتخػ ایک وت الہک وہ ںیئگ۔

 اوب اولدیل، ہبعش، دبعاکلمل  ن رسیم ہ، زناؽ، دبعاہلل  ن وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑگھجفں اک ایبؿ ۔ :   ابب

 آرض دار وک اکی ہگج  ے دفےری ہگج لقتنم رک ےن افر املسمؿ افر وہیدی ںیم ڑگھجا وہےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2252    حس

س٠ :  راوی ہ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس اب٩ طہاب ابو ٟزح٩٤ ارعد ابوہزیزہیحٌی ب٩ ٗزً ہ و ًبسا ٤ 

 َ٤ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ َة َو َس٤َ٠َ ٔي  َب ٩ِ أ ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕس  ٌِ َس َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔب ٨ََ ث َة َحسَّ ًَ َ ز َٗ ٌَی ب٩ُِ  یَِح ا  ٨ََ ث ضَٔی َحسَّ َِزَة َر ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ٩ٔ ا

 ُ٤ ِٟ ا َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  ًَلٔ٪  َرُج بَّ  َت اِس  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ لَي اهَّللُ  ًَ ا  ّس َّ٤ َي ٣َُح َلف اِػ ی  ٔذ َّٟ ا ٤ُِش٥ُٔ٠ َو ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٔ وز َیُض ِٟ ا َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  ٔیَن َو ٤ٔ ِش٠

 َٓ َذَٟٔک  ٨َِٔس  یََسُظ ً ٤ُِش٥ُٔ٠  ِٟ ا  ٍَ َٓ ََفَ ٔیَن  ٤ َٟ ا ٌَ ِٟ ا َي  ل ًَ وَسی  فَي ٣ُ ِػَل ی ا ٔذ َّٟ ا زٔی  َو ُضو َی ِٟ ا  ٢َ ا َ٘ َٓ ٔیَن  ٤ َٟ ا ٌَ ِٟ زٔیِّ ا َیُضو ِٟ ا َط  َل٥َ َوِج ٠َ

یَ  ِٟ ا َب  َذَص َٓ ًَ َس َٓ ٤ُِش٥ٔٔ٠  ِٟ ا  ٔ ز ٔ َوأ٣َِ ٔظ َاَ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ا ک ُظ ب٤َٔ أَِخبََر َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َي  ٔل ٔی  إ وز طٔ ُض ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا 



 

 

َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ا٢َ  َ٘ َٓ بََرُظ  أَِخ َٓ َذَٟٔک   ٩ِ ًَ طُ  َٟ َ َشأ َٓ ٤ُِش٥َٔ٠  ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ وَ٪ َو ُ٘ ٌَ َض َيِؼ ا ا٨َّٟ إٔ٪َّ  َٓ وَسی  َي ٣ُ ل ًَ نٔي  ِّرُو ی ٥َ َِل تَُد َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ

رٔی َِز ًَل أ َٓ زِٔغ  ٌَ ِٟ ٧َٔب ا َاكْٔع َجا وَسی ب َٔذا ٣ُ إ َٓ  ُٙ ی ٔٔ ٢َ ٩ِ٣َ ُي وُ٪ أَوَّ ُٛ َ أ َٓ ُض٥ِ  ٌَ ٣َ ُٙ ٌَ َِػ أ َٓ ا٣َةٔ  َ٘ٔی ِٟ ا ِو٦َ  َٙ  َی ٌٔ َاَ٪ ٓٔی٩ِ٤َ َػ أَک

َاَ٪  ک ٔي أَِو  ِبل َٗ  َٚ ا َٓ َ أ َٓ  ُ اهَّلل ىَی  َتِث ِس ٩ِ ا َّ٤ ٣ٔ 

ییحی  ن زقہع، اربامیہ  ن دعس ا ن اہشب اوبہملس ف دبعارلنمح ارعج اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک دف آویمں ےن اکی دفےر  

ی، افر وک اگیل دی اؿ ںیم اکی املسمؿ افر دفےرا وہیدی اھت، املسمؿ ےن اہک ہک  مس ےہ اس ذات یک سج ےن دمحم وک داین رپ تلیضف د

وہیدی ےن اہک  مس ےہ اس ذات یک سج ےن ومٰیس وک داین رپ تلیضف دی املسمؿ ےن ہی نس رک اانپ تا ھ ااھٹای افر وہیدی ےک رہچ  رپ 

یلص  ڑپھت اگلای، وہیدی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتم ںیم ایگ افر وج ھچک اس ےک اس ھ افر املسمؿ ےک اس ھ سگرا اھت ایبؿ ایک، یبن

امای اہلل ہیلع فآہل فملس ےن املسمؿ وک البای، افر اس ےک قلعتم درایتف ایک، اس ےن اسرا احؽ ایبؿ ایک، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

ہک ھجم وک )رضحت( ومٰیس رپ تلیضف ہن دف، اس ےئل ہک ولگ ایقتم ےک دؿ وہیبش وہ اجںیئ ےگ، ںیم یھب اؿ ولوگں ےک اس ھ 

بس  ے ےلہپ ےھجم وہش آےئ اگ ںیم دوت وں اگ ہک ومٰیس رعش اک وکہن ڑکپ  وہےئ وہں ےگ، ںیم ںیہن اجاتن ہک  وہیبش وہ اجؤں اگ

 فہ وہیبش وہ رک ےھجم  ے ےلہپ وہش ںیم آاجںیئ ےگ، ای اہلل اعتیل ےن اؿ وک وہیبیش  ے ینثتسم رک دای ےہ۔

 ارلنمح ارعج اوبرہریہییحی  ن زقہع، اربامیہ  ن دعس ا ن اہشب اوبہملس ف دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑگھجفں اک ایبؿ ۔ :   ابب

 آرض دار وک اکی ہگج  ے دفےری ہگج لقتنم رک ےن افر املسمؿ افر وہیدی ںیم ڑگھجا وہےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2253    حس

ری :  راوی ب ٤ًزو ب٩ یحٌی، یحٌی، ابوسٌیس خس سی ب٩ اس٤ٌی١، وہی  ٣و

دُ  ِٟ ا یٕس  ٌٔ ٔي َس ٩ِ أَب ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٌَی  َیِح زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ٨ََا  ث ْب َحسَّ ٨ََا ُوَصِی ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ وَسی ب٩ُِ إ ا ٣ُ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر یِّ  رٔ ِس

 َ ٔ ب َب َوِجَ ََضَ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ا یَا أَبَا  ا٢َ  َ٘ َٓ زٔیٌّ  ُضو َی اَئ  ْٔص َج اٟ ٥َ َج َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ َّي اهَّلل َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ٤َا  ٨َ َٔک ِي اب َِػَح َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أ ي 



 

 

ٔاٟش   ُط ب ُت ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ َِتطُ  ب َََضَ ا٢َ أ َ٘ َٓ ُظ  ِزًُو ا٢َ ا َٗ  ٔ ار َِنَؼ ِْل َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ لَي َٓ ًَ وَسی  فَي ٣ُ َل اِػ ی  ٔذ َّٟ ا ُٕ َو ٔ َیِح٠  ٔٚ و

 َ٘ َٓ َضطُ  ُِت َوِج ب ََضَ ْة  َب ـِ َُ ىٔی  أََخَذِت َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٕس  َّ٤ َي ٣َُح ل ًَ َِی َخبٔیُث  ُت أ ٠ِ ُٗ َبرَشٔ  ِٟ ٠َِیطٔ ا ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا

ائٔ  ٧َِبَٔی ِْل َیَِن ا ِّرُوا ب ی ٥َ َِل تَُد َس٠َّ وَسی  َو ٤ُٔ َا ب إٔذَا أ٧َ َٓ َِرُق  ِْل ٨ِطُ ا ًَ   ٙ ٨َِظ ٢َ ٩ِ٣َ َت وُ٪ أَوَّ ُٛ َ أ َٓ ٔة  ا٣َ َ٘ٔی ِٟ ا وَ٪ یَِو٦َ  ُ٘ ٌَ اَض َيِؼ ا٨َّٟ إٔ٪َّ  َٓ

ِْلُولَي ةٔ ا َ٘ ٌِ ٔسَب بَٔؼ َٙ أ٦َِ حُو ٌٔ ٩ِ٤َ َػ َاَ٪ ٓٔی َک رٔی أ ًَل أَِز َٓ ِٔغ  ز ٌَ ِٟ ا ائ٥ٔٔ  َو َٗ ٤َٕٔة ٩ِ٣ٔ  ائ َ٘ ٔ  آخْٔذ ب

 رمعف  ن ییحی، ییحی، اوبدیعس ادری  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اکی ابر روسؽ اہلل یلص اہلل ومیس  ن اامسلیع، فبیہ

ہیلع فآہل فملس ےھٹیب وہےئ ےھت اکی وہیدی آای افر اہک ا  اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہمتر  اکی اسیھت ےن ےری  ہنم رپ 

ےن اہک اکی ااصنری ےن، آپ ےن رفامای اس وک البؤ، رھپ وپاھچ ایک وت ےن اس وک امرا؟ اس ےن اہک ںیم  امرا، آپ ےن وپاھچ سک ےن امرا؟ اس

ےن اس وک ابزار ںیم  مس اھکےت وہےئ اس رطح رپ انس ہک  مس ےہ اس ذات یک سج ےن ومٰیس وک رشب رپ تلیضف دی، ںیم ےن اہک ا  

ر ےھجم وک ہصغ آایگ، افر ںیم ےن اس ےک رہچ  رپ امرا یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ثیبخ! ایک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ یھب اف

ر فں اک اکی دفےر  رپ تلیضف ہن دف، اس ےئل ہک ولگ ایقتم ےک دؿ وہیبش وہ اجںیئ ےگ، بس  ے ےلہپ زنیم ٹھپ رک 
م

 

ی ی ع

رفامای 

وہےئ وہں ےگ۔ ںیم ںیہن اجاتن ہک فہ وہیبش وہےن فاولں  ںیم ابرہ آؤں اگ، اس فتق دوت وں اگ ہک ومٰیس رعش اک اکی اپہی ڑکپ 

 ںیم وہں ےگ، ای اؿ یک یلہپ )وکہ وطر یک( وہیبیش اکیف وہ یگ۔

 ومیس  ن الیعمس، فبیہ رمعف  ن ییحی، ییحی، اوبدیعس ادری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑگھجفں اک ایبؿ ۔ :   ابب

 آرض دار وک اکی ہگج  ے دفےری ہگج لقتنم رک ےن افر املسمؿ افر وہیدی ںیم ڑگھجا وہےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2254    حس

سی، ہ٤ا٦، ٗتازہ ا٧ص :  راوی  ٣و

 ٩ِ ًَ ا٦ْ  ا َص٤َّ ث٨ََ ا ٣ُوَسی َحسَّ ٨ََ ث ١َ َحسَّ ٌَ َٓ ی٩ِٔ ٗٔی١َ ٩ِ٣َ  َیَِن َحَحَز ٕة ب َی رٔ َِض َجا َرأ َرقَّ  ًّا  زٔی َُضو ُط أَ٪َّ ی ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َٕص  ٩ِ أ٧َ ًَ اَزَة  َت َٗ



 

 

أ٣ََ  َٓ  َٖ َََر ًِ ا َٓ زٔی   ُضو َی ِٟ ا أُخَٔذ  َٓ َضا  ِٔس أَِو٣َأَِت بَٔزأ َٓ ٔی   وز َیُض ِٟ ا  َ ُسیمِّ َّی  ً ًَلْ٪ َح ًَلْ٪ أَُٓ ُٓ َ ا بٔٔک أ اَصَذ  ٔ طٔ َز بٔط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ ٟ

ی٩ِٔ  َز َیَِن َحَح ُِسطُ ب َرأ قَّ  ٥َ ََفُ َس٠َّ  َو

ومیس، امہؾ، اتقدہ اسن  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی وہیدی ےن اکی ولڈنی اک ےر دف رھتپفں  ے لچک ڈاال، وپاھچ ایگ ہک ہی سک ےن ایک 

 انؾ ایل ایگ وت اس ولڈنی ےن ےر  ے ااشرہ ایک، فہ وہیدی ڑکپا ایگ، افر آای الفں الفں صخش ےن ااسی ایک ےہ؟ اہیں کت ہک اکی وہیدی اک

 اس ےن رجؾ اک ارتعاػ ایک، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای وت اس اک ےر یھب دف رھتپفں  ے الچک ایگ۔

 ومیس، امہؾ، اتقدہ اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ضعب ولوگں ےن مک لقع افر انداں ےک اعمہلم وک رد رک دای، ارگہچ اامؾ ےن اس وک رصتافت

 ڑگھجفں اک ایبؿ ۔ :   ابب

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وقنمؽ ےہ ہک آپ ضعب ولوگں ےن مک لقع افر انداں ےک اعمہلم وک رد رک دای، ارگہچ اامؾ ےن اس وک رصتافت  ے ہن رفاک وہ، افر وباہطس اجرب 

رپ آرض وہ افر اس ےک اپس  ےن اممتعن  ے ےلہپ دصہق دےنی فاےل اک دصہق فاسپ رک دای اس ےک دعب آپ ےن اس یک اممتعن رفام دی، اامؾ امکل ےن اہک ہک ارگ یسک اک یسک

اد رک دای وت اس اک آزاد رکان اجزئ ہن وہاگ، افر سج ےن یسک مک لقع ےب فوقػ آدیم اک امؽ اچیب افر اس یک تمیق رصػ الغؾ وہ افر وکیئ زیچ اس ےک وسا ہن وہ، افر اس ےن اس وک آز

صخش  ے ےسج عیب ںیم دوھاک  اس وک د  رک احتل یک دریتس افر افح تظ اک مکح دای، ارگ اس ےک دعب یھب اس ےن ااپن امؽ اضعئ ایک وت احمک ا ے رصتافت  ے رفک د  اگ اس

  ایل ۔ای اجات اھت، آپ ےن رفامای ہک  ب مت عیب اک اعمہلم رکف وت ہہک دف ہک دوھہک ہن دف افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک امؽ ںیہند

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2255    حس

، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ار :  راوی ٣ش٥٠ اٌٟزیز ب٩  سی ب٩ اس٤ٌی١، ًبس  ٣و

 ٢َ ا َٗ ٕر  ا ٔی٨َ ز ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٔ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ ا ٣ُوَسی ب٩ُِ إ ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر َز  اب٩َِ ٤ًَُ ُت  ٌِ ٔ َس٤

 ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ طُ  َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٍٔ بَِی ِٟ ا َُ فٔي  یُِدَس َرُج١ْ  َاَ٪  ک ا٢َ  َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ وُٟطُ ًَ ُ٘ َاَ٪ َي ک َٓ ََة  ًَٔلب ١ِ َِل خ ُ٘ َٓ َت  ٌِ َٔذا بَاَي ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو  ٠َِیط

ومیس  ن اامسلیع، دبعازعلسی  ن ملسم، دبعاہلل  ن دانیر ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن ا ن رمع  ے انس اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش 



 

 

فملس ےن رفامای،  ب وت رخدی ف رففتخ رک ، وت ہہک د  ہک ھجم وک دوھہک وک عیب ںیم دوھاک دای اجات اھت، وت اس  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ہن دفانچہچن فہ یہی اتہک اھت۔

 ومیس  ن الیعمس، دبعازعلسی  ن ملسم، دبعاہلل  ن دانیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فں اک ایبؿ ۔ڑگھج :   ابب

ہیلع فآہل فملس  ے وقنمؽ ےہ ہک آپ ضعب ولوگں ےن مک لقع افر انداں ےک اعمہلم وک رد رک دای، ارگہچ اامؾ ےن اس وک رصتافت  ے ہن رفاک وہ، افر وباہطس اجرب یبن یلص اہلل 

 دی، اامؾ امکل ےن اہک ہک ارگ یسک اک یسک رپ آرض وہ افر اس ےک اپس ےن اممتعن  ے ےلہپ دصہق دےنی فاےل اک دصہق فاسپ رک دای اس ےک دعب آپ ےن اس یک اممتعن رفام

 فوقػ آدیم اک امؽ اچیب افر اس یک تمیق رصػ الغؾ وہ افر وکیئ زیچ اس ےک وسا ہن وہ، افر اس ےن اس وک آزاد رک دای وت اس اک آزاد رکان اجزئ ہن وہاگ، افر سج ےن یسک مک لقع ےب

فر افح تظ اک مکح دای، ارگ اس ےک دعب یھب اس ےن ااپن امؽ اضعئ ایک وت احمک ا ے رصتافت  ے رفک د  اگ اس صخش  ے ےسج عیب ںیم دوھاک اس وک د  رک احتل یک دریتس ا

 ۔  ایلدای اجات اھت، آپ ےن رفامای ہک  ب مت عیب اک اعمہلم رکف وت ہہک دف ہک دوھہک ہن دف افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک امؽ ںیہن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2256    حس

ز :  راوی ئب، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر جاب  ًاػ٥ ب٩ ًلي، اب٩ ابي ذ

 ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی   ٕ ابٔز ٩ِ َج ًَ  ٔ ٔسر َٜ ٨ِ٤ُ ِٟ ا سٔ ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ذٔئِٕب  ٔي  اب٩ُِ أَب ٨ََا  ث لٓٔيٕ َحسَّ ًَ ٔػ٥ُ ب٩ُِ  ا ًَ ٨ََا  ث طُ ٨ِطُ أَ٪َّ َحسَّ َٟ ِبّسا  ًَ  َٙ َت ًِ َ َرُجًّل أ

ا حَّ َّ٨ اٟ ِی٥ُ ب٩ُِ  ٌَ ُ ن ُط  ُط ٨ِ٣ٔ ًَ ا َِت اب َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ُظ  زَّ ََفَ ُُظ  یِر َُ ا٢ْ  طُ ٣َ َٟ َص  ِی َٟ ٔ ٦ 

س ےک اپس اس ےک وسا اعمص  ن  یل، ا ن ایب ذبئ، دمحم  ن دکنمر اجرب  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش ےن اانپ الغؾ آزاد ایک، ا

 افر وکیئ زیچ ںیہن یھت، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک آزادی وک رد رک دای، افر اس وک میعن  ن احنؾ ےن رخدی ایل۔

 اعمص  ن  یل، ا ن ایب ذبئ، دمحم  ن دکنمر اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ڑگھجےن فاولں ںیم  ے اکی اک دفےر  ےک قلعتم وگتفگ رک ےن اک ایبؿ ۔

 ڑگھجفں اک ایبؿ ۔ :   ابب

 ڑگھجےن فاولں ںیم  ے اکی اک دفےر  ےک قلعتم وگتفگ رک ےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2257    حس

٤ع، ط٘یٙ، ًبساهَّلل ب٩ ٣شٌوز٣ح٤س، اب :  راوی اً ہ،   و٣ٌاوی

 َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٔ َر اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٙ ٘ٔی ٩ِ َط ًَ ٔع  ٤َ ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ ٔیََة  او ٌَ ٧َا أَبُو ٣ُ بََر ْس أَِخ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس ا٢َ  َٗ  ٢َ ا

َُو  ٔیٕن َوص ی٤َ َي  ل ًَ  َٕ ٥َ ٩ِ٣َ َح٠َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ا٢َ ًَ َ٘ َٓ  ٢َ ا َٗ اُ٪  َب ـِ َُ  ٔ ط ٠َِی ًَ َُو  اهَّلَل َوص َٔي  ق َٟ ٕٔئ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ا٣ِز  ٢َ ا ٣َا َٔض ٍَ ب ٔل َت ِ٘ ْز َٟٔی أج َٓ ا  َض ٓٔی

ٔلَي ُتطُ إ ٣ِ سَّ َ٘ َٓ َحَحَسنٔي  َٓ َِرْق  ٔ أ ُضوز َی ِٟ ا َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ  َیَِن  َاَ٪ بَِیىٔی َوب ک َٔک  ذَٟ َاَ٪  ٔ ک اهَّلل ُث فٔيَّ َو ٌَ ِْلَِط َّي  ا َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٥َ اٟ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل

 ِٕ ٔ اِح٠ ٔیِّ  وز ٢َ ٠َِٟٔیُض ا َ٘ َٓ  ٢َ ا َٗ ُت َِل  ٠ِ ُٗ ْة  ٨َ َک بَيِّ َٟ َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو ٔي َر ٢َ ل ا َ٘ ا َٓ اهَّللٔ إّٔذ  ٢َ و َرُس ا  َی ُت  ٠ِ ُٗ  ٢َ ا َٗ  

لَي إٔ٪َّ  ا ٌَ ٢ََ اهَّللُ َت أ٧َِز َٓ ٔي  ال ٤َٔ َب ب یَِذَص َٕ َو ٔ یَةٔ َیِح٠ اِْل آْٔخٔ  ٔلَي  ًّل إ ٠ٔی َٗ ا  ٨ّ ٔض٥ِٔ ث٤ََ ٧ ٤َِا اهَّللٔ َوأَی ِضٔس  ٌَ ٔ ی٩َ َيِظََرُوَ٪ ب ٔذ َّٟ  ا

دمحم، اوباعمفہی، اشمع، قیقش، دبعاہلل  ن وعسمد  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اس ےک ذرہعی یسک املسمؿ اک امؽ امر ےل وت اہلل  ے اس احؽ ںیم ےلم اگ ہک اہلل اعتیل اس رپ رفامای وج صخش دصقا وھجیٹ  مس اھکےئ اتہک 

انراض وہاگ، اثعش ےن اہک  مس ےہ ادا یک، آپ ےن ہی دحثی ےری  یہ قلعتم اراشد رفامیئ، ےری  افر اکی وہیدی ےک درایمؿ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل رک آای وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع زنیم رتشمک یھت، اس ےن ےری  قح اک ااکنر ایک، ںیم اس وک یبن یلص

فآہل فملس ےن ھجم  ے رفامای، ایک ریت  اپس وکیئ وگاہ ےہ؟ ںیم ےن اہک ںیہن، رھپ آپ ےن وہیدی  ے رفامای وت  مس اھک، ںیم ےن رعض 

 ( ارخ آتی ایک ای روسؽ اہلل! فہ وت  مس اھک ےل اگ افر ےریا امؽ امر ےل اگ وت اہلل 
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اعتیل ےن )ِإّؿَ اّل

 کت انزؽ رفامیئ )ےب کش وج ولگ اہلل ےک دہع ےک اس ھ افر اینپ ںومسں ےک اس ھ وھتڑی تمیق رخدی ےت ںیہ( ۔

 دمحم، اوباعمفہی، اشمع، قیقش، دبعاہلل  ن وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ڑگھجفں اک ایبؿ ۔ :   ابب

 ڑگھجےن فاولں ںیم  ے اکی اک دفےر  ےک قلعتم وگتفگ رک ےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2258    حس

ب ب٩ ٣اٟک، ٌٛبًبس اهَّلل ب٩ ٣ح :  راوی ص، زہزی، ًبساهَّلل ب٩ ٌٛ ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، یو٧  ٤س، 

ا ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ُُص  ٧ یُو َا  ٧ بََر َز أَِخ ٤َُ اُ٪ ب٩ُِ ً ٤َ ا ًُِث ٨ََ ث ٕس َحسَّ َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٕب َحسَّ ٌِ َٛ  ٩ِ ًَ ٕٔک  اٟ ٔب ب٩ِٔ ٣َ ٌِ َٛ هَّللٔ ب٩ِٔ 

َّطُ  ٧َ ٨ِطُ أ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ُسو َر َر َضا  ٌَ ٔ ٤ َّی َس ً ٤َا َح اتُُض َِػَو ِت أ ٌَ َٔ َت ِر ا َٓ ٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا ٔ فٔي  ط ٠َِی ًَ طُ  َٟ َاَ٪  ٨ِّا ک َزی  ٕ َضی اب٩َِ أَبٔي َحِسَرز ا َ٘ اهَّللٔ َت  ٢ُ

یَا ی  ٨َاَز َٓ  ٔ َزتٔط َٕ حُِح ٔسِح  َٕ َظ َٛ َّی  ً ٤َٔا َح ِیض َٟ ٔ َد إ َْخَ َٓ  ٔ تٔط ٥َ َوصَُو فٔي بَِي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  اهَّللٔ  َػل و٢َ  ُس یَا َر َِّیَک  ب َٟ ا٢َ  َٗ ُب  ٌِ َٛ

ـٔ  ِٗ ا َٓ  ٥ِ ُٗ  ٢َ ا َٗ  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس یَا  ُت  ٠ِ ٌَ َٓ ِس  َ٘ َٟ  ٢َ ا َٗ ِْطَ  اٟظَّ ٔ أَِی  ط ِی َٟ ٔ َ إ أَِو٣َأ َٓ ٨َِٔک َصَذا  َزی  ٩ِ٣ٔ ٍِ َؿ  ٢َ ا َٗ ٔ  ط

ےت ںیہ ہک اوہنں ےن ا ن ایب دحرد  ے دبع اہلل  ن دمحم، امثعؿ  ن رمع، ویسن، زرہی، دبعاہلل  ن بعک  ن امکل، بعک  ے رفاتی رک

انس، دجسم ںیم اےنپ دنی اک اقتاض ایک وج اس رپ اھت، اؿ دفونں یک آفاز دنلب وہیئ اہیں کت ہک اوکس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رپدہ ااھٹ رک ابرہ رشتفی الےئ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق اےنپ رجح  ںیم ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ رجح  اک

، افر آفاز دی ہک ا  بعک! بعک ےن اہک کیبل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ ےن رفامای اانپ آرض اس دقر اعمػ رک د  

فملس! آپ ےن افر ااشر   ے التبای ہک آداھ )اعمػ رک د ( بعک ےن اہک ہک ںیم ےن اعمػ رک دای، ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ا ن ایب دحرد  ے رفامای، اج افر آرض ادا رک د ۔

 دبع اہلل  ن دمحم، امثعؿ  ن رمع، ویسن، زرہی، دبعاہلل  ن بعک  ن امکل، بعک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑگھجفں اک ایبؿ ۔ :   ابب

 ےن فاولں ںیم  ے اکی اک دفےر  ےک قلعتم وگتفگ رک ےن اک ایبؿ ۔ڑگھج
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ری :  راوی اٟ٘ا اٟزح٩٤ ب٩ ًبس ، ًبس ، رعوہ ب٩ زبیر ک اب٩ طہاب ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 ٔ اٟ ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُس یُو ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َّطُ َحسَّ ٧َ ٔیِّ أ ار َ٘ ِٟ ا ِبٕس  ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  زَِّح اٟ ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ َوَة ب٩ِٔ  ٩ِ رُعِ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ْک 

َر  و ُ ُس أ ٕ َيِْقَ َا٦ ٔز ی٥ٔ ب٩ِٔ ح ٜٔ ا٦َ ب٩َِ َح ُت صَٔظ ٌِ ٔ َس٤ و٢ُ  ُ٘ ُط َي ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر أب  لَّ َد ِٟ ا ٤ََز ب٩َِ  ُت ًُ ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ َ ل ًَ أ٪  َٗ َُفِ ِٟ ا ٔ ٣َا َة  َیِر ي ُ

 َ ٔ ث٥َُّ أ ٠َِیط ًَ َح١َ  ًِ َ ا َوِٛٔسُت أَِ٪ أ َض ٧َٔی أ َِْقَ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  اهَّللٔ َػل  ٢ُ و َرُس َاَ٪  ک ا َو ُؤَص َِْقَ ُط أ ُِت َّب ب َٟ َٖ ث٥َُّ  ََّصَ اِن َّی  ً ُتطُ َح َض٠ِ ٣ِ

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  َرُسو  ٔ ُت بٔط ٔئِ ح َٓ  ٔ ائٔط َٔز ٔز ٔس٠ِطُ ث٥َُّ ب َِر لٔي أ  ٢َ ا َ٘ َٓ َضا  ٨ٔی أَِت َِْقَ ا أ ٣َ ٔ یِر َُ َي  ل ًَ  ُ أ ا َيِْقَ ُت َصَذ ٌِ ٔ َس٤ يي  ٔن ُت إ ٠ِ ُ٘ َٓ  ٥َ

ُْقِ  ِٟ ا ِت إٔ٪َّ  َٟ ٔ ِز ٧ُ ا أ َذ َٜ ٢َ َص ا َ٘ َٓ أُِت  َْقَ َٓ  ِ أ ِْقَ ا ٔي  ٢َ ل ا َٗ ِت ث٥َُّ  َٟ ٔ ِز ٧ُ ا أ ََٜذ ٢َ َص ا َٗ  َ أ َْقَ َٓ  ِ أ ِْقَ ا ُط  َٟ  ٢َ ا َس َٗ َي  ل ًَ ِز٢َٔ  ٧ُ ؤا آَ٪ أ اِْقَ َٓ  ٕٖ ٔة أَِِحُ ٌَ ِب

٨ِطُ  ٣ٔ َ ْسَّ ا َتَی ٣َ 

دبع اہلل  ن ویفس، امکل ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب، دبعارلنمح  ن دبعااقلری  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رمع  ن اطخب وک 

 ڑپاتھ اھت، افر روسؽ ےتہک وہےئ انس ہک ںیم ےن اشہؾ  ن میکح  ن زحاؾ وک وسرہ رفاقؿ اس ےک الخػ ڑپےتھ وہےئ انس، سج رطح ںیم

ز اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک ڑپاھای اھت افر آربی اھت، ہک ںیم اؿ رپ دلجی رک اجؤں، رگم ںیم ےن ربص ایک اہیں کت ہک فہ امن

فر رعض ایک، ہک ںیم  ے افرغ وہےئ رھپ ںیم اؿ ےک ےلگ ںیم اچدر ڈاؽ رک اؿ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس رکیل آای ا

ےن اؿ وک اس رطہقی ےک الخػ ڑپےتھ وہےئ انس سج رطح آپ ےن ھجم وک ڑپاھای ےہ آپ ےن ھجم  ے رفامای ہک اس وک وھچڑ دف، رھپ 

اؿ  ے رفامای اہک ڑپھ )اوہنں ےن ڑپاھ( وت آپ ےن رفامای ایس رطح آتی انزؽ وہیئ ےہ رھپ ھجم  ے رفامای ہک ڑپوھ، ںیم ےن ڑپاھ وت 

ر ح مت وک آاسین وہ ڑپوھ۔آپ ےن
سط
ح 

  رفامای، ایس رطح انزؽ وہا ےہ، آرآؿ است رطح رپ انزؽ وہا ےہ 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب، دبعارلنمح  ن دبعااقلری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ولعمؾ وہےن ےک دعب انگہ رک ےن فاولں افر ڑگھجا رکےن فاولں وک رھگ  ے اکنؽ دےنی احؽ

 ڑگھجفں اک ایبؿ ۔ :   ابب



 

 

 ہح ایک ۔  اکنؽ دای  ب اوہنں ےن وناحؽ ولعمؾ وہےن ےک دعب انگہ رک ےن فاولں افر ڑگھجا رکےن فاولں وک رھگ  ے اکنؽ دےنی اک ایبؿ افر رمع ےن اوبرکب یک نہب ) اؾ رففہ( وک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2260    حس

اٟزح٩٤، ابوہزیزہ :  راوی اہی٥، ح٤یس ب٩ ًبس ، سٌس ب٩ ابز ہ ی، طٌب ر، ٣ح٤س ب٩ ًس  ٣ح٤س ب٩ بظا

 ٌِ ٩ِ َس ًَ َبَة  ٌِ ٩ِ ُط ًَ سٓٔیٕ  ًَ َبٔي  ُس ب٩ُِ أ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٔي َحسَّ ٩ِ أَب ًَ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ِبسٔ  ًَ ٤َِیسٔ ب٩ِٔ  ٩ِ حُ ًَ َِزاصٔی٥َ  سٔ ب٩ِٔ إٔب

 ُ ا٦َ ث٥َُّ أ َ٘ ُت َٓ  ٔ ًَلة ٔاٟؼَّ َز ب آ٣ُ ٤ُِت أَِ٪  ٤َ ِس َص َ٘ َٟ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َِزَة  ی َُز َ٪ ص َضُسو ٕ َِل َيِظ ِو٦ َٗ  ٢ٔٔ از ٨َ َي ٣َ ٔل َٕ إ ٔ اٟ َخ

 ُ أ َٓ ًَلَة  ض٥ِٔ اٟؼَّ ٠َِی ًَ  َٚ  َِحِّ

دمحم  ن اشبر، دمحم  ن دعی، ہبعش، دعس  ن اربامیہ، دیمح  ن دبعارلنمح، اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ، 

 رشکی ںیہن آپ ےن رفامای ہک ںیم ےن ارادہ ایک ہک امنز اک مکح دفں افر امنز ڑھکی وہ وت ںیم اؿ ولوگں ےک رھگفں ںیم اجؤں وج امنز ںیم

 وہےت افر اؿ ےک رھگفں وک الج دفں۔

 دمحم  ن اشبر، دمحم  ن دعی، ہبعش، دعس  ن اربامیہ، دیمح  ن دبعارلنمح، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیم ےک فیص ےک دوعی رکےن اک ایبؿ ۔

 ڑگھجفں اک ایبؿ ۔ :   ابب

 تیم ےک فیص ےک دوعی رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2261    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ظہ  ئ ًا  ، ی، رعوہ ہز ، ز ٔیا٪ ٣ح٤س س اهَّلل ب٩   ًبس 

اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ٕس َحسَّ َّ٤ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح ًَ ا  ٨ََ ث َس َحسَّ ٌِ َس َة َو ٌَ ِبَس ب٩َِ َز٣ِ ًَ ا أَ٪َّ  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ



 

 

یَ  ْس  ٌِ َس ا٢َ  َ٘ َٓ َة  ٌَ اب٩ِٔ أ٣ََةٔ َز٣ِ ٥َ فٔي  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔلَي  ا إ َتَؼ٤َ اِخ إؾ  َّٗ َبٔي َو اب٩َِ أ ٔ أَِوَػ اهَّلل  ٢َ ُسو ا ا َر ٔي أَخٔي إَٔذ ن

اب٩ُِ أ٣ََةٔ  َة أَخٔي َو ٌَ ِبُس ب٩ُِ َز٣ِ ًَ ا٢َ  َٗ ِىٔی َو اب َّطُ  ٧ٔ إ َٓ طُ  ـَ ٔ ب ِٗ َ أ َٓ َة  ٌَ اب٩َِ أ٣ََةٔ َز٣ِ ُِوَز  ٧َ ُت أَِ٪ أ ٔس٣ِ أَی َٗ ََفَ َبٔي  أغ أ َٔفَ لَي  ًَ أَبٔي ُؤَٟس 

 َٓ َِبَة  ت ٌُ ٔ ٨ّا ب ّضا بَيِّ َطَب  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ُ اٟ ِوَزة َس یَا  ٨ِطُ  ٔٔيی ٣ٔ َتح اِح ٔغ َو ا ُس ٠َِٟٔٔفَ َٟ َو ِٟ ا َة  ٌَ ِبُس ب٩َِ َز٣ِ ًَ یَا  َک  َٟ ٢َ صَُو  ا َ٘ 

دبع اہلل  ن دمحم  نایؿ، زرہی، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک دبع  ن زہعم افر دعس  ن ایب فاقص، زہعم 

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل ےئگ، دعس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع یک ولڈنی ےک ڑلےک ےک قلعتم اانپ دقمہم 

فآہل فملس! ھجم وک ےری  اھبیئ ےن فتیص یک یھت ہک  ب ںیم ہکم وچنہپں افر زہعم یک ولڈنی ےک ڑلےک رپ رظن ڑپ  وت اس رپ ہضبق 

ایک ہک فہ ےریا اھبیئ ےہ افر ےری  ابپ یک ولڈنی اک اٹیب ےہ، ےری  ابپ رکولں اس ےئل ہک، ےریا اٹیب ےہ، افر دبع  ن زہعم ےن ایبؿ 

ےک رتسب رپ دیپا وہا ےہ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک وصرت ہبتع  ے یتلم یتلج دیھکی وت آپ ےن رفامای ا  دبع  ن زہعم وت 

 دہ! وت اس  ے رپدہ رک۔اس اک دقحار ےہ ڑلاک ایس اک ےہ سج ےک رتسب رپ دیپا وہا ےہ افر ا  وس

 دبع اہلل  ن دمحم  نایؿ، زرہی، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... رکعؾسج صخش یک رطػ  ے رشارت اک ادن ہشی وہ اس ےک ابدنےنھ اک ایبؿ، افر ا ن سابس ےن

 ڑگھجفں اک ایبؿ ۔ :   ابب

  اھت ۔سج صخش یک رطػ  ے رشارت اک ادن ہشی وہ اس ےک ابدنےنھ اک ایبؿ، افر ا ن سابس ےن رکعہم وک آرآؿ ننس افر رفاضئ اھکس ےن ےک ےئل دیق ایک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2262    حس

، سٌیس  :  راوی ہ، ٟیث ابي سٌیس، حرضت ابوہزیزہٗتيب  ب٩ 

 ِ٨ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َِزَة  ی ٍَ أَبَا صَُز ٔ ٤ َّطُ َس ٧َ یٕس أ ٌٔ َس یٔس ب٩ِٔ أَبٔي  ٌٔ ٩ِ َس ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ث٨ََ َبُة َحسَّ تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َث َر ٌَ ٢ُ َب و ُ٘ ا َي ُض٤َ

ائَِت  َح َٓ ٧َِحٕس  َٔب١َ  ٥َ َخِیًّل ٗ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َُلوُظ اهَّللُ  ب ََفَ ٔة  ٣َ امَیَ ِٟ ا ُس أَص١ِٔ  َسیِّ  ٢ٕ ا٣َُة ب٩ُِ أُثَا ٤َُ طُ ث َٟ ا٢ُ  َ٘ َة ُي َٔ ٨ٔی َىٔی َح َٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ب ب



 

 

 ََ ٨َِٔس ا ً ٢َ ٣َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو ٔ َر ط ِی َٟ ٔ َد إ َْخَ َٓ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا رٔی  ا َسَو ٕة ٩ِ٣ٔ  َی رٔ ا ٨ِٔسٔ بَٔش ً ٢َ ا َٗ ُة  ا٣َ َا ث٤َُ َا ی ی ی

ا٣َةَ  ٤َُ وا ث ُ٘ ٔ ٢َ أَك٠ِ ا َٗ َث  َحٔسی ِٟ ا َْکَ  َذ َٓ یِْر  ُس َخ َّ٤  ٣َُح

ہبیتق، ثیل، دیعس  ن ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ فہ ےتہک ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجن یک 

ہم  ن ااثؽ اھت افر امیہم فاولں اک ےردار اھت، رگاتفر رک الےئ افر رطػ اکی رکشل اجیھب، فہ ولگ ینب ہفینح ےک اکی صخش وک سج اک انؾ امث

دجسم ےک اکی وتسؿ ےک اس ھ ابدنھ دای، رھپ اس ےک اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر وپاھچ ہک ا  امثہم 

 امای امثہم وک وھچڑ دف۔ریت  اپس ایک ےہ، اس ےن اہک ےری  اپس امؽ ےہ، افر وپری دحثی ایبؿ یک، آپ ےن رف

 ہبیتق، ثیل، دیعس  ن ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رحؾ ںیم یسک وک ابدنےنھ افر دیق رکےن اک ایبؿ افر انعف  ن دبعااحلرث ےن ہکم ںیم وفص

 ڑگھجفں اک ایبؿ ۔ :   ابب

رپ رخدیا ہک ارگ رضحت رمع رایض وہ رحؾ ںیم یسک وک ابدنےنھ افر دیق رکےن اک ایبؿ افر انعف  ن دبعااحلرث ےن ہکم ںیم وفصاؿ  ن اہیم  ے دیق اخہن ےک ےئل اکی رھگ اس رشط 

 ر ا ن زریب ےن ہکم ںیم دیق ایک ۔وس دانیر ںیلم ےگ اف ےئگ وت عیب وپری وہیئگ افر ارگ فہ رایض ہن وہےئ وت وفصاؿ وک اچر

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2263    حس

ابي سٌیس، حرضت ابوہزیزہ :  راوی یث، سٌیس ب٩   ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ، ٟ

َس  ٔي  یُس ب٩ُِ أَب ٌٔ ثَىٔی َس ٢َ َحسَّ ا َٗ ِیُث  ا٠َّٟ ا  ث٨ََ َٕ َحسَّ ُس یُو ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َث َحسَّ ٌَ ا٢َ َب َٗ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َِزَة  ی ٍَ أَبَا صَُز ٔ َس٤ یٕس  ٌٔ

ا ٤َُ ُط ث َٟ ا٢ُ  َ٘ َة ُي َٔ ٨ٔی َىٔی َح َٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ب َِت ب ائ َح َٓ ٧َِحٕس  َٔب١َ  ًّل ٗ ٥َ َخِی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ یَٕة اٟ رٔ ا بَُلوُظ بَٔش ََفَ  ٢ٕ ُة ب٩ُِ أُثَا ٣َ

٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا رٔی  َوا َس  ٩ِ٣ٔ 

دبع اہلل  ن ویفس، ثیل، دیعس  ن ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

فملس ےن دجن یک رطػ اکی رکشل اجیھب، وت فہ ولگ ینب ہفینح ےک اکی صخش وک سج اک انؾ، امثہم  ن ااثؽ اھت، ےل رک آےئ، اس وک دجسم 

 ابدنھ دای۔ےک اکی وتسؿ  ے 

 دبع اہلل  ن ویفس، ثیل، دیعس  ن ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آرض دار اک اھچیپ رکےن اک ایبؿ ۔

 ڑگھجفں اک ایبؿ ۔ :   ابب

 آرض دار اک اھچیپ رکےن اک ایبؿ ۔

سج یث                               ج٠س او٢  :  ٠      2264    حس

ک  :  راوی ہز٣ز، ًبساهَّلل ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟ اٟزح٩٤ ب٩  ہ، ًبس ر، ٟیث، جٌَف ب٩ ربیٌہ ، ح، ٟیث، جٌَف ب٩ ربیٌ یحٌی ب٩ بٜی

٣اٟک ری، ٌٛب ب٩   انؼا

َىٔی جَ  ث ِیُث َحسَّ ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ا  ٨ََ ث َة َحسَّ ٌَ َربٔی ََفُ ب٩ُِ  ٌِ َىٔی َج ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ُث  ِی ا٠َّٟ َىٔی  ث یِرُُظ َحسَّ َُ ا٢َ  َٗ َة َو ٌَ َربٔی ََفُ ب٩ُِ  ٌِ

َر  ٕٔک  اٟ ٔب ب٩ِٔ ٣َ ٌِ َٛ  ٩ِ ًَ یِّ  رٔ َِنَؼا ِْل ٕٔک ا اٟ ٔب ب٩ِٔ ٣َ ٌِ َٛ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  َ ز ُز٣ُِ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ص زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ َُّط ًَ ٧َ ُط أ ٨ِ ًَ اهَّللُ  طُ ضَٔی  َٟ َاَ٪  ک

 ُ ات َو ِت أَِػ ٌَ َٔ َت ِر َّی ا ً ٤َا َح ک٠ََّ َت َٓ ُط  ٠َز٣َٔ َٓ َ٘ٔیطُ  ٠َ َٓ ی٩ِْ  َز ِْلَِس٠َیٔمِّ  ا  ٕ ز َبٔي َحِسَر ٔ ب٩ِٔ أ اهَّلل ِبسٔ  ًَ َي  ل َّي اهَّللُ ًَ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا  ٔض٤َٔ زَّ ب ٤َ َٓ ا  ُض٤َ

 ُ٘ َُّط َي ٧َ أ َٛ  ٔ ظ اَر بَٔیٔس ََط ُب َوأ ٌِ َٛ َا  ٢َ ی ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی اًَ ّٔ نِٔؼ  ََ َز ٠َِیطٔ َوَت ًَ َٕ ٣َا  نِٔؼ أََخَذ  َٓ  َٕ ِؼ ا٨ِّٟ  و٢ُ 

ییحی  ن ریکب، ثیل، رفعج  ن رہعیب )ییحی  ن ریکب ےک العفہ دفےر  ولوگں ےن اس رطح ہلسلس دنس ایبؿ ایک( ثیل، رفعج  ن رہعیب، 

 ہک اؿ اک دبعاہلل  ن ایب دحرد اہملس رپ دبعارلنمح  ن رہزم، دبعاہلل  ن بعک  ن امکل ااصنری، بعک  ن امکل  ے رفاتی رکےت ںیہ

ھچک آرض اھت،انچہچن اس  ے ےلم افر اس ےک ےھچیپ گل ےئگ افر دفونں ےن وگتفگ یک، اہیں کت ہک دفونں یک آفاز دنلب وہیئ یبن یلص اہلل 

ےئ رفامای ہک فصن اعمػ ہیلع فآہل فملس اؿ دفونں ےک اپس  ے سگر  افر رفامای، ا  بعک افر اےنپ تا ھ  ے وگای ااشرہ رکےت وہ



 

 

 رک دف، وت اوہنں ےن فصن آرض ےل ایل افر فصن وھچڑ دای۔

ییحی  ن ریکب، ثیل، رفعج  ن رہعیب ، ح، ثیل، رفعج  ن رہعیب، دبعارلنمح  ن رہزم، دبعاہلل  ن بعک  ن امکل ااصنری، بعک  :  رافی

  ن امکل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اقتاض رکےن اک ایبؿ ۔

 ڑگھجفں اک ایبؿ ۔ :   ابب

 اقتاض رکےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2265    حس

اٟـهي، ٣ْسوٚ، خباب :  راوی ع، ابو ا٤ً ہ،   اسحٙ، وہب ب٩ جزیز ب٩ حاز٦، طٌب

 ُٚ ِٔسَحا ٨ََا إ ث بَّ  َحسَّ ٩ِ َخ ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ َهي  ـ  اٟ ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٤َٔع  ًِ َ ِْل ا  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ُط َا  بََر٧ ٕ أَِخ از٦ٔ ٔ ب٩ِٔ َح ٔیز ز ُِب ب٩ُِ َج ٨ََا َوص ث ا٢َ َحسَّ َٗ إب 

ا٢َ  َ٘ َٓ ُظ  اَؿا َ٘ ََت ُط أ ُت أََتِي َٓ اص٥ُٔ  َزَر ائ١ٕٔ  أؾ ب٩ِٔ َو ٌَ ِٟ ا لَي  ًَ َاَ٪ لٔي  ک ةٔ َو َحاص٠ٔٔیَّ ِٟ ا ِي٨ّا فٔي  َٗ ُت  ٨ِ ٕس  ُٛ َّ٤ ٤َُٔح َّی َتَُِٜفَ ب ً َک َح ی ـٔ ِٗ َ َِل أ

 َٗ َثَک  ٌَ یَِب ُ ث٥َُّ  اهَّلل َتَک  ٤ُٔي َّی ی ٥َ َحً َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٕس  ٤َُٔح٤َّ َُفُ ب ِٛ َ ٔ َِل أ اهَّلل ُت َِل َو ٠ِ ُ٘ َي َٓ أُوت َٓ َث  ٌَ ِ وَت ث٥َُّ أُب َّی أ٣َُ ىٔی َحً ًِ َس َٓ  ٢َ ا

َیَک  ـٔ ِٗ َ ا ث٥َُّ أ ّس َٟ اِّل َوَو اِْلیَةَ  ٣َ ا  ّس َٟ اِّل َوَو یَنَّ ٣َ َْلُوَت ا٢َ  َٗ ا َو ٨َٔ ات َی ََفَ بٔآ َٛ ٔذی  َّٟ ا َیَِت  أ َََفَ ِت أ َٟ َ ز ٨َ َٓ 

ااحسؼ ، فبہ  ن رجری  ن احزؾ، ہبعش، اشمع، اوبایحضل، رسمفؼ، ابخب  ے رفاتی ںیہ ہک ںیم اجتیلہ ےک زامہن ںیم ولتار اک ہشیپ رکات 

مہ آرض ےھت، ںیم اس ےک اپس اقتاض رکےن آای، اس ےن اہک ںیم ےھجت اس فتق کت ںیہن اھت، افر ےری  اعص  ن فالئ رپ دنچ در

رک اتکس  دفں اگ  ب کت وت دمحم اک ااکنر ہن رک ، ںیم ےن اہک ادا یک  مس ااسی وہ ںیہن اتکس، ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ااکنر ںیہن

، اس ےن ہک وت ےھجم وھچڑ د ، اہیں کت ہک ںیم رم اجؤں، رھپ ااھٹای اجؤں، افر  ب کت ہک اہلل ےھجت امر  افر امرےن ےک دعب ااھٹےئ
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 داھکی سج ےن ےریی اشنوینں اک ااکنر ایک افر اہک ہک ےھجم امؽ ف افالد رضفر ےلم اگ،ہک ایک وت ےن اس وک 

 اقحس، فبہ  ن رجری  ن احزؾ، ہبعش، اشمع، اوبایحضل، رسمفؼ، ابخب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اھٹےن اک ایبؿرگی ڑپی زیچ ا : ابب

 ... رگی ڑپی زیچ ااھٹ ےن اک ایبؿ افر  ب اس اک امکل اس یک اشناینں اتب د  وت اوکس فاسپ

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 رگی ڑپی زیچ ااھٹ ےن اک ایبؿ افر  ب اس اک امکل اس یک اشناینں اتب د  وت اوکس فاسپ رک د  ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2266    حس

، سویس ب٩ ٠ُٔة :  راوی ہ ہ، س٤٠ ر، طٌب ، ٨ُس  آز٦، طٌبہ، ح، ٣ح٤س ب٩ بظار

 َ٤ َس٠َ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ُط ا  ث٨ََ ْر َحسَّ ٨َُِس ا ُ ٨ََ ث إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ َىٔی ٣َُح ث ُة و َحسَّ َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث َز٦ُ َحسَّ ا آ ٨ََ ث َة َحسَّ ٠َ َٔ َُ یَِس ب٩َِ  َو ُت ُس ٌِ ٔ َس٤ َة 

َّي َٗ  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ أََتِیُت  َٓ ٕر  ا ٔی٨َ ائََة ز ّة ٣ٔ ا٢َ أََخِذُت َُصَّ َ٘ َٓ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ٕب  ٌِ َٛ َيَّ ب٩َِ  ٘ٔیُت أُب َٟ  ٢َ ا ا َض ِٓ ٢َ رَعِّ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ 

ا َ٘ َٓ ُط  ُت ا ث٥َُّ أََتِي َض ُٓ ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ أَٔجِس ٩ِ٣َ َي َٓ ِوِّل  َضا َح ُت ِٓ زَّ ٌَ َٓ ِوِّل  ِى َح َٔ ٢َ اِح ا َ٘ َٓ ًََلثّا  ُتطُ ث ٥ِ٠َ أَٔجِس ث٥َُّ أََتِي َٓ ا  ُتَض ِٓ زَّ ٌَ َٓ ِوِّل  ا َح َض ِٓ ٢َ رَعِّ

 ٔ ُس ب ٌِ ُط َب ُت ٘ٔي ٠َ َٓ ُت  ٌِ ٤َِت اِسَت َٓ ا  َٔض ٍِ ب ٔ ت ٤ِ ِسَت ا َٓ ا َوإِٔلَّ  ٔبَُض اح َػ َئ  ا إِٔ٪ َج َٓ ا  َائََض ا َوؤک َزَص َس ًَ ا َو ََض ائ ًَ ٔ ًََلثَةَ و ٔی ث َِزر ٢َ َِل أ ا َ٘ َٓ َة  َّٜ ٤َ 

احّٔسا ِوِّل َو ٢ٕ أَِو َح َوا  أَِح

آدؾ، ہبعش، ح، دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش، ہملس، وسدی  ن ۃلفغ ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ایب  ن بعک  ے الم اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم 

رہتشم رکف۔ ںیم اس وک  اکی وس دانیر یک یلیھت ےل رک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای، وت آپ ےن رفامای اس وک اکی اسؽ کت

 اکی اسؽ کت رہتشم رکات رتا، نکیل اس اک اچہپےنن فاال ےھجم وکیئ ہن الم، ںیم آپ ےک اپس آای، وت آپ ےن رفامای، اکی اسؽ کت رہتشم رکف



 

 

ےک اپس آای، آپ ےن رفامای، ںیم اس وک رہتشم رکات رتا، نکیل اس وک اچہپ ےنن فاال ھجم وک ہن الم، رھپ رسیتی ابر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اس اک رظػ، یتنگ افر ےر دنبنھ وک اید رھک ارگ اس اک امکل آاجےئ وت ریخ، فرہن اس  ے افدئہ ااھٹانچہچن ںیم ےن اس  ے افدئ ااھٹای 

ؽ کت ای اکی اسؽ )اکؾ ںیم الای( ہبعش اک ایبؿ ےہ۔ ہک ںیم اس ےک دعب ہملس  ے ہکم ںیم الم وت اوہنں ےن اہک ےھجم اید ںیہن ہک نیت اس

 کت االعؿ رکےن وک رفامای۔

 آدؾ، ہبعش، ح، دمحم  ن اشبر، دنغر، ہبعش، ہملس، وسدی  ن ۃلفغ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وھکےئ وہےئ افٹن اک ایبؿ ۔

 ایبؿرگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک  :   ابب

 وھکےئ وہےئ افٹن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2267    حس

ی :  راوی ث ٛے ًُل٦( زیس ب٩ خاٟس جہى اٟزح٩٤، سٔیا٪، ربیٌہ، یزیس )٨٣بٌ ، ًبس  ٤ًزو ب٩ ًباض

 ِٔ ا ُس ث٨ََ ٩ٔ٤َ َحسَّ زَِّح اٟ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث إض َحسَّ بَّ ًَ زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث أٟٕس َحسَّ یِٔس ب٩ِٔ َخ ٩ِ َز ًَ ٔث  ٌٔ َب ٨ِ٤ُ ِٟ ا َي  ِول ٔیُس ٣َ یَز َىٔی  ث َة َحسَّ ٌَ َربٔی  ٩ِ ًَ اُ٪  َی

یَ  ا  َّ٤ ًَ ُط  َٟ َ َشأ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ ابٔيٌّ  اَئ أرَِعَ ٢َ َج ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ىٔیِّ َر َض ُح ِٟ ّة ث٥َُّ ا َضا َس٨َ ِٓ ٢َ رَعِّ ا َ٘ َٓ ُٔلطُ  ٘ ِى ٠َِت َٔ اِح

ا ُة  َّٟ ا ـَ َٓ و٢َ اهَّللٔ  َرُس یَا  ا٢َ  َٗ ا  َض ِ٘ ٔٔ ٨َِ ِست ا َٓ َٔضا َوإِٔلَّ  ََ ب ُ بٔر یُِد َئ أََحْس  إِٔ٪ َجا َٓ ا  َائََض ا َوؤک َػَض ا َٔ ٔ َک أَِو ً ْٔلَخٔی َک أَِو  َٟ  ٢َ ا َٗ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ

 ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َز َوِجطُ  ٌَّ ٤َ َت َٓ ِْلٔب١ٔٔ  ا ُة  َّٟ ا ا٢َ َؿ َٗ ِٔب  ئ ٔزُ ٠ٟٔذِّ ا َتز ُؤَص ا َ٘ ٔس اُؤَصا َو ا حَٔذ َض ٌَ ا ٣َ َض َٟ َک َو َٟ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط

َحزَ  اٟظَّ ِک١ُُ  َئ َوَتأ ٤َا ِٟ  ا

 ےک الغؾ( زدی  ن اخدل ینہج  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک 

 

 عب
ی

 

می
رمعف  ن سابس، دبعارلنمح،  نایؿ، رہعیب، سیدی )

فآہل فملس ےک اپس آای، افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رگی ڑپی زیچ اپےن ےک قلعتم وپاھچ، آپ اکی ارعایب یبن یلص اہلل ہیلع 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی اسؽ کت اس اک االعؿ رکف رھپ اس یک یلیھت افر ےردنبنھ وک اید رھک ارگ وکیئ صخش آےئ وج ےھجت 



 

 

 ےل اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھکیئ وہیئ رکبی! آپ ےن اس یک ربخ د  وت ریخ فرہن وت اس وک رخچ رک

رفامای ریت  ےئل ےہ ای ریت  اھبیئ ےک ےئل ای ڑیھب  ےک ےئل اس ےن وپاھچ وھکای وہا افٹن! یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رہچہ 

 ھ اس اک وجات افر کشم ےہ، فہ اپین ےک اپس ارت  اگ افر درتخ ےک ےتپ ابمرک ریغتم وہ ایگ، افر رفامای ےھجت اس  ے ایک اکؾ اس ےک اس

 اھک ےل اگ۔

 ےک الغؾ( زدی  ن اخدل ینہج :  رافی

 

 عب
ی

 

می
 رمعف  ن سابس، دبعارلنمح،  نایؿ، رہعیب، سیدی )

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہ رکبی اک ایبؿ ۔مگ دش

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 مگ دشہ رکبی اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2268    حس

ث ٛے ًُل٦( زیس ب٩ خاٟس :  راوی ، یحٌی، یزیس )٨٣بٌ ، س٠امی٪  اس٤ٌی١ ب٩ ًبساهَّلل 

ِبٔس اهَّللٔ ًَ أًی١ُ ب٩ُِ  ِٔس٤َ ٨ََا إ ث ٔ َحسَّ اٟ یَِس ب٩َِ َخ ٍَ َز ٔ ٤ َّطُ َس ٧َ ٔث أ ٌٔ َب ٨ِ٤ُ ِٟ ا لَي  ِو ٔیَس ٣َ ز َی  ٩ِ ًَ ٌَی  یَِح  ٩ِ ًَ ًَٔل٢ٕ  ُ٪ ب٩ُِ ب ُس٠َامِیَ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕس  

ارِعٔ   ٢َ ا َٗ َّطُ  ٧َ ٥َ أ ًَ َ ز َٓ َلةٔ  َ٘ ا٠ٟ   ٩ِ ًَ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ئ١َٔ  ُس و٢ُ  ُ٘ ٨ِطُ َي ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َضا  ِٖ َر ِٓ َائََضا ث٥َُّ رَعِّ ٔک َػَضا َوو ا َٔ ٔ ً

 َّٟ ا ا  َضَذ َٓ ٌَی  ا٢َ یَِح َٗ ٨َِٔسُظ  ّة ً ٌَ زٔي ٧َِت َو َا ک َُضا َو احٔب َٙ بَٔضا َػ َٔ ٨َِ ِست ا  ِٖ َز ٌِ ٥ِ ُت َٟ ٔیُس إِٔ٪  ز َی  ٢ُ و ُ٘ ٨َّة َي یٔث َس ٔي َحسٔ ٔی أَف َِزر ٔذی َِل أ

 َ ٥َ صَُو أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ٔ  ٠َِیطٔ َر ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ا ةٔ  َّٟ ا َؿ َزی فٔي  َٕ َت ِی َٛ ا٢َ  َٗ ٔ ث٥َُّ  ظ َطِیْئ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔس  ٦ِ

یِ  َٛ  ٢َ ا َٗ ا ث٥َُّ  ـّ ُٖ أَِي زَّ ٌَ َٔي ُت ه زٔیُس َو َی ا٢َ  َٗ ِٔب  ئ َک أَِو ٠ٟٔذِّ ْٔلَخٔی َک أَِو  َٟ َٔي  ا ه ٤ََّ ٧ٔ إ َٓ ا  ٥َ ُخِذَص َس٠َّ َّٟ َو ا َؿ ٔي  ی ف َز ا٢َ َٕ َت َ٘ َٓ  ٢َ ا َٗ ِْلٔب١ٔٔ  ا ةٔ 

َرب َضا ا  َیحَٔسَص َّی  ً َز َح َح اٟظَّ ِک١ُُ  َئ َوَتأ ٤َا ِٟ ا  ُ زٔز ََضا َت ائ َ٘ ٔس ََضا َو ائ َضا حَٔذ ٌَ إٔ٪َّ ٣َ َٓ َضا  ًِ  َز

 ےک الغؾ( زدی  ن اخدل ایبؿ رکےت ںیہ، ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رگ

 

 عب
ی

 

می
ی ڑپی الیعمس  ن دبعاہلل ، امیلسؿ، ییحی، سیدی )



 

 

زیچ ےک قلعتم درایتف ایک ایگ، وت آپ ےن رفامای، ہک اس یک یلیھت افر اس ےک ےر دنبنھ وک اچہپؿ ےل، رھپ اسؽ رھب کت ولوگں وک التبات 

 رہ، سیدی ےن ایبؿ ایک ہک ارگ اس اک اچہپےنن فاال ہن ےلم وت اس اک ااھٹ ےن فاال اس وک رخچ رک ، نکیل فہ اس ےک اپس اامتن رےہ اگ ییحی

ےن اہک، ےھجم ولعمؾ ںیہن ہک آای ہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی ںیم اھت ای اینپ رطػ  ے ہی ڑباھ دای ےہ رھپ اس ےن 

وپاھچ ہک یکٹھب وہیئ رکبی ےک قلعتم آپ اک ایک ایخؽ ےہ؟ آپ ےن رفامای اس وک ڑکپےل فہ ریت  ےئل ےہ، ای ریت  اھبیئ ےئلیک ای 

 ےک ےئل

ئ

، سیدی ےن اہک ہک اس وک یھب رہتشم ایک اجےئ اگ، رھپ اس ےن وپاھچ وھبےل  ےکٹھ افٹن ےک قلعتم آپ ایک رفامےت ںیہ؟ ڑیھبی 

آپ ےن رفامای اس وک وھچڑ د ، اس ےئل ہک اس ےک اس ھ اس اک وجات افر اس یک کشم ےہ فہ اپین ےک اپس ارتات ےہ افر درتخ  ے 

  اپ اتیل ےہ۔اھکات ےہ اہیں کت ہک اس اک امکل اس وک

 ےک الغؾ( زدی  ن اخدل :  رافی

 

 عب
ی

 

می
 الیعمس  ن دبعاہلل ، امیلسؿ، ییحی، سیدی )

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ ہطقل اک امکل اکی اسؽ کت ہن ےلم، وت فہ اس اک ےہ وج اس وک اپےئ ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 ارگ ہطقل اک امکل اکی اسؽ کت ہن ےلم، وت فہ اس اک ےہ وج اس وک اپےئ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2269    حس

ٟس :  راوی ث ٛے ًُل٦( زیس ب٩ خا بي ًبساٟزح٩٤، یزیس )٨٣بٌ ہ ب٩ ا ک، ربیٌ ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

٨ََا ث ٌٔ  َحسَّ ٨َِب ٤ُ ِٟ ا َي  ِول زٔیَس ٣َ َی  ٩ِ ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ ٔي  َة ب٩ِٔ أَب ٌَ َربٔی  ٩ِ ًَ أْٟک  بََر٧َا ٣َ َٕ أَِخ ُوُس ٔ ب٩ُِ ی اهَّلل ِبُس  أٟٕس ًَ یِٔس ب٩ِٔ َخ ٩ِ َز ًَ ٔث 

 َ َشأ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ َّي اهَّلل َػل اهَّللٔ   ٢ٔ و َرُس َي  ٔل َئ َرُج١ْ إ ا ٢َ َج ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ا ث٥َُّ َر ََض َائ ٔک ا َوو َض َػ ا َٔ ٔ ً ِٖ ارِعٔ  ٢َ ا َ٘ َٓ ٔة  َل َ٘ ا٠ٟ   ٩ِ ًَ ُط  َٟ

ْٔلَخٔیَک  َک أَِو  َٟ َٔي  ا٢َ ه َٗ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ا ُة  َّٟ ا ـَ َٓ  ٢َ ا َٗ َٔضا  ََک ب َظأ٧ِ َٓ ا َوإِٔلَّ  ٔبَُض اَئ َػاح إِٔ٪ َج َٓ ٨َّة  َس ا  َض ِٓ ِْلٔب١ٔٔ  رَعِّ ا ُة  َّٟ ا ـَ َٓ ا٢َ  َٗ ِٔب  ئ أَِو ٠ٟٔذِّ

 َٟ َک َو َٟ ا  ٢َ ٣َ ا َرب َضاَٗ ا  اَص َ٘ َی٠ِ َّی  ً َز َح َح اٟظَّ ِک١ُُ  اَئ َوَتأ ٤َ ِٟ ا  ُ زٔز اُؤَصا َت ُؤَصا َوحَٔذ ا َ٘ َضا ٔس ٌَ ا ٣َ  َض

 ےک الغؾ( زدی  ن اخدل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش روسؽ 

 

 عب
ی

 

می
دبع اہلل  ن ویفس، امکل، رہعیب  ن ایب دبعارلنمح، سیدی )



 

 

)رگی ڑپی زیچ( ےک قلعتم وپاھچ، آپ ےن رفامای۔ ہک اس یک یلیھت افر ےر دنبنھ  اہلل یک ادتم ںیم احرض وہا افر آپ  ے ہطقل

اایتخر ےہ، اس ےن وپاھچ یکٹھب وہےئ  اچہپؿ ےل رھپ اکی اسؽ کت اس وک ولوگں  ے وپھچ ارگ اس اک امکل آےئ وت ریخ، فرہن ےھجت

 

ئ

ےک ےئل، رھپ اس ےن وپاھچ مگ دشہ افٹن؟ آپ ےن رکبی؟ آپ ےن رفامای فہ ریت  ےئل ےہ، ای ریت  اھبیئ ےک ےئل، ای ڑیھبی 

رفامای ےھجت افٹن  ے ایک بلطم! احالہکن اس ےک اس ھ اس اک ومزہ افر کشم  ے فہ اپین ےک اپس ارتات ےہ افر درتخ  ے اھک اتیل ےہ 

 اہیں کت ہک اس اک امکل اس  ے  ل اجات ےہ۔

 ےک الغؾ( زدی  ن اخدلدبع اہلل  ن ویفس، امکل، رہعیب  ن ایب دبعارلنمح :  رافی

 

 عب
ی

 

می
 ، سیدی )

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...راہتس ںیم وجھکر اپےن اک ایبؿ ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 راہتس ںیم وجھکر اپےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2270    حس

ؼور، ك٠حہ، ا٧ص :  راوی ٕ، سٔیا٪، ٨٣  ٣ح٤س ب٩ یوس

 ٢َ ٣َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َٕص َر ٩ِ أ٧َ ًَ َة  ٩ِ ك٠ََِح ًَ ٕر  ٨ُِؼو ٩ِ ٣َ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث َٕ َحسَّ ُوُس ُس ب٩ُِ ی َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث طٔ َحسَّ ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّى  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ زَّ 

ٔتَ  ٥َ ب َس٠َّ ِٔ َو ُس ا  ث٨ََ ٌَی َحسَّ َیِح  ٢َ ا َٗ ا َو ُتَض َک٠َِ َْل ٔة  َٗ َس اٟؼَّ ُوَ٪ ٩ِ٣ٔ  ٜ ُٖ أَِ٪ َت يي أََخا َن ِوَِل أ َٟ  ٢َ ا َٗ  ٔٙ ی ٔ اْٟطَّ ٕ فٔي  َزة وْر ٤ِ ٨ُِؼ َىٔی ٣َ ث َیاُ٪ َحسَّ

ا أ٧ََْص  ٨ََ ث َة َحسَّ ٩ِ ك٠ََِح ًَ ٕر  ٨ُِؼو ٩ِ ٣َ ًَ  ُ ائَٔسة ٢َ َز ا َٗ َ  َو ات١ٕٔ أ َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ا٦ َّ٤ ٩ِ َص ًَ ْز  ٤َ ٌِ َا ٣َ ٧ بََر اهَّللٔ أَِخ ِبُس  ًَ َا  بََر٧ ِخ

 َ٘ يي َْلَِن ٔن ٢َ إ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّى اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َِزَة َر ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ  ٕ ط بِّ ٨َ لَى ٣ُ ًَ ّة  َٔل اٗ َس َزَة  ٤ِ اٟتَّ أَٔجُس  َٓ ٔي  َى أَصِل ٔل ُٔب إ ٠

 َٓ أشی  َضأَفَ ٘ٔی ِٟ ُ أ َٓ ّة  َٗ َػَس ُوَ٪  َشی أَِ٪ َتٜ ا ث٥َُّ أَِخ ک٠ََُض َضا ْٔل ٌُ َٓ َِر  أ

دمحم  ن ویفس،  نایؿ، وصنمر، ہحلط، اسن  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس راہتس ںیم رگی وہیئ وجھکر ےک اپس 

ہی دصہق یک وہ وت ںیم ا ے اھک اتیل، افر ییحی ےن اہک، ہک مہ  ے   ے سگر  وت آپ ےن رفامای ہک ارگ ےھجم اس اک ادنہشی ہن وہات ہک اشدی



 

 

 نایؿ ےن اؿ  ے وصنمر ےن ایبؿ ایک افر زادئہ ےن وصنمر، ہحلط  ے رفاتی یک ہک مہ  ے اسن ےن دحثی ایبؿ یک )دفےری دنس( دمحم 

ہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، آپ یلص اہلل ہیلع  ن اقم ل، دبع اہلل، رمعم، امہؾ  ن ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص ا

 فملس ےن رفامای ہک ںیم اےنپ رھگ اجات وہں، وت اےنپ رتسب رپ وجھکر رگی وہیئ داتھکی وہں، ںیم ا ے اھکےن ےک ےیل ااھٹات وہں۔ رھپ ےھجم

 وخػ وہات ےہ، ہک ںیہک فہ دصہق یک ہن وہ،انچہچن ںیم ا ے کنیھپ داتی وہں۔

   ن ویفس،  نایؿ، وصنمر، ہحلط، اسندمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الہ ہکم ےک ہطقل اک سک رطح االعؿ ایک اجےئ افر اطؤس، ا ن سابس  ے فہ یبن یلص اہلل ع

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

ااھٹےئ، وج اس وک   اک سک رطح االعؿ ایک اجےئ افر اطؤس، ا ن سابس  ے فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے لقن رکےت ںیہ ہک ہکم ںیم رگی وہیئ زیچ فیہالہ ہکم ےک ہطقل

اک ااھٹان، ایس ےک ےئل اجزئ ےہ، وج رہتشم رک   رہتشم رک  افر اخدل ےن وباہطس رکعہم، ا ن سابس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے لقن ایک ہک فتاں )ہکم( یک رگی وہیئ زیچ

 فآہل فملس ےن رفامای ہک فتاں اک افر ادمح  ن دعس ےن ایبؿ ایک ہک مہ  ے رفح ےن وباہطس زرکای، رمع ف  ن دانیر رکعہم، ا ن سابس دحثی ایبؿ یک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فر ہن فتاں یک رگی وہیئ زیچ اک رہتشم رکےن فاےل ےک وسا یسک ےک ےئل ااھٹان الحؽ ےہ، افر ہن فتاں یک ساھس اکیٹ اجےئ، وت درتخ ہن اکاٹ اجےئ افر ہن فتاں اک اکشر اگھبای اجےئ ا

 سابس ےن رعض ایک! ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رگم اذرخ یک ااجزت د  دےئجی، وت آپ ےن رفامای ااھچ اذرخ اکٹ ےتکس ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2271    حس

رضی اهَّلل  :  راوی اٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ  ہ ب٩ ًبس ٛثیر، ابوس٤٠ ابي  ٣ش٥٠، اوزاعي، یحٌی ب٩  ٟیس ب٩  سی، و یحٌی ب٩ ٣و

٨ًہ لٰي   تٌا

ي   عٔ ِْلَِوَزا ا ا ٨ََ ث َؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ِٟ ا ا  ٨ََ ث ٌَی ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ یَِح ا  ٨ََ ث َىٔی أَبُو َحسَّ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ ٔیر ث َٛ ٔي  َب ٌَی ب٩ُِ أ َیِح ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ

َر  َي  ل ًَ اهَّللُ  َح  َت َٓ ا  َّ٤ َٟ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َِزَة  ی َُز َىٔی أَبُو ص ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ َة ب٩ُِ  ٤َ َة َس٠َ َّٜ ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ ٔط وٟ ُس

 َّ٨ اٟ ا٦َ فٔي  ُط َٗ َٟ و ُس َر ا  ٠َِیَض ًَ َم  َس٠َّ ی١َ َو ٔٔ ِٟ ا َة  َّٜ ٩ِ ٣َ ًَ َص  َب َ َح اهَّلل ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ٔ ث٥َُّ  ط ٠َِی ًَ ِىَی  اهَّلَل َوأَث ٤َٔس  َح َٓ ٔض  ََّضا َِل ا ٧ٔ إ َٓ ٤ُِؤ٨٣ٔٔیَن  ِٟ ا َو

ا َِل َتٔح١   ََّض ٧ٔ إر َوإ ٧ََض ّة ٩ِ٣ٔ  ًَ ا لٔي َس ِت  ََّضا أُح٠َّٔ ِبلٔي َوإ٧ٔ َٗ َاَ٪  ک ْٔلََحٕس  ا َوَِل  َتٔح١   َض ُٛ ِو َط َتلَي  یُِد ا َوَِل  َػِیُسَص  ُ
٨ََُفَّ ی ًَل  َٓ ی  سٔ ٌِ ْٔلََحٕس َب



 

 

ا  ی َوإ٣َّٔ َس ِٔ ا أَِ٪ ُي ی٩ِٔ إ٣َّٔ َوَز َّ٨ اٟ  ٔ َو بَٔدیِر ُض َٓ تٔی١ْ  َٗ ُط  َٟ ت١َٔ  ُٗ ٨ِٔظٕس َو٩ِ٣َ  ٤ُٔ ا إِٔلَّ ٟ َض َٔلُت اٗ َس ٔذِْٔخَ َتٔح١   ِْل ا ُض إِٔلَّ  ا بَّ ٌَ ِٟ ا  ٢َ ا َ٘ َٓ ٘ٔیَس  أَِ٪ ُي

 َٓ َ٘ َٓ ِْلٔذِْٔخَ  ا ٥َ إِٔلَّ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو ا٢َ َر َ٘ َٓ ا  وت٨َٔ ٧َٔا َوبُُی ُور ب ُ٘ ٔ ٠ُطُ ٟ ٌَ ٧َِح َّا  ٧ٔ ٩ٔ٤َ إ َی ِٟ ا َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ   ٕ اظ ا٦َ أَبُو َط

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ ُسو٢ُ اهَّلل َر ا٢َ  َ٘ َٓ ُسو٢َ اهَّللٔ  یَا َر لٔي  ُبُوا  ت ِٛ ا٢َ ا َ٘ ٔي َٓ ُبُوا ل ت ِٛ ُُط ا ِوٟ َٗ اعٔيِّ ٣َا  ِوَز ٠ُِت ِْٟٔلَ ُٗ  ٕ اظ َط ْٔلَبٔي  ُوا  ُب ت ِٛ ٥َ ا َس٠َّ ٔ َو ط

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  َرُسو َضا ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٔ ٤ ًٔی َس َّٟ ا َبَة  ِل ُد ِٟ ا  ٔ ا٢َ َصٔذظ َٗ اهَّللٔ   ٢َ ُسو ا َر  َی

، اوبہملس  ن دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ یک ہک ییحی  ن ومیس، فدیل  ن ملسم، افزایع، ییحی  ن ایب ریثک

   ب اہلل اعتیل ےن ہکم اےنپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک حتف رکا دای، وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک درایمؿ ڑھک

اعتیل ےن ہکم  ے تایھت وک رفک دای، افر اےنپ روسؽ افر ومنینم وک اس رپ ن طل  وہےئ افر اہلل یک دمح ف انث ایبؿ یک، رھپ رفامای ہک اہلل

)اقضب( رک دای، ھجم  ے ےلہپ یسک ےک ےئل ہکم الحؽ ںیہن وہا افر ےری  ےئل یھب دؿ یک رصػ اکی ڑھگی ںیم الحؽ وہا، افر ےری  

اٹن ااڈ ڑا اجےئ، افر ہن فتاں یک رگی وہیئ زیچ ااھٹیئ اجےئ، رگم دعب یسک ےک ےئل الحؽ ہن وہاگ، اس اک اکشر ہن اگھبای اجےئ، ہن اس اک اک

اایتخر ےہ ای دتی ےل ای اصقص ےل،  رہتشم رکےن فاےل ےک ےئل )اجزئ ےہ( ، افر سج اک وکیئ آدیم فتاں لتق ایک اجےئ، وت اس وک

ر اےنپ رھگ یک وتھچں رپ ڈاےتل ںیہ، روسؽ سابس ےن رعض ایک رگم اذرخ یک ااجزت د  دےئجی، ہک مہ اینپ ربقفں ںیم اھچبےت ںیہ، اف

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااھچ اذرخ یک ااجزت ےہ، الہ نمی ںیم  ے اوباشہ انیم اکی صخش ڑھکا وہا افر رعض ایک، ای روس

 دای ہک اوباشہ ےک ےئل ھکل دف، فدیل  ن اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےری  ےئل ھکل دےئجی وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح

ملسم اک ایبؿ ےہ ںیم ےن افزایع  ے وپاھچ ہک اوباشہ ےک اس وقؽ اک ایک بلطم ےہ ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےری  ےئل 

 ھکل دےئجی اوہنں ےن اہک، ہک ہی ہبطخ وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے انس ےہ ۔

   ن ومیس، فدیل  ن ملسم، افزایع، ییحی  ن ایب ریثک، اوبہملس  ن دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یسک اک اجونر اس یک ااجزت ےک ریغب ہن دفتا اجےئ ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 یسک اک اجونر اس یک ااجزت ےک ریغب ہن دفتا اجےئ ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2272    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ، ٍ ک، ٧آ ٟ ٣ا  ، ٕ اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

 َ ب َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٠َ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢َ ُسو َر ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َز  ٤َُ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ ِیطٔ َر

تُ  َٓ ُط  َُت ب رِشُ َي ٣َ ٥ِ أَِ٪ تُِؤت ُٛ ب  أََحُس ٔ أَیُٔح ٔط ٧ِ ٔ إٔذ یِر َِ ٔ ٕٔئ ب ا٣ِز َة  ٔطَی ا بَنَّ أََحْس ٣َ یَِح٠ُ ٢َ َِل  ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ا٣ُطُ َو ٌَ َ ١َ ك َ٘ ٨َُِت ي َٓ ُط  ٧َُت ٔزَا َْسَ خ ِٜ

 ٔ ٔط َة أََحٕس إِٔلَّ بٔإٔذ٧ِ ٔطَی َیِح٠ُبَنَّ أََحْس ٣َا ًَل  َٓ ٔض٥ِٔ  ات ٤َ ٌٔ ِ ض٥ِٔ أَك ٔطی َوا ٣َ َُ و َُضُ ُض٥ِ  َٟ زُُ٪  ٤ََّا َتِد ٧ٔ إ َٓ 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، ہک روس

رفامای وکیئ صخش یسک اک اجونر اس یک ااجزت ےک ریغب ہن دفےہ، ایک مت ںیم  ے وکیئ صخش اس وک دنسپ رکات ےہ، ہک وکیئ اس ےک وتہش 

زخاےن عمج اخےن ںیم آےئ، اس اک زخاہن وتڑ  افر اس اک ہلغ ااھٹ رک ےل اجےئ، اؿ ےک اجونرفں ےک نھت اؿ ےک ےئل اھکےن ےک 

 رکےت ںیہ اس ےئل وکیئ صخش ااکس اجونر ریغب اس یک ااجزت ےک ہن دفےہ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف، دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...(اسؽ دعب آےئ وت اس وک فاسپ رک د  اس ےئل ہک فہ اس ) اپےن فاےل  ب ہطقل اک امکل اکی

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

  ب ہطقل اک امکل اکی اسؽ دعب آےئ وت اس وک فاسپ رک د  اس ےئل ہک فہ اس ) اپےن فاےل( ےک اامتن ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2273    حس

ی :  راوی اٟزح٩٤، یزیس )٨٣بٌث ٛے ًُل٦( زیس ب٩ خاٟس جہى ہ ب٩ ابي ًبس  ہ ب٩ سٌیس، اس٤ٌی١ ب٩ جٌَف، ربیٌ  ٗتيب

یَ   ٩ِ ًَ  ٩ٔ٤َ اٟزَِّح ِبٔس  ًَ َبٔي  َة ب٩ِٔ أ ٌَ َربٔی  ٩ِ ًَ ََفٕ  ٌِ أًی١ُ ب٩ُِ َج ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ ُة ب٩ُِ َس َب تَِي ُٗ ٨ََا  ث ٔث َحسَّ ٌٔ َب ٨ِ٤ُ ِٟ ا لَي  ٔیَس ٣َِو یِسٔ  ز ٩ِ َز ًَ

ا  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو ٢ََ َر َسأ َرُجًّل  ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ  ُ َرضَٔی اهَّلل ىٔیِّ  َض حُ ِٟ ا أٟٕس  ِٖ ب٩ِٔ َخ ارِعٔ ٨َّة ث٥َُّ  ا َس َض ِٓ ا٢َ رَعِّ َٗ ٔة  َل َ٘  ٠ٟ



 

 

َرب َضا َئ  إِٔ٪ َجا َٓ َٔضا  ِٙ ب ٔٔ ٨َِ ِست ا َضا ث٥َُّ  اَػ َٔ ٔ ََضا َوً َائ ٔک َک  و َٟ هَٔي  ا  ٤ََّ ٧ٔ إ َٓ ا٢َ ُخِذَصا  َٗ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ا ُة  َّٟ ا ـَ َٓ  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو یَا َر ا  اُٟو َٗ  ٔ ط ِی َٟ ٔ َصا إ أَزِّ َٓ

 ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس َب  ـٔ َِ َٓ ا٢َ  َٗ ِْلٔب١ٔٔ  ُة ا َّٟ ا ـَ َٓ  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  َر ا  َی ا٢َ  َٗ ِٔب  ئ ْٔلَخٔیَک أَِو ٠ٟٔذِّ اأَِو  َّی  ً ٥َ َح َس٠َّ ٔ َو ِت ٠َِیط زَّ ِح٤َ

َرب َضا اَصا  َ٘ َّی ی٠َِ ً ا َح ُؤَص ا َ٘ ا َؤس اُؤَص َضا حَٔذ ٌَ َضا ٣َ َٟ َک َو َٟ ٢َ ٣َا  ا َٗ ُضطُ ث٥َُّ  ٤َزَّ َوِج اُظ أَِو اِح ٨ََت  َوِج

 ےک الغؾ( زدی  ن اخدل ینہج  ے رفاتی رکےت ںیہ، ہک اکی 

 

 عب
ی

 

می
ہبیتق  ن دیعس، اامسلیع  ن رفعج، رہعیب  ن ایب دبع ارلنمح، سیدی )

 ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ڑپی وہیئ زیچ ےک قلعتم وپاھچ! وت آپ ےن رفامای اسؽ رھب کت اس رہتشم رکات رہ، رھپ صخش

اس ےک رظػ افر ےر دنبنھ وک اچہپؿ ےل، رھپ اس وک رخچ رک افر اس اک امکل آےئ وت اس وک د  د ، ولوگں ےن رعض ایک، ای 

 فملس یکٹھب وہیئ رکبی؟ آپ ےن رفامای وت اس وک ےل ےل، اس ےئل ہک فہ ریت  ےیل ےہ ای ریت  اھبیئ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 ےک ےیل ےہ، اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مگ دشہ افٹن؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہصغ 

ئ

ڑیھبی 

 ای ہی اہک ہک آپ اک رہچہ ےرخ وہ ایگ، رھپ رفامای ہک ںیہمت افٹن  ے ایک ےرف اکر، احالہکن آایگ، اہیں کت ہک دفونں راسخر ےرخ وہ ےئگ

 اےکس اس ھ اس اک وجات افر کشم ےہ، اہیں کت ہک ااکس امکل اس وک اپ اتیل ےہ۔

 ےک الغؾ( زدی  ن اخدل :  رافی

 

 عب
ی

 

می
 ینہج ہبیتق  ن دیعس، الیعمس  ن رفعج، رہعیب  ن ایب دبع ارلنمح، سیدی )

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک اجزئ ےہ ہک ہطقل ااھٹ ےل افر اس وک اضعئ وہےن ےک ےئل ہن وھچڑ  اتہک وکیئ ریغ سم

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 وہےن ےک ےئل ہن وھچڑ  اتہک وکیئ ریغ قحتسم آدیم اس وک ہن ےل ےل ۔ ایک اجزئ ےہ ہک ہطقل ااھٹ ےل افر اس وک اضعئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2274    حس

اور زیس ب٩  :  راوی ہ  ٌ ب٩ ربی ٣یں س٠امی٪  ہ  ْکےت ہیں ٛ ہ بیا٪  ہ ب٩ ٛہی١، سویس ب٩ ٠ُٔ ہ، س٤٠ س٠امی٪ ب٩ ِحب، طٌب

٪  ػوحا

ا ُس٠َامِیَ  ٨ََ ث ٤َ َحسَّ َس٠ِ  ٍَ ُت ٣َ ٨ِ ُٛ  ٢َ ا َٗ َة  ٠َ َٔ َُ یَِس ب٩َِ  َو ُت ُس ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ َضِی١ٕ  ُٛ َة ب٩ِٔ  َس٤َ٠َ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٕب َحسَّ اَ٪ ب٩ِٔ ُ٪ ب٩ُِ َِحِ



 

 

٩ِ إِٔ٪ َوَجِسُت َػ  ٜٔ ُت َِل َوَل ٠ِ ُٗ  ٔ ٘ٔط ِٟ َ ٔي أ اَِل ل َ٘ َٓ ّا  ِوك َس َوَجِسُت  َٓ  ٕ زَاة َُ اَ٪ فٔي  وَح یِٔس ب٩ِٔ ُػ َة َوَز ٌَ ا َربٔی َّ٤٠َ َٓ  ٔ ُت بٔط ٌِ ٤َِت اِسَت ُط َوإِٔلَّ  احَٔب

 ًَ ّة  َُصَّ ٢َ َوَجِسُت  ا َ٘ َٓ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٕب  ٌِ َٛ َيَّ ب٩َِ  ُب ُت أ ِٟ َ َشأ َٓ ٔة  ٨َ ی ٤َٔس ِٟ ٔا ِرُت ب َز ٤َ َٓ ا  ٨َ ا َحَحِح ٨َ ٌِ طٔ َرَج ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ِضٔس  ًَ َي  ل

 َ أ َٓ ٕر  ا ٔی٨َ َُة ز ائ ا ٣ٔ َض ٥َ ٓٔی َس٠َّ َٓ َو ُت  ِوِّل ث٥َُّ أََتِی ا َح ُتَض ِٓ زَّ ٌَ َٓ ِوِّل  ا َح َض ِٓ ٢َ رَعِّ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ا  َٔض ُت ب َضا َتِی ِٓ ٢َ رَعِّ ا َ٘

ُتطُ  ِوِّل ث٥َُّ أََتِي َضا َح ُت ِٓ زَّ ٌَ َٓ ِوِّل  َضا َح ِٓ ا٢َ رَعِّ َ٘ َٓ ُط  ِوِّل ث٥َُّ أََتِيُت ا َح ُتَض ِٓ زَّ ٌَ َٓ ِوِّل  ََضا  َح ائ ًَ ٔ ا َوو َائََض ٔک َتَضا َوو ِٖ ًٔسَّ ارِعٔ  ٢َ ا َ٘ َٓ َة  ٌَ ٔ اب اٟزَّ

َٔضا ٍِ ب ٔ ت ٤ِ اِسَت َُضا َوإِٔلَّ  احٔب اَئ َػ إِٔ٪ َج َٓ 

ل، وسدی  ن ہلفغ ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم امیلسؿ  ن رہعیب افر زدی  ن وصاحؿ ےک اس ھ اکی 
 ی 
کہ

امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، ہملس  ن 

اکی وکڑا اپای، ھجم  ے اکی صخش ےن اہک اس وک کنیھپ د  ںیم ےن اہکںیہن ہکلب ارگ اس اک امکل ےھجم  ل  گنج ںیم رشکی اھت، ںیم ےن

اجےئ اگ )وت ںیم اس وک ددیفں اگ( فرہن ںیم اس  ے افدئہ ااھٹؤں اگ،  ب مہ فاسپ وہےئ وت جح ایک افر دمہنی ےئگ وت ںیم ےن ایب  ن 

ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامےن ںیم اکی یلیھت اپیئ سج ںیم وس بعک  ے اس ےک قلعتم وپاھچ اوہنں ےن ایبؿ 

دانیر ےھت ںیم اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل رک آای، وت آپ ےن رفامای، ا ے اکی اسؽ کت رہتشم رکف،انچہچن ںیم ےن 

ای ہک اکی اسؽ کت اس اک االعؿ رکف، اکی اسؽ کت ںیم ولوگں  ے اس اسؽ رھب اوکس رہتشم ایک رھپ آپ ےک اپس آای وت آپ ےن رفام

ےک قلعتم وپاتھچ رتا، رھپ ںیم آپ ےک اپس وچیھت ابر آای، وت آپ ےن رفامای اس یک یتنگ افر اس وک ےر دنب افر رظػ اچہپؿ رھک، ارگ اس 

 امکل آاجےئ وت ریخ فرہن وت اس  ے افدئہ ااھٹ۔

ل، وسدی  ن ہلفغ ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم امیلسؿ  ن رہعیب افر زدی  ن وصاحؿامیلسؿ  ن رحب، ہبعش :  رافی
 ی 
کہ

 ، ہملس  ن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

  ےئل ہن وھچڑ  اتہک وکیئ ریغ قحتسم آدیم اس وک ہن ےل ےل ۔ایک اجزئ ےہ ہک ہطقل ااھٹ ےل افر اس وک اضعئ وہےن ےک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2275    حس

ہ :  راوی اٟس، طٌب  ًبسا٪، ٛے و



 

 

 ٔ ُس ب ٌِ ُط َب ُت ٘ٔي ٠َ َٓ  ٢َ ا َٗ ا  َة بَٔضَذ َس٤َ٠َ  ٩ِ ًَ َة  َب ٌِ ٩ِ ُط ًَ ٔي  َب ٔي أ بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ اُ٪  ِبَس ًَ ا  ٨ََ ث ِوِّل َحسَّ ٢ٕ أَِو َح َوا ََة أَِح ًََلث ی أَث رٔ َِز ٢َ َِل أ ا َ٘ َٓ َة  َّٜ ٤َ

احّٔسا  َو

دبعاؿ، ےک فادل، ہبعش  ے اوہنں ےن ہملس  ے اس دحثی وک ایبؿ ایک افر اہک ہک ںیم اس ےک دعب اؿ  ے ہکم ںیم الم وت اوہنں ےن اہک 

 ۔ےھجم اید ںیہن ہک نیت اسؽ کت ای اکی اسؽ کت االعؿ رکےن وک اہک اھت

 دبعاؿ، ےک فادل، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن ہطقل وک رہتشم ایک افر احمک ےک درپد ہن ایک ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

  ایک افر احمک ےک درپد ہن ایک ۔اس صخش اک ایبؿ سج ےن ہطقل وک رہتشم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2276    حس

ٟس :  راوی ٕ، سٔیا٪، ربیٌہ، یزیس )٨٣بٌث ٛے ًُل٦( زیس ب٩ خا  ٣ح٤س ب٩ یوس

ا لَي  ِو ٔیَس ٣َ ز َی  ٩ِ ًَ َة  ٌَ َربٔی  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث َٕ َحسَّ ُس یُو ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٨ِطُ أَ٪َّ َحسَّ ًَ ضَٔی اهَّللُ  أٟٕس َر یِٔس ب٩ِٔ َخ ٩ِ َز ًَ ٔث  ٌٔ ٨َِب ٤ُ ِٟ

َئ أََحْس  إِٔ٪ َجا َٓ ٨َّة  َس ا  َض ِٓ ٢َ رَعِّ ا َٗ َلةٔ  َ٘ ا٠ٟ   ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ  ٢ََ َسأ ا  ابٔیًّ َٔضا َوإِٔلَّ أرَِعَ َائ ٔک ا َوو ٔػَض ا َٔ ٌٔ ٔ ََ ب ُ بٔر یُِد  

ٔضَ  ِٙ ب ٔٔ ٨َِ ِست ا َٓ ِٟ ا ٔزُ  ز ُؤَصا َت ا َوحَٔذا ُؤَص ا َ٘ ٔس َضا  ٌَ ا ٣َ َض َٟ َک َو َٟ ٢َ ٣َا  ا َٗ ُط َو ُض َز َوِج ٌَّ ٤َ َت َٓ ِْلٔب١ٔٔ  ا ةٔ  َّٟ ا َؿ  ٩ِ ًَ ُط  َٟ َ َسأ ِک١ُُ ا َو َئ َوَتأ ٤َا

 َ َک أ ْٔلَخٔی َک أَِو  َٟ َٔي  ا٢َ ه َ٘ َٓ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ا ٔة  َّٟ ا َؿ  ٩ِ ًَ ُط  َٟ َ َسأ ا َو ا َرب َض َیحَٔسَص َّی  ً َضا َح ًِ َز َز  َح ِٔب اٟظَّ ئ  ِو ٠ٟٔذِّ

 ےک الغؾ( زدی  ن اخدل  ے رفاتی رکےت ںیہ، ہک اکی ارعایب ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

 عب
ی

 

می
دمحم  ن ویفس،  نایؿ، رہعیب، سیدی )

فملس  ے ہطقل ےک قلعتم وپاھچ وت آپ ےن رفامای ہک اس وک اکی اسؽ کت رہتشم رکف ارگ وکیئ صخش اس ےک رظػ افر اس ےک ےر دنب 

 اتبےئ وت ریخ، فرہن اوکس رخچ رکف، اس ےن  ےکٹھ وہےئ افٹن ےک قلعتم وپاھچ، وت آپ ےک رہچ  اک رگن ریغتم وہ ایگ، افر نھ اک ہتپ



 

 

رفامای ےھجت افٹن  ے ایک ےرف اک ر، احالہکن اس ےک اس ھ اس اک کشم ےہ افر اس اک ومزہ ےہ فہ اپین ےک اپس آات ےہ، افر درتخ  ے 

اہیں کت ہک اس اک امکل اس وک اپ ےل افر یکٹھب وہیئ رکبی ےک قلعتم درایتف ایک وت آپ ےن رفامای فہ ریت  اھکات ےہ مت ا ے وھچڑ دف 

 ےک ےئل۔

ئ

 ےئل ےہ ای ریت  اھبیئ ےک ےئل ای ڑیھبی 

 ےک الغؾ( زدی  ن اخدل :  رافی

 

 عب
ی

 

می
 دمحم  ن ویفس،  نایؿ، رہعیب، سیدی )

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...(ہی ابب رتہمج اابلب  ے اخیل ےہ )

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 (ہی ابب رتہمج اابلب  ے اخیل ےہ )

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2277    حس

ابزاہی٥ :  راوی رض، اَائی١، ابو -اسحٙ ب٩  ء ن ا رج ًبساهَّلل ب٩   ، ہ ح ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  ، رضی  ٙ ابوبَک ػسی  ، ء ا ، بز ٙ اسح

اسحٙ بزاء  حرضت ابوبَک -اَئی١ ابو

ٔي  ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  َٚ ا ِٔسَح ٔي إ َب ٩ِ أ ًَ ائٔی١ُ  َ َِ ٔ َا إ ٧ بََر رِضُ أَِخ ا٨َّٟ ٧َا  بََر اصٔی٥َ أَِخ َِز ُٚ ب٩ُِ إٔب ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث ضٔیَ َحسَّ َر  ٕ ََِک ٔي ب ٩ِ أَب ًَ اُئ  بََر ِٟ اهَّللُ  ا

َبٔي  ٩ِ أ ًَ ٔئ  ا بََر ِٟ ا  ٩ِ ًَ  َٚ ِٔسَحا َبٔي إ ٩ِ أ ًَ ائٔی١ُ  َ َِ ٔ ا إ ث٨ََ ٕئ َحسَّ َرَجا ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ح و َحسَّ ا  ُض٤َ ٨ِ ا٢َ ًَ َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر  ٕ ََِک ب

 َٗ َِت  ٩ِ٤َٔ أ٧َ ُت ٟ ٠ِ ُ٘ َٓ ُط  ٤َ ٨ََُ ُٚ و ٥ٕ٨َ َيُش َُ ٔي  َٔزاع َا ب َٔذا أ٧َ إ َٓ ُت  ِ٘ َِل٠َ ٧ ٤َٔک ا ٔي ٨ََُ ٠ُِت َص١ِ ف ُ٘ َٓ ُتطُ  ِٓ َز ٌَ َٓ اُظ  َّ٤ َش َٓ ِٕع  ی ُْقَ َٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ  ٟ ٢َ ا

 َ ٔ ث٥َُّ أ ٤ٔط ٨َ َُ اّة ٩ِ٣ٔ  ١َ َط َ٘ َت ًِ ا َٓ ُُط  زِت أ٣ََ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٔي  أْٟب ل َِت َح ٠ُِت َص١ِ أ٧َ ُ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ بَٕن  َٟ ا ٩ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ  َض ًَ ََضِ َف  ُٔ ٨َِ ُُط أَِ٪ ی زِت ٣َ

 ُ رٔ ث َبا ُِ ِٟ بَٕن َو ا َٟ ِثَبّة ٩ِ٣ٔ  ُٛ َب  َح٠َ َٓ ی  ِْلُِْخَ ٔ بٔا ِیط َّٔ َٛ ی  َب إِٔحَس ََضَ ََٜذا  ا٢َ َص َ٘ َٓ  ٔ ِیط َّٔ َٛ َف  ُٔ ٨َِ زِتُطُ أَِ٪ ی ُسو٢ٔ ٥َّ أ٣ََ ُت َٟٔز ٠ِ ٌَ ِس َج َٗ

 َّ ً بَٔن َح ا٠َّٟ لَي  ًَ ُت  َؼبَِب َٓ ْة  َٗ َٔضا ْٔخِ ٤ َٓ لَي  ًَ اَوّة  َٔز ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٠َِیطٔ اهَّللٔ  ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ ٔلَي  َضِیُت إ َِت ا٧ َٓ ُط  ُ٠ َٔ َِس ََزَز أ ی ب

ٔؿیُت  َر َّی  ً َب َح رَشٔ َٓ ٢َ اهَّللٔ  َرُسو َا  ِب ی ِْشَ ٠ُِت ا ُ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ  َو



 

 

وب ااحسؼ رباء۔ ااحسؼ  ن اربامیہ۔ رضن، اےرالیئ، اوب ااحسؼ ، رباء، اوبرکب دصقی، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ح، دبعاہلل  ن راجء اےرلیئ ا

رضحت اوبرکب  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک، ہک ںیم دمہنی یک رطػ رجہت رکات وہا الچ، ہک رکبی ےک اکی رچفاےہ رپ 

رظن ڑپی وج اینپ رکبایں تاکن رتا اھت، ںیم ےن اس  ے وپاھچ وت سک اک رچفاتا ےہ؟ اس ےن آرشی ےک اکی صخش اک انؾ ایل ےسج ںیم اجاتن 

ا ہچن ، ںیم ےن اس اھت ںیم

 

 ےن وپاھچ ریتی رکبی ںیم دفدھ ےہ؟ اےنس اہک تاں ںیم ےن وپاھچ ایک وت ےری  ےئل دفےہ اگ اس ےن اہک تاںح ی

 ے دفےنہ وک اہک اس ےن رکبویں ےک رویڑ  ے اکی رکبی ڑکپی رھپ ںیم ےن اس  ے اہک ہک اس ےک نھت وک رگد ف ابغر  ے اصػ 

اس ےن ااسی یہ ایک، ہک اےنپ اکی تا ھ وک دفےر  تا ھ  ے امرا افر اکی ایپہل دفدھ اک دفتا ںیم ےن  رک  افر اانپ تا ھ یھب اصػ رک ،

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل اکی اھچ لگ راھک اھت سج ےک ہنم رپ ڑپکا اھت اس  ے ںیم ےن دفدھ رپ اپین ڈاال اہیں کت ہک 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ا ے ےل رک اچنہپ افر رعض ایک، ای روسؽ اہلل ا ے ونش رفامںیئ اس اک ےچین اک ہصح ڈنھٹا وہ ایگ، ںیم یبن

 آپ ےن ا ے یپ ایل اہیں کت ہک ںیم وخش وہ ایگ۔

رضن، اےرالیئ، اوباقحس، رباء، اوبرکب دصقی، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ح، دبعاہلل  ن راجء اےرلیئ اوباقحس  -اقحس  ن اربامیہ :  رافی

 رضحت اوبرکب -رباء

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اظممل ےک اصقص اک ایبؿ ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 اظممل ےک اصقص اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2278    حس

ری :  راوی ، )زستوائي( ہظا٦ ٗتازہ، ابو٣توک١ ٧اظي، حرضت ابوسٌیس خس  اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦

 ِّ ک َو ٤َُت ِٟ ا َبٔي  ٩ِ أ ًَ َزَة  َتا َٗ  ٩ِ ًَ َبٔي  َىٔی أ ث ٕ َحسَّ ا٦ ُ ب٩ُِ صَٔظ اذ ٌَ َا ٣ُ بََر٧ اصٔی٥َ أَِخ َِز ُٚ ب٩ُِ إٔب ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ َبٔي َس ٩ِ أ ًَ اظٔيِّ  ا٨َّٟ  ١ٔ

ُوَ٪ ٣ٔ ا ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا ا َخ٠ََؽ  ا٢َ إَٔذ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َر  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر یِّ  رٔ ُدِس َیَِن ِٟ ٕ ب ة ٨َِْطَ َ٘ ٔ وا ب بُٔش ٔ حُ ار ا٨َّٟ  ٩ِ



 

 

 ٔ َّی إ ً ا َح ٧َِی اٟس  ُض٥ِ فٔي  ٨َ ٧َِت بَِي کَا ا٥َٟٔ  َو وَ٪ ٣َ ػ  ا َ٘ َيَت َٓ  ٔ ار َّ٨ اٟ ةٔ َو َّ٨ َح ِٟ ُص ا ِٔ َن ی  ٔذ َّٟ ا َو َٓ ةٔ  َّ٨ َح ِٟ ا ُض٥ِ بُٔسُخو٢ٔ  َٟ ا أُذَٔ٪  بُو وا َوصُذِّ  ٘ ُ ن َذا 

ُُص ب٩ُِ ٣ُ  ُو٧ ٢َ ی ا َٗ ا َو ٧َِی اٟس  ٔي  َاَ٪ ف ٔ ک ٔط زٟٔ ٨ِ ٢  ب٤َٔ ةٔ أََز َّ٨ َح ِٟ ا ٔي  ٔ ف ٨ٔط َٜ ٤َِٔش َْلََحُسص٥ُِ ب  ٔ ظ ٕس بَٔیٔس َّ٤ َزَة ٣َُح َتا َٗ  ٩ِ ًَ اُ٪  َطِيَب ٨ََا  ث ٕس َحسَّ َّ٤ َح

 َ٨َ ث ١ِّٔ َحسَّ ک َو َت ٤ُ ِٟ ا ُو   ا أَب

ااحسؼ  ن اربامیہ، اعمذ  ن اشہؾ، )دوتسایئ( اشہؾ اتقدہ، اوبوتملک انیج، رضحت اوبدیعس ادری  ے فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ، ہک آپ ےن رفامای ہک  ب ومنینم دفزخ  ے اجنت اپ اجںیئ ےگ، وت تنج افر دفزخ ےک درایمؿ اکی 

ووں اک دبہل ایل اجےئ اگ، وج اؿ ولوگں ےن داین ںیم اکی دفےر  ےک اس ھ ےیک ےھت، اہیں لپ
م
ل

 

ط

 رپ رفک دےیئ اجںیئ ےگ، افر اؿ 

کت ہک  ب فہ اپک اصػ وہ اجںیئ ےگ، وت اںیہن تنج ںیم داہلخ یک ااجزت دی اجےئ یگ،  مس ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم 

اانپ اکمؿ داین ےک اکمؿ  ے رتہب ولعمؾ وہاگ، افر ویسن  ن دمحم ےن وباہطس ابیشؿ، اتقدہ اوباوتمللک دمحم یک اجؿ ےہ رہ صخش وک تنج ںیم 

 ایبؿ ایک۔

 اقحس  ن اربامیہ، اعمذ  ن اشہؾ، )دوتسایئ( اشہؾ اتقدہ، اوبوتملک انیج، رضحت اوبدیعس ادری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتیل اک وقؽ ہک نس ول اظوملں رپ اہلل یک تنعل ےہ ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل اک وقؽ ہک نس ول اظوملں رپ اہلل یک تنعل ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2279    حس

سی ب :  راوی  ٩ اس٤ٌی١، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ػٔوا٪ ب٩ ٣رِحز ٣ازني٣و

ٔنٔيِّ  از ٤َ ِٟ ا ٕز  اَ٪ ب٩ِٔ ٣ُرِِحٔ َو ِٔ َػ  ٩ِ ًَ  ُ َزة َتا َٗ ٔي  بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ ا٦ْ  ا َص٤َّ ث٨ََ أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ وَسی ب٩ُِ إ ٨ََا ٣ُ ث ٍَ َحسَّ ٔشی ٣َ ٤َا أ٧ََا أ٣َِ ا٢َ بَِي٨َ َٗ  

 ٔ ظ ا آخْٔذ بَٔیٔس ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َز  ٤َ ٔي  اب٩ِٔ ًُ ٢ُ ف و ُ٘ ٥َ َي ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ  ُسو٢َ  َت َر ٌِ ٔ َس٤  َٕ ِی َٛ  ٢َ ا َ٘ َٓ َرُج١ْ  َق  ٔذِ رَعَ إ



 

 

ـَ  َی َٓ ٤ُِؤ٩َ٣ٔ  ِٟ ا ٔي  یُِسن ٢ُ إٔ٪َّ اهَّلَل  و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ُت َر ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َ٘ َٓ ی  ِحَو َّ٨ ُط َو اٟ َٔ ٨َ َٛ  ٔ ط ٠َِی ًَ و٢ُ ٍُ  ُ٘ َی َٓ ُُظ  َيِشَُر

نَ  ٔي  َی ف َرأ ٔ َو ٔط ُوب َرُظ بُٔذ٧ َْقَّ َٔذا  َّی إ ً ٥ِ أَِی َربِّ َح ٌَ َن  ٢ُ و ُ٘ َی َٓ َذا  َٛ ٧َِب  َذ  ُٖ ٔ ز ٌِ َذا أََت َٛ َِب  َذ٧  ُٖ ٔ ز ٌِ ََت َُضا أ ََرِت ٢َ َس ا َٗ َک  َّطُ َص٠َ ٧َ ٔ أ ط ٔش ِٔ

 ٔ َلی ٛ ٌِ ُی َٓ ِو٦َ  َی ِٟ ا َک  َٟ ا  َص َا أََُِٔفُ ٧َِیا َوأ٧َ اٟس  ٔي  َک ف ٠َِی ی٩َ ًَ ٔذ َّٟ ا ٔئ  زُ َصُؤَِل َضا ِْلَِط ٢ُ ا و ُ٘ َی َٓ وَ٪  ُ٘ ٔ آ ٨َ٤ُ ِٟ ا َأَفُ َو ک ِٟ ا ا  ٔ َوأ٣ََّ اتٔط ٨َ اَب َحَش َت

ٔیَن  ا٤ٟٔ وَّ اٟ لَي  ًَ ُة اهَّللٔ  ٨َ ٌِ َٟ ِّض٥ِٔ أََِل  َرب َي  ل ًَ ا  ُو َذب َٛ 

 ھ اکی ابر اؿ اک تا ھ ڑکپ  ومیس  ن اامسلیع، امہؾ، اتقدہ، وفصاؿ  ن رحمز امزین  ے رفاتی رکےت ںیہ، ہک ںیم ا ن رمع ےک اس

وہےئ الچ اج رتا اھت، ہک اکی صخش اسےنم آای افر اہک ہک مت ےن ےروگیش رکےن ےک قلعتم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے سک رطح انس 

 وک آربی البےئ اگ، ےہ؟ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ےہ، ہک اہلل اعتیل ومنم

افر اس رپ اانپ رپدہ ڈاؽ رک ا ے اپھچےئ اگ، رھپ رفامےئ اگ، ایک ںیہمت الفں الفں انگہ ولعمؾ ےہ؟ فہ ےہک اگ تاں! ا  ےری  رپفرداگر! 

 اعتیل رفامےئ اگ، اہیں کت ہک فہ  ب اس  ے انگوہں اک اآرار رکا ےل اگ، وت فہ ومنم اےنپ دؽ ںیم ےھجمس اگ، ہک فہ وت اب ابتہ وہ ایگ، اہلل

ہک ںیم ےن داین ںیم ریت  انگہ رپ رپدہ ڈاال، آج ںیم ریت  انگہ وک شخب داتی وہں، رھپ ویکینں یک اتکب ا ے دی اجےئ یگ، نکیل اکرف 

اظوملں افر انمقف وت اؿ ےک قلعتم وگایہ دںی ےگ ہک یہی ولگ ںیہ، وہنجں ےن اےنپ رپفرداگر رپ وھجٹ ابدن اھ نس ول ہک اہلل یک تنعل 

 رپ ےہ۔

 ومیس  ن الیعمس، امہؾ، اتقدہ، وفصاؿ  ن رحمز امزین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکی املسمؿ دفےر  املسمؿ رپ ملظ ہن رک  افر ہن یسک وک ملظ رکےن د  ۔

 اک ایبؿرگی ڑپی زیچ ااھٹےن  :   ابب

 اکی املسمؿ دفےر  املسمؿ رپ ملظ ہن رک  افر ہن یسک وک ملظ رکےن د  ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2280    حس

 یحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

 ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ا  ٨ََ ث ا َحسَّ ُض٤َ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َز  ٤َُ اهَّللٔ ب٩َِ ً ِبَس  ًَ بََرُظ أَ٪َّ  ا أَِخ ا٤ّٟٔ َس إب أَ٪َّ  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ِ

ُط َوَِل يُ  ٤ُٔ ِو٠ َی ٤ُِش٥ٔٔ٠ َِل  ِٟ ا ٤ُِش٥ُٔ٠ أَُخو  ِٟ ا ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢َ اهَّللٔ  َرُسو ُظ أَ٪َّ  بََر ٤ُٔطُ َو٩ِ٣َ أَِخ َاَ٪  ِش٠ ک  ٔ ط ٔة أَخٔی اَج َاَ٪ فٔي َح ک

ا٣َةٔ  َ٘ٔی ِٟ ا  ٔ ِو٦ َی َأت  ب ُْکُ بَّة ٩ِ٣ٔ  ُْکِ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َد  ََفَّ بَّة  ُْکِ ٩ِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ًَ َد  ٔ َو٩ِ٣َ ََفَّ تٔط َِو٦َ اهَّللُ فٔي َحاَج ُ ی اهَّلل َََرُظ  َََر ٣ُِش٤ّٔ٠ا َس َس  َو٩ِ٣َ 

ا٣َةٔ  َ٘ٔی ِٟ  ا

اسمل، دبعاہلل  ن رمع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک  ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب،

املسمؿ املسمؿ اک اھبیئ ےہ، ہن وت اس رپ ملظ رک ، افر ہن اس وک اظمل ےک وحاہل رک ، )ہک اس رپ ملظ رک ( افر وج صخش اےنپ اھبیئ 

اس یک احتج رفایئ رکات ےہ، افر وج صخش املسمؿ  ے ایکس تبیصم وک دفر رک ، وت یک احتج رفایئ یک رکف ںیم وہات ےہ، اہلل اعتیل 

اہلل اعتیل ایقتم یک ںیتبیصم اس  ے دفر رک  اگ، افر سج ےن یسک املسمؿ یک بیع وپیش یک، وت اہلل ایقتم ےک دؿ اس یک بیع 

 وپیش رک  اگ۔

  ن رمعییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، اسمل، دبعاہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اےنپ اظمل ای ولظمؾ اھبیئ یک دمد رکف۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 اےنپ اظمل ای ولظمؾ اھبیئ یک دمد رکف۔

ثحس                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2281    ی

٣اٟک :  راوی ص، ح٤یس كوی١، ا٧ص ب٩  ابي بَک ب٩ ا٧ ہظی٥، ًبیس اهَّلل ب٩  ہ،  ابي طيب  ًث٤ا٪ ب٩ 

 َ٤ َٕص َوحُ ََِکٔ ب٩ِٔ أ٧َ ٔي ب َب اهَّللٔ ب٩ُِ أ َا ًُبَِیُس  بََر٧ ا صَُظِی٥ْ أَِخ ٨ََ ث َة َحسَّ َطِيَب ٔي  اُ٪ ب٩ُِ أَب ا ًُِث٤َ ٨ََ ث ََص َحسَّ ٍَ أ٧َ ٔ ٤ ٔی١ُ َس و اٟلَّ ٕٔک ِیْس  اٟ ب٩َِ ٣َ

و٣ّ  ِو٠ُ ا أَِو ٣َ ا٤ّٟٔ ََ َه ِنَُّصِ أََخا ٥َ ا َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  ُس ٢َ َر ا َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ِطُ َي ًَ اهَّللُ  ضَٔی   اَر



 

 

روسؽ  امثعؿ  ن ایب ہبیش، میشہ، دیبع اہلل  ن ایب رکب  ن اسن، دیمح وطلی، اسن  ن امکل  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ اےنپ اظمل ای ولظمؾ اھبیئ یک دمد رکف۔

 امثعؿ  ن ایب ہبیش، میشہ، دیبع اہلل  ن ایب رکب  ن اسن، دیمح وطلی، اسن  ن امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 اےنپ اظمل ای ولظمؾ اھبیئ یک دمد رکف۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2282    حس

، ا٧ص :  راوی ٣ٌت٤ز، ح٤یس ز،   ٣شس

 ِ٨ ًَ اهَّللُ  َٕص َرضَٔی  ٩ِ أ٧َ ًَ ٤َُِیٕس  ٩ِ ح ًَ ْٔز  ٤ َت ٌِ ا ٣ُ ث٨ََ ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ََ َحسَّ ا َُّصِ أََخ ِن ٥َ ا َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ُط 

٢َ َتأُِخُذ  ا َٗ ا  ا٤ّٟٔ ُظ َه ٨ََُِّصُ ٧ َٕ ِی َٜ َٓ ا  ِو٠ُو٣ّ ُظ ٣َ َُّصُ ٨َِ٧ ٔ َصَذا  اهَّلل و٢َ  ُس یَا َر ُوا  اٟ َٗ و٣ّا  ٤ّٔا أَِو ٣َِو٠ُ اٟ ٔ َه یََسیِط  َٚ ِو َٓ 

ےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اےنپ اظمل ای ولظمؾ اھبیئ یک دمد رکف، دسمد، رمتعم، دیمح، اسن  ے رفاتی رک

ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولظمؾ یک دمد رکان وت ھجمس ںیم آات ےہ، نکیل اظمل یک سک رطح دمد رکںی، 

 وک ملظ  ے رفوک( ۔ آپ ےن رفامای اس اک تا ھ ڑکپ ول )ینعی اس

 دسمد، رمتعم، دیمح، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ولظمؾ یک دمد رک ےن اک ایبؿ ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ولظمؾ یک دمد رک ےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2283    حس

اء ب٩ ًازب :  راوی ہ ب٩ سویس، بز ہ، اطٌث ب٩ س٠ی٥، ٣ٌاوی ، طٌب یٍ  سٌیس ب٩ رب

یِسٕ  َو َة ب٩َِ ُس َٔی او ٌَ ُت ٣ُ ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ُس٠َِی٥ٕ  ٔث ب٩ِٔ  ٌَ ِْلَِط ٩ِ ا ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٍٔ َحسَّ بٔی زَّ اٟ یُس ب٩ُِ  ٌٔ ا َس ٨ََ ث بَرَ َحسَّ ِٟ ا ُت  ٌِ ٔ َس٤ َئ ب٩َِ   ا

 ٍٕ ِب ٩ِ َس ًَ ا٧َا  ٧ََض ٍٕ َو ِب ٥َ بَٔش َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٧َا  ٢َ أ٣َََز ا َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ازٕٔب َر ًَ  ََ ا َب اتِّ زٔیٔف َو ٤َ ِٟ ا َزَة  ا َْکَ ًَٔی َذ َٓ

ٔ َو  و٦ ِو٠ُ ٤َ ِٟ ا َِّصَ  ٔ َوَن ًَل٦ اٟشَّ زَّ  ٔٔص َوَر اك ٌَ ِٟ ا َت  ٤ٔی َتِظ ٔ َو ٔز ائ ٨َ َح ِٟ ٔش٥ٔ ا ِ٘ ٤ُ ِٟ ا َر  َِزا عٔي َوإٔب ا اٟسَّ ابََة   إَٔج

دیعس  ن رعیب، ہبعش، اثعش  ن میلس، اعمفہی  ن وسدی، رباء  ن اعزب  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

زہ ےک ےھچیپ ےنلچ، ےنکنیھچ فاےل اک فآہل فملس ےن مہ وک مکح دای است ابوتں اک۔ افر است ابوتں  ے عنم رفامای رھپ رمضی یک ایعدت، انج

 وجاب دانی، افر ولظمؾ یک دمد رکان، افر دوعت وبقؽ رکان، افر  مس وپری رکےن اک ذترکہ ایک۔

 دیعس  ن رعیب، ہبعش، اثعش  ن میلس، اعمفہی  ن وسدی، رباء  ن اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 ولظمؾ یک دمد رک ےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2284    حس

سی :  راوی ، بزیس، ابوبززہ، ابو٣و ہ ء، ابواسا٣  ٣ح٤س ب٩ ًًل

 َ ا أ ٨ََ ث ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٔي ٣ُوَسی  ٩ِ أَب ًَ َزَة  ُزِ َبٔي ب ٩ِ أ ًَ َُزیِٕس  ٩ِ ب ًَ َة  ا٣َ ُو أَُس ب

 ٔ ط ٌٔ ٔ ََػاب َیَِن أ َک ب بَّ ا َوَط ـّ ٌِ ُط َب ـُ ٌِ أ٪ َيُظس  َب ٨َُِی ب ِٟ َا ک ٤ُِؤ٩ٔ٣ٔ  ٤ُِؤ٩ُ٣ٔ ٠ِٟٔ ِٟ ا ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 



 

 

اسہم، ربدی، اوبربدہ، اوبومیس، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم  ن العء، اوبا

 رفامای اکی ومنم دفےر  ومنم ےک ےئل امعرت یک رطح ےہ ہک اکی دفےر  وک وقتتی داتی ےہ۔ افر اینپ اویلگنں وک الم رک اتبای۔

 ، اوبربدہ، اوبومیسدمحم  ن العء، اوبااسہم، ربدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ملظ ایقتم ےک دؿ اترویکیں یک لکش ںیم وہاگ ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 ملظ ایقتم ےک دؿ اترویکیں یک لکش ںیم وہاگ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2285    حس

ر، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی اٌٟزیز ٣اجظو٪، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ا ص، ًبس  اح٤س ب٩ یو٧

بِ  ًَ  ٩ِ ًَ ٕر  ٨َا زٔی اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  ًَ َا  بََر٧ أجُظوُ٪ أَِخ ٤َ ِٟ ا  ٔ ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َُص َحسَّ ٧ ٤َُس ب٩ُِ یُو ا أَِح ٨ََ ث ُ َحسَّ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ٤َا ٔس  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  َز َرضَٔی  ٤َ

ا٣َةٔ  َ٘ٔی ِٟ ا اْت یَِو٦َ  ٥ُ٠ِ ُه٤َُ٠ و  اٟ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ 

 ادمح  ن ویسن، دبعازعلسی ام،نوؿ، دبعاہلل  ن دانیر، دبعاہلل  ن رمع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

  ےن رفامای ہک ملظ ایقتم ےک دؿ اترویکیں یک لکش ںیم وہاگ۔فملس

 ادمح  ن ویسن، دبعازعلسی ام،نوؿ، دبعاہلل  ن دانیر، دبعاہلل  ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایبؿ ۔ولظمؾ یک دب داع  ے ےنچب افر ڈرےن اک 



 

 

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 ولظمؾ یک دب داع  ے ےنچب افر ڈرےن اک ایبؿ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2286    حس

ًب :  راوی اب٩  ًُل٦(  ٛے  ًباض  اب٩  ابوسٌیس )  ، اهَّلل ب٩ ػیفي ًبس ، یٰهي ب٩  ٣کي  ٙ اسح ْکیا ب٩  ، ز ٍ ٛی ، و سی ٣و  اضیحٌی ب٩ 

ِبسٔ  ًَ ٌَی ب٩ِٔ  َیِح  ٩ِ ًَ يي   ٤َک ِٟ ا  َٚ ا ِٔسَح ُئ ب٩ُِ إ َّا ی َْکٔ ا َز ث٨ََ ٍْ َحسَّ ا َوٛٔی ٨ََ ث وَسی َحسَّ ٌَی ب٩ُِ ٣ُ یَِح ا  ٨ََ ث َبٕس  َحسَّ ٌِ ٔي ٣َ َب ٩ِ أ ًَ ٓٔيٕ  ف َػِی اهَّللٔ ب٩ِٔ 

ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٤َا أَ٪َّ  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٕض َر ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ  لَي  ِو َوَة  ٣َ ًِ َز  ٔٙ اتَّ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٩ٔ٤َ َی ِٟ ا َي  ٔل ا إ اّذ ٌَ َث ٣ُ ٌَ ٥َ َب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل

اْب  اهَّللٔ حَٔح َیَِن  ا َوب ٨ََض َص بَِي ِی َٟ ا  ََّض ٧ٔ إ َٓ  ٔ ُو٦ ِو٠ ٤َ ِٟ  ا

  ن دبعاہلل  ن یفیص، اوبدیعس )ا ن سابس ےک الغؾ( ا ن ساب
ٰ

 

س  ے رفاتی رکےت ںیہ ییحی  ن ومیس، فعیک، زرکای  ن ااحسؼ یکم، حی

ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت اعمذ وک نمی یک رطػ اجیھب وت رفامای ہک ولظمؾ یک دب داع  ے ڈرف اس ےئل 

 اس یک دب داع افر اہلل اعتیل ےک درایمؿ وکیئ راکفٹ ںیہن ےہ۔

ے :  رافی
ٰ

 

   ن دبعاہلل  ن یفیص، اوبدیعس )ا ن سابس ےک الغؾ( ا ن سابسییحی  ن ومیس، فعیک، زرکای  ن اقحس یکم، حی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکی صخش ےن یسک رپ ملظ ایک افر ولظمؾ اس وک اعمػ رک د  وت ایک اس ےک ملظ وک ایبؿ رک

  اک ایبؿرگی ڑپی زیچ ااھٹےن :   ابب

 ملظ وک ایبؿ رکان رضفری ےہ ۔ اکی صخش ےن یسک رپ ملظ ایک افر ولظمؾ اس وک اعمػ رک د  وت ایک اس ےک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2287    حس

ابي ذئب، سٌیس ٣٘بری، حرضت ابوہزیزہ :  راوی ابي ایا ض، اب٩   آز٦ ب٩ 



 

 

 َ َز٦ُ ب٩ُِ أ ٨ََا آ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ ضَٔی اهَّلل َر َِزَة  َبٔي صُزَی ٩ِ أ ًَ بُرٔی   ِ٘ ٤َ ِٟ ا یْس  ٌٔ َس ٨ََا  ث ِٕب َحسَّ ذٔئ اب٩ُِ أَبٔي  ٨ََا  ث ٔیَإض َحسَّ اهَّللٔ  بٔي إ ُسو٢ُ  َر ا٢َ  َٗ

َتحَ  ٠َِي َٓ َطِیٕئ  ٔ أَِو  ٔؿط ٔ ٩ِ٣ٔ رٔعِ ٤َْة ْٔلَخٔیط ِو٠َ طُ ٣َ َٟ ٧َِت  َا ٥َ ٩ِ٣َ ک َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  اْر َوَِل َػل ٔی٨َ ز ُوَ٪  یَٜ ِب١َ أَِ٪ َِل  َٗ ِو٦َ  َی ِٟ ا ُط  ٨ِ ُط ٣ٔ ٠ِ َّ٠

َسیِّ  اْت أُخَٔذ ٩ِ٣ٔ  ٨َ ُط َحَش َٟ  ٩ُِٜ ٥ِ َت َٟ ٔ َوإِٔ٪  ٔط ِو٤َ٠َت رٔ ٣َ ِس َ٘ ٔ ُط ب ٨ِ ْٔح أُخَٔذ ٣ٔ اٟ َػ  ١ْ٤َ ًَ ُط  َٟ َاَ٪  ِٔرَص٥ْ إِٔ٪ ک ٠َِیطٔ ز ًَ  ١َٔ٤ ُح َٓ  ٔ ٔط احٔب أت َػ َئ

ا٢َ  َٗ  ٔ اهَّلل ِبس  ًَ ا٢َ أَبُو  َٗ  ًَ ا٢َ أَبُو  َٗ  ٔ ٔز اب َ٘ ٤َ ِٟ ا َاحَٔیَة  َز٢ََ ٧ َاَ٪ ٧ ک َّطُ  ٧َ بُرٔیَّ ْٔل ِ٘ ٤َ ِٟ ا  َ یمِّ ٤ََّا ُس ٔي أَُویِٕص إ٧ٔ ِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ أَب یْس إ ٌٔ ِبس اهَّللٔ َوَس

اُ٪  ِیَش َٛ یٕس  ٌٔ َس ٔي  ِس٥ُ أَب یٕس َوا ٌٔ َبٔي َس یُس ب٩ُِ أ ٌٔ َُو َس ِیٕث َوص َٟ َي بَىٔی  ِول ٔی  صَُو ٣َ بُر ِ٘ ٤َ ِٟ  ا

آدؾ  ن ایب اایس، ا ن ایب ذبئ، دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

سج صخش ےن یسک یک زعت ای یسک افر زیچ رپ ملظ ایک وہ وت ا ے آج یہ اعمػ رکا ےل اس  ے ےلہپ ہک فہ دؿ آےئ  ب ہک ہن دانیر وہں 

 اس ےک اپس لمع اصحل وہاگ، وت دقبر اس ےک ملظ ےک اس  ے ےل ایل اجےئ اگ افر ارگ اس ےک اپس ایکینں ہن وہ ےگ افر ہن درمہ ارگ

 یگ، وت ولظمؾ یک رباایئں ےل رک اس ےک ےر رپ ڈایل اجںیئ یگ، اوبدبع اہلل )اامؾ اخبری( ےن اہک اامسلیع  ن ایب افسی ےن ایبؿ ایک ہک دیعس

ہک فہ ربقفں ےک اپس رےتہ ےھت، افر اامؾ اخبری ےن اہک ہک دیعس ربقمی ینب ثیل ےک الغؾ ےھت افر فہ  وک ربقمی اس ےئل اہک اجات ےہ

 اوبدیعس ےک ےٹیب ےھت افر اوبدیعس اک انؾ شیکؿ اھت۔

 آدؾ  ن ایب اای س، ا ن ایب ذبئ، دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ وکیئ صخش یسک ےک ملظ وک اعمػ رک د  وت روجع ںیہن رک اتکس ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ صخش یسک ےک ملظ وک اعمػ رک د  وت روجع ںیہن رک اتکس ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2288    حس

ہ :  راوی ، ًبساهَّلل ہظا٦ ب٩ رعوہ رعوہ ًائظ  ٣ح٤س



 

 

اهَّللُ  َة َرضَٔی  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ا٦ُ ب٩ُِ رُعِ َا صَٔظ بََر٧ اهَّللٔ أَِخ ِبُس  ًَ َا  بََر٧ ْس أَِخ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث َزأَْة َحسَّ ا٣ِ ٔة َوإِٔ٪  َی اِْل  ٔ ظ ٔي َصٔذ ا ف َض ٨ِ ًَ

وّزا  نُُظ َٔضا  ٠ ٌِ ِت ٩ِ٣ٔ َب َٓ ا ُ٘ َخ َت َٓ ا  َض َٗ رٔ ا َٔ ٔیُس أَِ٪ ُي ُز ی َضا  ٨ِ٣ٔ ٕ ِثٔر َتٜ ٤ُِٔش َص ب ِی َٟ زِأَةُ  ٤َ ِٟ ا ُظ  ٨َِٔس ُوُ٪ ً ُج١ُ َتٜ زَّ اٟ ِت  َٟ ا َٗ ا  اّؿ و٢ُ أَِو إرِٔعَ

َذَٟٔک  ٔي  ُة ف َی اِْل  ٔ ظ ِت صَٔذ َٟ َ ز ٨َ َٓ ٔي ح١ٕٔٓ  ٔي ف ِن َطأ ٠َُک ٩ِ٣ٔ  ٌَ  أَِج

ً ( یک  دمحم، دبعاہلل اشہؾ  ن رعفہ رعفہ اعہشئ  ے رفاتی رکےت ںیہ
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اوہنں ےن آتی )ف

 ریسفت ایبؿ یک ہک یسک صخش ےک اپس ویبی وہ وت فہ اس ےک اپس زایدہ آدم ف رتف ںیہن رکان اچاتہ افر ا ے دجا رکان اچاتہ )ینعی الطؼ دانی

 اعمػ رک دای، اس ےک قلعتم ہی آتی انزؽ وہیئ۔اچاتہ( وت وعرت یتہک ہک ںیم ےن ھجت وک اانپ قح 

 دمحم، دبعاہلل اشہؾ  ن رعفہ رعفہ اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ػارگ وکیئ صخش یسک وک ااجزت د  ای اس وک اعمػ رکد  رگم ہی ہن ایبؿ رک  ہک انتک اعم

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ صخش یسک وک ااجزت د  ای اس وک اعمػ رکد  رگم ہی ہن ایبؿ رک  ہک انتک اعمػ ایک ای ےنتک یک ااجزت دی ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2289    حس

ک، ابوحاز٦ ب٩ زی٨ :  راوی ٣اٟ  ،ٕ یًبس اهَّلل ب٩ یوس  ار ، سہ١ ب٩ سٌس ساًس

أًسٔ  اٟشَّ ٕس  ٌِ َس ِض١ٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ إر  ٔی٨َ ٔ ب٩ِٔ ز از٦ٔ َبٔي َح ٩ِ أ ًَ أْٟک  َا ٣َ بََر٧ َٕ أَِخ یُوُس ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٨ِطُ أَ٪َّ َحسَّ ًَ ضَٔی اهَّللُ  یِّ َر

َب  رَشٔ َٓ إب  ُتَٔي برَٔشَ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ِذَُ٪ َر ٔ أََتأ ًَل٦ ُِ ٢َ ٠ِٟٔ ا َ٘ َٓ َِطَیاُر  ِْل ٔ ا رٔظ ا ٩ِ َيَش ًَ ًَُل٦ْ َو ُ ٔ ٔط ٨ ٤ٔي َی  ٩ِ ًَ ُط َو ٨ِ ٣ٔ

ا٢َ  َٗ َک أََحّسا  ٔيی ٨ِ٣ٔ ٨َٔٔؼی ُ ب ٔز ٔ َِل أُوث اهَّلل ُسو٢َ  َر َا  ٔ ی اهَّلل ًَل٦ُ َِل َو ُِ ِٟ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلَی َصُؤَِلٔئ  ًِ ُ ٔي أَِ٪ أ اهَّللُل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو طُ َر َت٠َّ طٔ َٓ ٠َِی ًَ  

 ٔ یَٔسظ ٥َ فٔي  َس٠َّ  َو

دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اوباحزؾ  ن دانیر ، لہس  ن دعس اسدعی  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 



 

 

رطػ ڑبی رمع ےک  اپس اکی ےنیپ یک زیچ )دفدھ ای اپین( الیئ یئگ وت آپ ےن اس  ے یپ ایل آپ ےک داںیئ رطػ اکی ڑلاک اھت، افر ابںیئ

ولگ ےھت، آپ ےن اس ڑلےک  ے اہک ایک وت ااجزت داتی ےہ ہک ںیم ہی اؿ ولوگں وک ددیفں؟ ڑلےک ےن اہک ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس دخبا ںیم )آپ ےک وھجےٹ  ے( اےنپ ہصح ںیم یسک وک رت حی ںیہن دفاگن رافی اک ایبؿ ےہ ہک آپ ےن فہ ایپہل ایس ڑلےک 

 ےک تا ھ ںیم ددیای۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، اوباحزؾ  ن دانیر ، لہس  ن دعس اسدعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک انگہ وج یسک یک زنیم املظ َ ےَل ےل ۔

 ؿرگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایب :   ابب

 اس صخش اک انگہ وج یسک یک زنیم املظ َ َےل ےل ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2290    حس

یس :  راوی ، سٌیس ب٩ ز اٟزح٩٤ ب٩ ٤ًزو ب٩ سہ١ ہ ب٩ ًبساهَّلل ، ًبس ی، ك٠ح یب، زہز  ابو اٟامی٪، طٌ

ا  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ُط َا  بََر٧ ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث بََرُظ َحسَّ َسِض١ٕ أَِخ زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ًَ ٩ٔ٤َ ب٩َِ  زَِّح اٟ ِبَس  ًَ ٔ أَ٪َّ  اهَّلل ِبسٔ  ًَ ثَىٔی ك٠ََِحُة ب٩ُِ  ٢َ َحسَّ ا َٗ زٔیِّ  ز صِ ٟ

 ٢ُ ٩ِ٣َ و ُ٘ ٥َ َي ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ُت َر ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  یِٕس َر یَس ب٩َِ َز ٌٔ َس طُ  َه٥َ٠َ ٩ِ٣ٔ  أَ٪َّ  َٗ ُوِّ ا ك ّئ َطِی َِرٔق  ِْل ا

یَن  ٔؿ ٍٔ أََر ِب َس  ٩ِ٣ٔ 

اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، ہحلط  ن دبعاہلل ، دبعارلنمح  ن رمعف  ن لہس، دیعس  ن زدی  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک 

 نیھچ یل وت است زک ںوں اک وطؼ اس ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک سج صخش ےن یسک یک زنیم املظ

 وک انہپای اجےئ اگ۔

 اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، ہحلط  ن دبعاہلل ، دبعارلنمح  ن رمعف  ن لہس، دیعس  ن زدی :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےن اک ایبؿرگی ڑپی زیچ ااھٹ :   ابب

 اس صخش اک انگہ وج یسک یک زنیم املظ َ َےل ےل ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2291    حس

ٛثیر، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥ ابوس٤٠ہ :  راوی ابي  ٟوارث، حشین، یحٌی ب٩   ابو ٤ٌ٣ز، ًبسا

رٔٔث َحسَّ  َوا ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ ز ٤َ ٌِ ُو ٣َ ا أَب ٨ََ ث َة َحسَّ َس٤َ٠َ َا  اصٔی٥َ أَ٪َّ أَب َِز ُس ب٩ُِ إٔب َّ٤ َىٔی ٣َُح ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ ٔیر ث َٛ ٔي  َب ٌَی ب٩ِٔ أ َیِح  ٩ِ ًَ یِْن  ا حَُش ٨ََ ث

ِت یَا أَبَا َٟ ا َ٘ َٓ َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ائَٔظَة  ٌَ ٔ َذَْکَ ٟ َٓ و٣َْة  َإض ُخُؼ ُط َوبَیَِن أ٧ُ ٧َِت بَِي٨َ َا َّطُ ک ٧َ َُط أ ث ٔ  َحسَّ ٨َ ٤ََة اِجت إٔ٪َّ َس٠َ َٓ َِرَق  ِب اِْل

یَن  ٔؿ ٍٔ أََر ِب طُ ٩ِ٣ٔ َس َٗ ُوِّ َِرٔق ك اِْل  ٩ِ٣ٔ ٕ بِر ٔط ا٢َ ٩ِ٣َ َه٥َ٠َ ٗٔیَس  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨  اٟ

درایمؿ  اوب رمعم، دبعاولارث، نیسح، ییحی  ن ایب ریثک، دمحم  ن اربامیہ اوبہملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اؿ ےک افر دنچ ولوگں ےک

اکی ڑگھجا اھت اوہنں ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے ایبؿ ایک، وت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک اوبہملس 

 ے ریض اہلل اعتٰیل ہنع زنیم  ے وچب اس ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامای سج ےن اکی ابتشل رھب زنیم یسک  ے املظ ےل یل وت ا

 است زک ںوں اک وطؼ انہپای اجےئ اگ۔

 اوب رمعم، دبعاولارث، نیسح، ییحی  ن ایب ریثک، دمحم  ن اربامیہ اوبہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 یسک یک زنیم املظ َ َےل ےل ۔اس صخش اک انگہ وج 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2292    حس



 

 

٤ًز :  راوی اهَّلل ب٩  ًبس  ٟس ) اپ٨ے وا  ، ٥ٟ ہ، سا ً٘ب سٰی ب٩  ٣و  ، رَ ٣با اهَّلل ب٩  ، ًبس ہی٥ ابزا ش٥٠ ب٩  ٣) 

 ُ٤ ِٟ ا ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث اصٔی٥َ َحسَّ َِز ٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔب ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ ا٥ٕٟٔ  َس  ٩ِ ًَ َبَة  ِ٘ ٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ ث َٔ َحسَّ اَر َب

 ِٟ ا ِو٦َ  َی  ٔ ٔط َٕ ب ٔ ُخٔش ط ِّ٘ ٔ َح یِر َِ ٔ ا ب َطِیّئ اِْلَِرٔق  ٥َ ٩ِ٣َ أََخَذ ٩ِ٣ٔ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا ا٢َٗ یَن ٗ ٔؿ ََر ٍٔ أ ِب َي َس ٔل ٔة إ ا٣َ  َ٘ٔی

بَّصة ي ٠ًیط باٟ ٤اا٣ل َ ا٧ سا٪ ٓیٜتب اب٩ ا٤ٟبار ث ٟیص بْخا ااٟحسی وًبساهَّلل صذ  اب

ملسم  ن اربامیہ، دبعاہلل  ن ابمرک، ومٰیس  ن ةقع، اسمل، اےنپ فادل )دبع اہلل  ن رمع(  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک 

انقح ہضبق رک ایل وت ا ے ایقتم ےک دؿ است زک ںوں کت داسنھای اجےئ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن یسک زنیم رپ 

اگ، اامؾ اخبری ےن اہک ہک ہی دحثی دبعاہلل  ن ابمرک یک اتکب ںیم ںیہن ےہ، وج رخااسں ںیم یھکل یئگ، نکیل  یرہ ںیم اس دحثی وک 

 ولوگں وک انسای۔

 (اسمل، اےنپ فادل )دبع اہلل  ن رمع ملسم  ن اربامیہ، دبعاہلل  ن ابمرک، ومٰیس  ن ةقع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ وکیئ صخش یسک وک یسک یک ااجزت د  وت اجزئ ےہ ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

  ۔ارگ وکیئ صخش یسک وک یسک یک ااجزت د  وت اجزئ ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2293    حس

، طٌبہ، جب٠ہ :  راوی  حٔؽ ب٩ ٤ًز

 َ٨َ اب ََػ أ َٓ  ٔٚ ا َز ٌٔ ِٟ ا ٔف أَص١ِٔ  ٌِ ٔي َب ٨َةٔ ف ی ٤َٔس ِٟ ا بٔا َّ٨ ُٛ َة  َب٠َ ٩ِ َج ًَ ُة  َب ٌِ ُط ا  ٨ََ ث َز َحسَّ ٤َُ ُؽ ب٩ُِ ً ِٔ ا َح ٨ََ ث ِ َحسَّ َی ز ب اٟ اب٩ُِ  َاَ٪  ک َٓ ْة  َس٨َ ٔ ا  ر

 ُ اهَّلل َّي  اهَّللٔ َػل  ٢َ ُسو َر ٢ُ إٔ٪َّ  و ُ٘ َی َٓ ا  ز  ب٨َٔ ٤َُ ا ی ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٤ََز  اب٩ُِ ًُ َاَ٪  ک َٓ َز  ٤ِ اٟتَّ ا  ٨َ ُٗ زُِز أ٪ إِٔلَّ أَِ٪ َی ِْٔقَ اِْل  ٩ِ ًَ ي  ََ َ ٧  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  



 

 

٥ُِٜ أََخاظُ  ٨ِ ُج١ُ ٣ٔ زَّ اٟ ِذَٔ٪  َتأ  َيِش

وہےئ وت ا ن  تی رکےت ںیہ ہک مہ دمہنی ںیم ضعب رعاؼ فاولں شیک ھ ےھت مہ ولگ طحق  ے دفاچرصفح  ن رمع، ہبعش، ہلبج  ے رفا

زریب مہ ولوگں وک وجھکر الھکےت ےھت، ا ن رمع امہر  اپس  ے سگرےت وت ےتہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اآراؿ )ینعی دف 

  مت ںیم  ے وکیئ صخش اےنپ اھبیئ وک اس یک ااجزت د ۔وجھکرںی الم رک اھکےن(  ے عنم رفامای، رگم ہی ہک

 صفح  ن رمع، ہبعش، ہلبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ صخش یسک وک یسک یک ااجزت د  وت اجزئ ےہ ۔

سج یث                               ج٠س او٢  :  ٠      2294    حس

٣شٌوز :  راوی ہ، ا٤ًع، ابووائ١، ابو ا٤ٌ٨ٟا٪، ابوًوا٧  ابو 

َرُجًّل  ٕ أَ٪َّ  ز و ٌُ ٔي ٣َِش ٩ِ أَب ًَ ائ١ٕٔ  ٔي َو ٩ِ أَب ًَ ٔع  ٤َ ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ ََة  ا٧ َو ًَ ث٨ََا أَبُو  أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ٨ََا أَبُو  ث َنِ َحسَّ ِْل ا ُط أَبُو  ٩ِ٣ٔ  َٟ  ٢ُ ا َ٘ ٔ يُ ار َؼ

 َّ َػل ٔيیَّ  َّ٨ ُو اٟ َِزً يي أ ل ٌَ َٟ ٕة  ٤َِش ا٦َ َخ ٌَ َ ٔي ك ٍِ ل ٨َ ِػ ِیٕب ا ٌَ ُط ُو  ُط أَب َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٦ْ  حَّ َٟ ًَُل٦ْ  ُط ُ َٟ َاَ٪  ک ٕب  ِی ٌَ َص ُط ا٣ٔ ٥َ َخ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  ي 

 ٔ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ  ٔ ٤َِشٕة َوأَبََِّصَ فٔي َوِجط طٔ َخ ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ََ یُِس  ٥ِ َٟ َرُج١ْ  ُض٥ِ  ٌَ ٔ َب ت َٓ اُظ  ًَ َس َٓ  ََ و ُح ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ َو

 ٥ِ ٌَ َن  ٢َ ا َٗ طُ  َٟ َِذُ٪  ا أََتأ ٨َ ٌَ َب اتَّ ِس  َٗ ا  ٥َ إٔ٪َّ صََذ َس٠َّ  َو

س سج اک انؾ اوببیعش اھت اکی اوب اامعنلؿ، اوبوعاہن، اشمع، اوبفالئ، اوبوعسمد  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی ااصنری ےک اپ

وگتش ےنچیب فاال الغؾ اھت اس الغؾ  ے اوببیعش ےن اہک ہک ےری  ےیل اپچن آدویمں اک اھکان ایتر رکف اتہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےک رہچ  رپ فملس یک دوعت رکفں افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیمس اپچن آدیم وہں ےگ اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

وھبک اک اشنؿ داھکی اھتانچہچن اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک البای نکیل اؿ ولوگں ےک اس ھ اکی آدیم افر یھب وہایل ےسج 

ں ےن دوعت ںیہن دی یھت، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی آدیم ےری  ےھچیپ الچ آای ےہ ایک مت اس یک ااجزت دےتی وہ؟ اوہن



 

 

 اہک تاں۔

 اوب اامعنلؿ، اوبوعاہن، اشمع، اوبفالئ، اوبوعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتیل اک وقؽ فہ ڑبا تخس ڑگھجا ول ےہ ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 ؽ فہ ڑبا تخس ڑگھجا ول ےہ ۔اہلل اعتیل اک وق

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2295    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ئظ ًا ہ،  ٜ ٠٣ی بي  اب٩ ا  ، اب٩ جزیخ  ، ًاػ٥  ابو 

ضَٔی  ائَٔظَة َر ًَ  ٩ِ ًَ َة  َٜ َبٔي ٠َ٣ُِی اب٩ِٔ أ  ٩ِ ًَ ِٕخ  ی َز اب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ٨ََا أَبُو  ث ا٢َ إٔ٪َّ َحسَّ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ 

َدٔؼ٥ُ  ِٟ ا س   َٟ َ ِْل ا اهَّللٔ  َي  ٔل ٢ٔ إ َجا زِّ اٟ َف  َِ  أَبِ

ی کۃ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع
مل
 اہلل وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکیت ںیہ آپ ےن رفامای ہک ےاوب اعمص، ا ن رججی، ا ن ایب 

 بس  ے زایدہ اندنسپ فہ آدیم ےہ وج تہب ڑگھجاول ےہ۔

ی کۃ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی
مل
 اوب اعمص، ا ن رججی، ا ن ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ا رک ۔اس صخش اک ایبؿ وج اجؿ وبھج رک انقح ڑگھج

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اس صخش اک ایبؿ وج اجؿ وبھج رک انقح ڑگھجا رک ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2296    حس

ہ، ا٦ س٠ :  راوی ابي س٤٠ ب ب٨ت  ، رعوہ ب٩ زبیر، زی٨ اٌٟزیز ب٩ ًبساهَّلل ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ػاٟح، اب٩ طہاب ہ زوجہًبس ٤ 

 َٗ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕٔح  اٟ ٩ِ َػ ًَ ٕس  ٌِ َس اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ثَىٔی إٔب ٢َ َحسَّ ا َٗ اهَّللٔ  ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ َیِر ز ب اٟ َوةُ ب٩ُِ  ٔي رُعِ ن بََر ٢َ أَِخ ا

َر  ٤ََة  َس٠َ َضا أ٦َُّ  ُط أَ٪َّ أ٣َُّ بََرِت َس٤َ٠ََة أَِخ ٨َِٔت أ٦ُِّ  ٨ََِب ب و٢ٔ أَ٪َّ َزی َرُس  ٩ِ ًَ َضا  بََرِت ٥َ أَِخ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٨َِضا َزِوَد  ًَ ضَٔی اهَّللُ 

 َ ٤ََّا أ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ض٥ِٔ  ِی َٟ ٔ َد إ َْخَ َٓ  ٔ ٔط َزت أب حُِح َٔب ّة ب و٣َ ٍَ ُخُؼ ٔ َس٤ َّطُ  ٧َ ٥َ أ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔ اهَّللٔ  ى َیأِتٔی َُّط  ٧ٔ رَشْ َوإ َا َب ١َّ ٧ ٌَ ٠َ َٓ َدِؼ٥ُ  ِٟ ا ی 

 ِّٙ ُط بَٔح َٟ ُت  ِی ـَ َٗ  ٩ِ٤َ َٓ َٔک  ُط بَٔذٟ َٟ ٔضَی  ِٗ َ أ َٓ  َٚ َػَس َُّط  ُب أ٧َ أَِحٔش َٓ ٕف  ٌِ َّ ٩ِ٣ٔ َب ُوَ٪ أَب٠َِ یَٜ ٥ُِٜ أَِ٪  ـَ ٌِ ْة ٩ِ٣ٔ َب ٌَ ِٔل َٔي ٗ ٤ََّا ه إ٧ٔ َٓ ٣ُِش٥ٕٔ٠ 

َضا ِٛ ُ َِر ٠َِی َٓ ٠َِیأُِخِذَصا أَِو  َٓ رٔ  ا َّ٨  اٟ

ربامیہ  ن دعس، اصحل، ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب، زبنی تنب ایب ہملس، اؾ ہملس زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، ا

فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ رجح  ےک درفاز  رپ ھچک ڑگھج  یک آفاز 

ای ہک ںیم وت ضحم اکی ااسنؿ وہں افر ےری  اپس دقمہم آات ےہ،  نکم ےہ ہک مت ینس آپ اؿ یک رطػ ابرہ رشتفی الےئ افر رفام

ںیم  ے وکیئ صخش اکی دفےر   ے زایدہ غیلب وہ افر ںیم ہی امگؿ رک ےک ہلصیف رک دفں ہک فہ اچس ےہ، سج صخش ےک ےئل املسمؿ 

  وھچڑ د ۔ےک قح ںیم ہلصیف رکفں وت فہ آگ اک اکی ڑکٹا ےہ اب فہ اس وک ےل ےل ای اس وک

 دبعازعلسی  ن دبعاہلل ، اربامیہ  ن دعس، اصحل، ا ن اہشب، رعفہ  ن زریب، زبنی تنب ایب ہملس، اؾ ہملس زفہج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ڑگھج  ےک فتق دب زابین رکےن اک ایبؿ ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 ڑگھج  ےک فتق دب زابین رکےن اک ایبؿ ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2297    حس

، ًبساهَّلل ب٩ ٣زہ، ٣ْسوٚ ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو :  راوی ، س٠امی٪ ہ یر ب٩ خاٟس، ٣ح٤س، طٌب  بظ

 َّ٤ ٧َا ٣َُح بََر أٟٕس أَِخ ٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ َخ ث ِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٚ و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ زََّة  ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ  ٩ِ ًَ  ٪َ ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ َبَة  ٌِ ُط  ٩ِ ًَ  ٕ ََف ٌِ ُس ب٩ُِ َج

َاَ٪  ک  ٔ ط ٩َّ ٓٔی ُٛ  ٩ِ٣َ ٍْ َ َِرب ٢َ أ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ٤َا  ُض ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  زٕو َر ٤ِ ًَ َ  ب٩ِٔ  ا أ ّ٘ ٔ آ ْة ٩ِ٣ٔ ٨َ٣ُ ٔ َخِؼ٠َ َِت ٓٔیط ٧ کَا ِو 

اصَ  ًَ ا  َٕ َوإَٔذ َس أَِخ٠َ ًَ ا َو َٔذ َذَب َوإ َٛ َث  ا َحسَّ ا إَٔذ َض ًَ یََس َّی  ً ٚٔ َح ا َٔ ِّ٨ اٟ ْة ٩ِ٣ٔ  طٔ َخِؼ٠َ َِت ٓٔی َا٧ ٕة ک ٌَ َِرَب َحزَ أ َٓ َػ٥َ  َٔذا َخا  َس ََُسَر َوإ

رمعف یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ یلص  ریشب  ن اخدل، دمحم، ہبعش، امیلسؿ، دبعاہلل  ن رمہ، رسمفؼ دبعاہلل  ن

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش ںیم اچر ابںیت وہں یگ، فہ انمقف وہاگ ای سج صخش ںیم اؿ اچرفں ںیم  ے وکیئ تلصخ وہ یگ، 

ٹ وبےل،  ب فدعہ رک  وت اس ےک وت اس ںیم افنؼ یک تلصخ وہ یگ، اہیں کت ہک فہ ا ے وھچڑ د ،  ب فہ وگتفگ رک  وت وھج

 الخػ رک ، افر  ب اعمدہہ رک  وت ےب فافیئ رک ، افر  ب ڑگھجا رک  وت دب زابین رک ۔

 ریشب  ن اخدل، دمحم، ہبعش، امیلسؿ، دبعاہلل  ن رمہ، رسمفؼ دبعاہلل  ن رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ولظمؾ وک ارگ اظمل اک امؽ  ل اجےئ وت فہ اانپ دبہل ےل اتکس ےہ۔ ا ن ریسنی ےن اہک اپ

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

آتی ڑپیھ ہک ارگ مت دبہل ول، وت ایس دقر سج دقر ولظمؾ وک ارگ اظمل اک امؽ  ل اجےئ وت فہ اانپ دبہل ےل اتکس ےہ۔ ا ن ریسنی ےن اہک اےنپ قح ےک ربارب ےل اتکس ےہ، افر ہی 

 ںیہمت فیلکت یچنہپ ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2298    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ئظ ًا  ، ، رعوہ ی ہز ، ز ، طٌیب ٟامی٪  ا  ابو 

ز   اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ٧َا ُط بََر ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ٩ِٔ َحسَّ َِبَة ب ُت ًُت ٨ُِٔس ب٨ِٔ َِت ص ائ ِت َج َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ َوةُ أَ٪َّ  َىٔی رُعِ ث ٔیِّ َحسَّ صِز



 

 

ذٔ  َّٟ ا  ٥َ ٩ِ٣ٔ ٌٔ ِ ْد أَِ٪ أُك َيَّ َِحَ ل ًَ َض١ِ  َٓ ْک  ی اَ٪ َرُج١ْ ٣ٔشِّ َی ِٔ ُس ٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ أَبَا  ُسو یَا َر ِت  َٟ ا َ٘ َٓ َة  ٌَ َٓ َربٔی ٨َا  َٟ ا ُط ًَٔی َٟ َد ی  ا٢َ َِل َِحَ َ٘

 ٖٔ زُو ٌِ ٤َ ِٟ ٔا ض٥ِٔ ب ٤ٔی ٌٔ ٔک أَِ٪ تُِل ٠َِی ًَ 

رفاتی رکیت ںیہ ہک دنہ تنب ہبتع  ن رہعیب آیئ افر رعض ایک ہک ای روسؽ ےاوب اامیلؿ ، بیعش، زرہی، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

رگ اس اک امؽ ےل رک ںیم وچبں وک الھکؤں، آپ ےن رفامای، اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوب نایؿ تہب لیخب آدیم ےہ، وکیئ رحج ےہ، ا

 ارگ وت اںیہن دوتسر ےک اطمقب الھکےئ وت وکیئ رحج ںیہن ےہ۔

 اوب اامیلؿ ، بیعش، زرہی، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

ارگ مت دبہل ول، وت ایس دقر سج دقر  ولظمؾ وک ارگ اظمل اک امؽ  ل اجےئ وت فہ اانپ دبہل ےل اتکس ےہ۔ ا ن ریسنی ےن اہک اےنپ قح ےک ربارب ےل اتکس ےہ، افر ہی آتی ڑپیھ ہک

 ںیہمت فیلکت یچنہپ ےہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2299    حس

ہ ب٩ ًا٣ز :  راوی یث، یزیس، ابواٟدیر، ً٘ب  ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ، ٟ

َة ب٩ِٔ  َب ِ٘ ُ ً ٩ِ ًَ  ٔ یِر َد ِٟ ا ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٔیُس  ز َی َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث َٕ َحسَّ ُس یُو ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َّ َحسَّ َػل ٔيیِّ  ا ٨٠َّٟٔ ٨َ٠ِ ُٗ  ٢َ ا َٗ  ٕ ز ا٣ٔ ي اهَّللُ ًَ

 َ٘ ٔ ُت٥ِ ب ِٟ َ َز ا إِٔ٪ ٧ ٨َ َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ط ی ٓٔی َز ٤َا َت َٓ َا  و٧ ٕ َِل َيِْقُ ِو٦ َ٘ ٔ ٢ُٔ ب ٨ِز ٨َ َٓ ا  ُث٨َ ٌَ ِب ََّک َت ٥َ إ٧ٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٕٔ ِی َـّ ٔي ٠ٟٔ ٨ََِبغ ا ی ٥ُِٜ ب٤َٔ َز َل أ٣ُٔ َٓ  ٕ ِو٦

 ٕٔ ِی َـّ اٟ  َّٙ ُض٥ِ َح ٨ِ ا ٣ٔ ُدُذو َٓ ُوا  ٠ ٌَ ِٔ ٥ِ َي َٟ إِٔ٪  َٓ ا  َب٠ُو ِٗ ا َٓ 

 اہلل  ن ویفس، ثیل، سیدی، اوباریخل، ةقع  ن اعرم  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبع

 ے رعض ایک ہک آپ ںیمہ دفےری ہگج ےتجیھب ںیہ وت مہ ایسی وقؾ ںیم ارتےت ںیہ وج امہری امہمدناری ںیہن رکےت اس ےک قلعتم آپ 

پ ےن مہ  ے رفامای ہک ارگ مت یسک وقؾ ےک اپس ارتف افر فہ اہمتر  ےئل انمبس وطر رپ امہمدناری اک مکح دںی وت ریخ ایک رفامےت ںیہ؟ آ



 

 

 فرہن مت اؿ  ے امہمین اک قح فوصؽ رکف،

 دبع اہلل  ن ویفس، ثیل، سیدی، اوباریخل، ةقع  ن اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اسابئؿ ںیم  ےنھٹی اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ ےک احصہب )ریض ا

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

   ن اسدعہ ںیم ےھٹیب ۔اسابئؿ ںیم  ےنھٹی اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ ےک احصہب )ریض اہلل مہنع انیعمج( ہفیقس

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2300    حس

لٰي  :  راوی تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩   ، ہ تب ً اهَّلل ب٩  ًبس اهَّلل ب٩  ًبیس   ، اب٩ طہاب  ، ص ک، یو٧ ٟ ٣ا  ، ب ہ اب٩ و  ، یحٌی ب٩ س٠امی٪

٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  رضت  ہ ح ٨ً 

ُس  ٌَی ب٩ُِ  َیِح ٨ََا  ث بََرنٔي ًُبَِیُس َحسَّ إب أَِخ َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ُُص  یُو٧ ٔي  بََرن أْٟک َوأَِخ َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ِٕب  اب٩ُِ َوص َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٪َ  اهَّللٔ ٠َامِیَ

 َّ َوف ٔیَن َت ا٢َ ح َٗ ُض٥ِ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٤ََز َر ًُ ٩ِ ًَ ُظ  بََر ٕض أَِخ ا بَّ ًَ َِبَة أَ٪َّ اب٩َِ  ٔ ب٩ِٔ ًُت اهَّلل ِبٔس  ًَ ٔ٪َّ ب٩ُِ  ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ُط  ٧َبٔیَّ ي اهَّللُ 

 َ ٔة ب َٔ ٘ٔی ٔي َس ٨َاص٥ُِ ف ٔئِ ح َٓ ٨َٔا  ِٙ ب ٔ َِل٠ ا٧  ٕ َبٔي بََِک ٠ُِت ْٔل ُ٘ َٓ أًَسَة  َىٔی َس ةٔ ب َٔ ٘ٔی وا فٔي َس ٌُ ٤َ اِجَت َر  ا َِنَؼ ِْل أًَسةَ ا َس  ىٔی 

 ن دبعاہلل  ن ہبتع، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت رمع ریض ییحی  ن امیلسؿ، ا ن فبہ، امکل، ویسن، ا ن اہشب، دیبع اہلل 

ہفیقس  اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک  ب اہلل اعتیل ےن اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ااھٹ ایل وت ااصنر

  ے اہک ہک امہر  اس ھ چےئلانچہچن مہ ولگ ااصنر ےک اپس  ن اسدعہ ںیم عمج وہےئ وت ںیم ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ہفیقس یبن اسدعہ )ینب اسدعہ ےک اسابئؿ( ںیم ےچنہپ۔

ییحی  ن امیلسؿ، ا ن فبہ، امکل، ویسن، ا ن اہشب، دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع، ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت رمع  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وکیئ صخش اےنپ ڑپفیس وک اینپ دویار ںیم وھکایٹنں اگڑےن  ے ہن رفےک ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ صخش اےنپ ڑپفیس وک اینپ دویار ںیم وھکایٹنں اگڑےن  ے ہن رفےک ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2301    حس

ک، اب٩ طہاب، ارعد، ابوہزیزہ :  راوی ٣اٟ ہ،   ًبس اهَّلل ب٩ س٤٠

 ُ اهَّلل َرضَٔی  َِزَة  ی َبٔي صَُز ٩ِ أ ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ا  ٩ِ ًَ ٔطَضإب  اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ أٟٕک  ٩ِ ٣َ ًَ َة  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ٨ََا  ث َر َحسَّ ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ َّي اهَّللُ   َػل و٢َ اهَّللٔ  ُس

 ٔ َِزَة ٣َا ل َُزی و٢ُ أَبُو ص ُ٘ ٔ ث٥َُّ َي ٔظ ار ٔي ٔجَس زَٔز َخَظَبطُ ف ِِ ُظ أَِ٪ َي اَر ْر َج ا ٍِ َج ٨َ ی٤َِ ٢َ َِل  ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی اهَّللٔ ًَ یَن َو ٔٔؿ ز ٌِ ٨َِضا ٣ُ ًَ  ٥ِ ُٛ ََرا ي أ

 ٥ُِٜٔ آ َت ِٛ َ َیَِن أ ا ب یَنَّ بَٔض َِر٣ٔ  َْل

امکل، ا ن اہشب، ارعج، اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکیئ  دبع اہلل  ن ہملسم،

صخش اےنپ ڑپفیس وک اینپ دویار ںیم وھکایٹنں اگڑےن  ے عنم ہن رک  رھپ اوبرہریہ ےتہک ےھت ہک ایک ابت ےہ ہک ںیم مت وک اس دحثی 

 ںیم اہمتر  ومڈنوھں ےک درایمؿ اگڑ رک روہں اگ۔  ے رفرگداین رکےن فاال اپات وہں دخبا

 دبع اہلل  ن ہملس، امکل، ا ن اہشب، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...راہتس ںیم رشاب اہبےن اک ایبؿ۔

 ؿرگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایب :   ابب

 راہتس ںیم رشاب اہبےن اک ایبؿ۔
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، ا٧ص :  راوی اٟزحی٥، ابویحٌی، ًٔا٪، ح٤از ب٩ زیس، ثابت  ٣ح٤س ب٩ ًبس

٨ََا َح٤َّ  ث اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ َا  بََر٧ ٌَی أَِخ یَِح اٟزَّحٔی٥ٔ أَبُو  ِبٔس  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ُت َحسَّ ٨ِ ُٛ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ٧ََٕص  ٩ِ أ ًَ ْٔت  َاب ا ث ث٨ََ یِٕس َحسَّ ُ ب٩ُِ َز از

 ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َز  أ٣ََ َٓ َذ  ی ـٔ َٔ ِٟ ا ئٕٔذ  َِو٣َ زُص٥ُِ ی ٤ِ َاَ٪ َخ ک َة َو ٨ِز٢ٔٔ أَبٔي ك٠ََِح ٔ فٔي ٣َ ِو٦ َ٘ ِٟ ا َٔي  اق زٔی أََِل إٔ٪َّ َس ٨َُا ّٔیا ی ز ٨َا ٥َ ٣ُ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  

اا ٔک  َٜ ٔس ٔي  َحزَِت ف َٓ َضا  ُت ِٗ َز َض َٓ ِجُت  َْخَ َٓ َضا  ِٗ ٔ ز أَصِ َٓ ِد  اِْخُ ٢َ لٔي أَبُو ك٠ََِحَة  ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٣َِت  ِس ُِحِّ َٗ ٤َِز  َد ِٟ ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ا ُف  ٌِ ٢َ َب ا َ٘ َٓ ٨َةٔ  ٤َٔسی ِٟ

ا َو  ُو آ٨٣َ ٔذی٩َ  َّٟ ا لَي  ًَ ِیَص  َٟ  ُ اهَّلل ِز٢ََ  ٧َ أ َٓ و٧ٔض٥ِٔ  ٔي بُُل َٔي ف ِو٦ْ َوه َٗ ت١َٔ  ُٗ ِس  اِْلیَةَ َٗ ا  ٤ُو ٌٔ َ ْح ٓامَٔی ك ٨َا أَٟحأت ُج اٟؼَّ ا  ُو ٠ٔ٤ ًَ 

دمحم  ن دبعارلمیح، اوبییحی، افعؿ، امحد  ن زدی، اثتب، اسن  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم اوبہحلط ےک اکمؿ ںیم 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک مکح  ولوگں وک رشاب الپ رتا اھت اس زامہن ںیم ولگ خیضف رشاب اامعتسؽ رکےت ےھت روسؽ اہلل

دای ہک فہ االعؿ رکد  نس ول رشاب رحاؾ رک دی یئگ رضحت اسن اک ایبؿ ےہ ھجم  ے اوبہحلط ےن اہک ابرہ اج افر اس رشاب وک اہب 

ہک اکی وقؾ لتق یک یئگ افر  د انچہچن ںیم ابرہ الکن افر اس وک اہب دای۔ اس دؿ دمہنی یک ویلگں ںیم رشاب ےنہب یگل ضعب ولوگں ےن اہک

رشاب اؿ ےک ٹیپ ںیم یھت وت اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ ہک اؿ ولوگں رپ وج اامیؿ الےئ افر کین اکؾ ےئک وکیئ انگہ ںیہن اس 

 زیچ ںیم وج فہ اھک ےکچ۔

 دمحم  ن دبعارلمیح، اوبییحی، افعؿ، امحد  ن زدی، اثتب، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رھگفں ےک نحص افر فتاں  ےنھٹی افر راہتس ںیم  ےنھٹی اک ایبؿ، رضحت اعہشئ ریض اہلل ت

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک اوبرکب ےن اےنپ رھگ ےک نحص ںیم دجسم انبیئ اہجں فہ امنز افر رھگفں ےک نحص افر فتاں  ےنھٹی افر راہتس ںیم  ےنھٹی اک ایبؿ، رضحت اعہشئ

  ںیم رشتفی رےتھک ےھت ۔آرآؿ ڑپےتھ، رشمنیک یک وعرںیت افر اؿ ےک ےچب اؿ ےک اپس عمج وہ اجےت افر نس رک وخش وہےت افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ دونں ہکم



 

 

یث                               س او٢ج٠  :  ج٠س      2303    حس

ری :  راوی ہ، ًلا ب٩ يشار، ابوسٌیس خس ٣یْسہ زیس ب٩ اس٤٠ ہ، ابو٤ًز، حٔؽ ب٩   ٣ٌاذ ب٩ ٓـاٟ

ائٔ  َل ًَ  ٩ِ ًَ یِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ٩ِ َز ًَ َة  َْسَ ُؽ ب٩ُِ ٣َِی ِٔ َز َح ٤َُ ُو ً ا أَب ٨ََ ث َة َحسَّ َٟ ا ـَ َٓ ُ ب٩ُِ  ذ ا ٌَ ا ٣ُ ٨ََ ث یٕس  َحسَّ ٌٔ ٔي َس ٩ِ أَب ًَ ٕر  ا ب٩ِٔ َيَش

 ُ اْٟط  َي  ل ًَ َض  ُح٠ُو ِٟ ا ٥ِ َو ُٛ ا ٔیَّ ا٢َ إ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  یِّ َر رٔ ُدِس ِٟ ا هَٔي ا ٤ََّ ٧ٔ ا بُسٌّ إ ٨َ َٟ ا ٣َا  ُو اٟ َ٘ َٓ أت  َٗ

 َ َٔذا أَب إ َٓ ا٢َ  َٗ َضا  ُث ٓٔی ََتَحسَّ ٧ ٨َا  أُٟش َبََّصٔ ٣ََح ِٟ ا ا٢َ َُف   َٗ  ٔٙ ی ٔ اْٟطَّ   ٙ وا َو٣َا َح اُٟ َٗ َضا  َّ٘ َٙ َح ی ٔ اْٟطَّ وا  ُل ًِ َ أ َٓ َٔص  اٟ ٤ََح ِٟ ا ُت٥ِ إِٔلَّ  ِي

٨ِ٤ََُکٔ  ِٟ ا  ٩ِ ًَ ْي  َِ َ ٧ ٖٔ َو زُو ٌِ ٤َ ِٟ ٔا ْز ب ٔ َوأ٣َِ ًَل٦ اٟشَّ َرز   ََذی َو اِْل   ٕ َٛ  َو

ر، اوبدیعس ادری یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ اعمذ  ن اضفہل، اوبرمع، صفح  ن رسیمہ زدی  ن اہملس، اطع  ن اسی

آپ ےن رفامای مت راوتسں رپ  ےنھٹی  ے رپزیہ رکف، ولوگں ےن رعض ایک امہر  ےئل اس ےک وسا وکیئ اچرہ اکر ںیہن مہ فںیہ ےتھٹیب ںیہ 

ےتس وک اس اک قح اطع رکف ولوگں ےن رعض ایک راےتس اک قح ایک افر ابںیت رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک  ب مت فتاں  ےنھٹی رپ وبجمر وہ وت را

 ےہ؟ آپ ےن رفامای اگنںیہ  یچی رانھک اذیاء راسین  ے رانک السؾ اک وجاب دانی افر ایھچ ابوتں اک مکح دانی افر ربی ابوتں  ے رفانک۔

  ادریاعمذ  ن اضفہل، اوبرمع، صفح  ن رسیمہ زدی  ن اہملس، اطع  ن اسیر، اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...راہتس ںیم ونکاں وھکدےن اک ایبؿ  ب ہک اس  ے یسک وک فیلکت ہن وہ ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 ہن وہ ۔راہتس ںیم ونکاں وھکدےن اک ایبؿ  ب ہک اس  ے یسک وک فیلکت 
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ٟح س٤ا٪، ابوہزیزہ :  راوی ، سیم )ابوبَک ٛے ًُل٦( ابوػا ک ٣ش٤٠ہ، ٣اٟ  ًبس اهَّلل ب٩ 

أٟٕح  َػ َبٔي  ٩ِ أ ًَ  ٕ ٔي بََِک ِولَي أَب ٣َ ٕ ٩ِ ُسیَمٓ ًَ أٟٕک  ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٨ِطُ أَ٪َّ َحسَّ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر یَِزَة  َُز ٩ِ أَبٔي ص ًَ أ٪  َّ٤ اٟشَّ



 

 

 َ٨ َٓ ّزا  ٔئِ َوَجَس ب َٓ ُع  َل ٌَ ِٟ ا  ٔ ٠َِیط ًَ َتسَّ  ِط ٕٙ ا ی َرُج١ْ بَْٔطٔ ٨َا  ا٢َ بَِي َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ ٔذَا اٟ إ َٓ َد  َب ث٥َُّ َْخَ رَشٔ َٓ ز٢ََ ٓٔیَضا 

اٟ ِک١ُُ  َیأ َضُث  ْب ی٠َِ َ ک٠َِ ٨َز َٓ ِّی  ى ٣ٔ َّ َاَ٪ ب٠ََ ی ک ٔذ َّٟ ا َلٔع ٣ِٔث١ُ  ٌَ ِٟ ا َب ٩ِ٣ٔ  ک٠َِ ِٟ ا َّ َصَذا  ِس ب٠ََ َ٘ َٟ ُج١ُ  زَّ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َلٔع  ٌَ ِٟ ا ََّری ٩ِ٣ٔ  ٢َ ث

 َ٨ َٟ اهَّلل َوإٔ٪َّ  و٢َ  َرُس یَا  ُوا  اٟ َٗ ُط  َٟ ََفَ  َِ َٓ ُط  َٟ  ُ اهَّلل َظََکَ  َٓ ک٠ََِب  ِٟ ا َقي  َش َٓ اّئ  طُ ٣َ َّٔ ًَل ُخ ٤َ َٓ ٔئَِز  ب ِٟ أت ا ا َذ ک١ُِّ  ٔي  ا٢َ ف َ٘ َٓ ا  َْلَِجّز ائ٥ٔٔ  َض َب ِٟ ا ٔي  ف

ٕة أَِجزْ  َركَِب بٕٔس  َٛ 

دبع اہلل  ن ہملسم، امکل، یمس )اوبرکب ےک الغؾ( اوباصحل امسؿ، اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

ایپس یگل اس ےن ونکاں داھکی وت اس ںیم ارتا افر اپین یپ رک الکن، وت داھکی اکی ہک اکی ابر اکی آدیم راہتس ںیم اج رتا اھت اس وک تہب زایدہ 

اتک تاپن رتا ےہ افر ایپس یک دشت ےک ابثع ڑچیک اچٹ رتا ےہ، اس آدیم ےن اےنپ دؽ ںیم اہک ہک اس ےتک وک یھب ایپس یک فیہ فیلکت 

ا ہچن فہ ونکںی ںیم ارتا اےنپ ومز

 

ح ی
 
ھی

 

ت

  وک اپین  ے رھبا، رھپ ےتک وک الپای وت اہلل اعتیل ےن اس یک دقر یک افر اس وک یچنہپ وہیگ وج ےھجم یچنہپ 

شخب دای، ولوگں ےن رعض ایک، ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک وچاپؤں ںیم یھب ارج ےلم اگ؟ آپ ےن رفامای رہ رت رگج رےنھک 

 فاےل ںیم وثاب ےہ۔

 اوبرکب ےک الغؾ( اوباصحل امسؿ، اوبرہریہدبع اہلل  ن ہملسم، امکل، یمس ) :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ابال اخونں ںیم دنلب افر تسپ رھجفوکں افر رفدنشاؿ انب ےن اک ایبؿ ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

  رھجفوکں افر رفدنشاؿ انب ےن اک ایبؿ ۔ابال اخونں ںیم دنلب افر تسپ
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ہ ب٩ زیس :  راوی ، رعوہ، اسا٣ ہ، زہزی يي٨  ًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، اب٩ ً

 ٩ِ ًَ ٔیِّ  ِز ز ص اٟ  ٩ِ ًَ ٨ََة  اب٩ُِ ًَُيِي ا  ٨ََ ث ٕس َحسَّ َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َٖ  َحسَّ ٢َ أَِْشَ ا َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  یِٕس َر َة ب٩ِٔ َز ا٣َ َُس ٩ِ أ ًَ َوَة  رُعِ



 

 

يي ٔن ََری إ ا أ َزِوَ٪ ٣َ ٢َ َص١ِ َت ا َٗ ٔة ث٥َُّ  ی٨َ ٤َٔس ِٟ ا  ٔ آكَا٦ َي أُك٥ُٕ ٩ِ٣ٔ  ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ٥ُِٜٔ  اٟ وت ٢َ بُُی ََٔن خًَٔل ٔٔ ِٟ ا  ٍَ ٔ اٗ ی ٣ََو أََر

ا َو ٤َ ِْطٔ َٛ َ٘ ِٟ ا  ٍٔ ٔ ٗ 

دبع اہلل  ن دمحم، ا ن ہنییع، زرہی، رعفہ، ااسہم  ن زدی  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اکی ابر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

ھکی رتا فملس دمہنی ےک اکی ےلیٹ رپ ڑچےھ رھپ رفامای ایک مت دھکی رےہ وہ وج ںیم اہمتر  رھگفں ےک ادنر ونتفں وک اپین یک رطح رباتس د

 وہں۔

 دبع اہلل  ن دمحم، ا ن ہنییع، زرہی، رعفہ، ااسہم  ن زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ۔ ابال اخونں ںیم دنلب افر تسپ رھجفوکں افر رفدنشاؿ انب ےن اک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2306    حس

ض :  راوی ر، ًبساهَّلل ب٩ ًبا  یحٌی ب٩ بٜیر، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ابوثو

 َ ا٢َ أ َٗ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ٨ََا  ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٨ََا  ث ِبسٔ َحسَّ ًَ  ٩ِ ًَ َِوٕر  ٔ ب٩ِٔ أَبٔي ث اهَّلل ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل بََرنٔي ًُبَِیُس  ِخ

 ًَ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َز َر ٤َُ ً ٢ََ َِسأ َي أَِ٪ أ ل ًَ ا  يّؼ ٢ِ َِحٔ ٥ِ أََز َٟ  ٢َ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ ٔيیِّ اهَّللٔ ب٩ِٔ  َّ٨ اٟ ٔد  ا یِٔن ٩ِ٣ٔ أَِزَو ٤َزِأََت ِٟ ا  ٩ِ

اهَّللُ َّي  ُت َػل َحَحِح َٓ ا  ٤َُ ُوبُٜ ٠ ُٗ ِت  َِ َػ ِس  َ٘ َٓ اهَّللٔ  َي  ٔل َا إ وب ُت ا إِٔ٪ َت ٤َ ُض َٟ اهَّللُ   ٢َ ا َٗ یِٔن  َت ا٠َّٟ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ طُ   ٌَ ُت ٣َ ِٟ َس ًَ ٢َ َو َس ٌَ َٓ ط  ٌَ ٣َ

 َٓ  َ أ ؿَّ َو َت َٓ  ٔ اَوة َٔز اِْل  ٩ِ٣ٔ ٔ ِط یََسی َي  ل ًَ ُت  ِب َٜ َش َٓ َئ  َّی َجا ً َز َح بَرَّ َت َٓ  ٔ اَوة َٔز ِْل ٔا أد ب أ٪ ٩ِ٣ٔ أَِزَو زِأََت ٤َ ِٟ ا ٔیَن ٩ِ٣َ  ٤ُِؤ٨٣ٔ ِٟ ا یَر  ا أ٣َٔ َی ُت  ٠ِ ُ٘

ِس  َ٘ َٓ  ٔ اهَّلل ٔلَي  وبَا إ ا إِٔ٪ َتُت ُض٤َ َٟ َّ َوَج١َّ  ز ًَ ٢َ اهَّللُ  ا َٗ أ٪  َت ا٠َّٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ یَا اٟ َک  َٟ ٔيی  َح ًَ ا  ٢َ َو ا َ٘ َٓ ٤َُا  ُوبُٜ ٠ ُٗ ِت  َِ َػ  

بَّ  ًَ ٔ اب٩َِ  رٔ ف ا َِنَؼ اِْل ٔي ٩ِ٣ٔ  اْر ل ُت َوَج ٨ِ ُٛ يي  ٔن ٢َ إ ا َ٘ َٓ ُط  ُٗ و َث َيُش َحٔسی ِٟ ا  ُ ز ٤َُ َب١َ ً ِ٘ ِسَت ا ُة ث٥َُّ  َؼ ِٔ ُة َوَح ائَٔظ ًَ ٕض  ِٕس ا ی َة ب٩ِٔ َز َىٔی أ٣َُیَّ ي ب

 َ٠ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ َي  ل ًَ  ٢َ زُو  ٨ اٟ اَوُب  ٧َت٨ََ ا  َّ٨ ُٛ ٔة َو ٨َ ٤َٔسی ِٟ ا ٔي  ل َوا ًَ َٔي ٩ِ٣ٔ  ه ئُِتطُ َو ُت ٔج ِٟ َ ٧َز ا  إَٔذ َٓ ا  َِو٣ّ ٢ُٔ ی ٧َِز ا َوأ ِو٣ّ َی  ٢ُٔ ز ٨ِ َي َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ِی



 

 

 ِّ٨ اٟ ٠ُٔب  ِِ َن ِٕع  ی ُْقَ رَشَ  ٌِ ا ٣َ َّ٨ ُٛ ُط َو ١َ ٣ِٔث٠َ ٌَ َٓ َز٢ََ  ٧ ا  ٔ َوإَٔذ یِرٔظ َُ ٔ َو ِْل٣َِز ا  ٩ِ٣ٔ ٔ ِو٦ َی ِٟ ا َذَٟٔک   ٔ بَر لَي ٩ِ٣ٔ َخ ًَ ا  ٨َ ٔس٣ِ َٗ ا  َّ٤ ٠َ َٓ َئ  َشا

َٔذا ٔ إ ار َِنَؼ ِْل ٔ  ا َزأَت ا٣ِ لَي  ًَ ُت  ٔؼِح َٓ  ٔ ار َِنَؼ أئ اِْل ََزٔب نَٔش ُؤ٧َا یَأُِخِذَ٪ ٩ِ٣ٔ أ نَٔشا  َٙ ٔٔ َل َٓ ُؤص٥ُِ  ا نَٔش ٠ٔبُُض٥ِ  ِِ َت ِو٦ْ  َٗ ِتىٔی ص٥ُِ  ٌَ اَج ََفَ ي 

ٔيیِّ  َّ٨ اٟ اَد  ٔ إٔ٪َّ أَِزَو اهَّلل َو َٓ َک  ٌَ أج ِت َو٥َٟٔ ت٨َُِٔکُ أَِ٪ أَُر َٟ ا َ٘ َٓ ىٔی  ٌَ أج ُت أَِ٪ تَُز ََِکِ ٧َ أ ٨َطُ َوإٔ٪َّ إِٔحَساص٩َُّ َٓ ٌِ أج یَُر ٟ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل

لَيَّ  ًَ ُت  ٌِ ٔوی٥ٕ ث٥َُّ َج٤َ ٌَ ٔ ُض٩َّ ب ٨ِ ١َ ٣ٔ ٌَ َٓ ابَِت ٩ِ٣َ  ٠ُِت َخ ُ٘ َٓ ىٔی  ًَ َ ز ِٓ َ أ َٓ ِی١ٔ  ا٠َّٟ َّی  ً َیِو٦َ َح ِٟ ا ِضُحزُُظ  َت َؼَة  َٟ ِٔ َي َح ل ًَ َسَخ٠ُِت  َٓ بٔي  ثَٔیا

 َ َؼُة أ ِٔ َِی َح ُت أ ٠ِ ُ٘ ُت َٓ ٠ِ ُ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ َن ِت  َٟ ا َ٘ َٓ ِی١ٔ  ا٠َّٟ َّی  ً َیِو٦َ َح ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢َ  َرُس  َّ٩ ُٛ ُب إِٔحَسا أؿ َِ َِت  ُت اب َخ

یَن َِل َتِشتَ  ٜٔ ٔ ِض٠ َت َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ ؤٟط َرُس ٔب  ـَ َِ ٔ ٟ ُ اهَّلل َب  ـَ ِِ َتأ٩ُ٣َِ أَِ٪ َي َٓ َ ِت أ ْٔسَ َّي َوَخ َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ َرُسو لَي  ًَ ثٔرٔی  ِٜ

 َ َّٔک أ ٧ زَّ ُِ ٔک َوَِل َي َٟ ا  ا بََس ىٔی ٣َ ِسأَٟٔی ٔ َوا ط زٔی ِضُح ٕئ َوَِل َت َطِی ٔي  ٔ ف ط ی ٌٔ أج َُز ٥َ َوَِل ت َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٨ِٔک اهَّللُ  ٣ٔ َ َؿأ َٔي أَِو ه َُک  َرت ا َِت َج َا٧ ِ٪ ک

 َ٠ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  ُسو َر َي  ٔل بَّ إ َِو٦َ َوأََح ٔٔيی ی اح ٢ََ َػ ز ٨َ َٓ َا  زِو٧ٔ َِ ٔ ٟ ٢َ ا ٌَ ا٨ِّٟ  ١ُ ٌٔ اَ٪ ت٨ُِ ا أَ٪َّ َُشَّ ٨َِ ث ا َتَحسَّ َّ٨ ُٛ ائَٔظَة َو ًَ ٔیُس  ُز ی  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط  ِی

ا٢َ حَ  َٗ ٔ َو ط ِی َٟ ٔ ِجُت إ َْخَ َٓ ُت  ًِ ٔ ز َٔ َٓ َائ٥ْٔ صَُو  ٧َ ا٢َ أ َٗ یّسا َو َطٔس بّا  ََضِ َابٔي  َب ب رَضَ َٓ اّئ  ٍَ ًَٔظ َج ََفَ  ٔ َِوبَتٔط ُت ٣َا صَُو  َسَث ٧ ٠ِ ُٗ ٔوی٥ْ  ًَ ْز  أ٣َِ

 َ ائ نَٔش  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  ُس َٙ َر ٢ُ ك٠ََّ ٨ِطُ َوأَكَِو َو٥ُ ٣ٔ ًِ َ ا٢َ َِل ب١َِ أ َٗ اُ٪  َِت َُشَّ ائ ُة أََج َؼ ِٔ َِت َح ِس َخاب َٗ ا٢َ  َٗ طُ 

 ٌِ ٤َ َح َٓ ُوَ٪  یَٜ ُک أَِ٪  ٔط یُو ا  ُت أَُه٩  أَ٪َّ صََذ ٨ِ ُٛ ِت  ْٔسَ ٥َ َوَخ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیِّ َػل ا٨َّٟ  ٍَ ٣َ ٔ ز ِح َٔ ِٟ ا ًَلَة  َػ ُت  ِی َؼ٠َّ َٓ ٔي  اب َيَّ ثَٔی ل ًَ ُت 

 ُٛ َ ٥ِ أ َٟ ٔک أََو ی ٜٔ یُِب ا  ُت ٣َ ٠ِ ُٗ ٔي  ِبک َٔي َت ا ه َٔذ إ َٓ َة  َؼ ِٔ َي َح ل ًَ ُت  َسَخ٠ِ َٓ ا  َض ٢ََ ٓٔی ز َت ًِ ا َٓ ُط  َٟ َّة  ب رِشُ َسَخ١َ ٣َ َر َٓ  َّ٩ُٜ َ٘ ُٔک أَك٠ََّ ِرت و٢ُ ٩ِ َحذَّ ُس

 ٔ إ َٓ بََر  ٨ِٔ ٤ ِٟ ُت ا ٔئِ ح َٓ ُت  ِج َْخَ َٓ َٔة  ب رِشُ ٤َ ِٟ ٔي ا ا ف رٔی صَُو َذ َِز ِت َِل أ َٟ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ُض٥ِ اهَّللٔ  ـُ ٌِ ٔي َب ِبک َی ِْم  َرص ُط  َٟ ِو ا َح َذ

 ٔ ً َّٟ ا ََة  ب رِشُ ٤َ ِٟ ا ُِت  حٔئ َٓ ا أَٔجُس  ىٔی ٣َ َب ًّل ث٥َُّ ٠ََُ ٠ٔی َٗ ُض٥ِ  ٌَ ُت ٣َ َح٠َِش َسَخ١َ َٓ َٓ َز  ٤َ ٌُ ٔ ِذِٔ٪ ٟ َتأ اِس َز  َِسَو طُ أ َٟ  ٕ ًَل٦ ُِ ٔ ُت ٟ ٠ِ ُ٘ َٓ ا  َُو ٓٔیَض ی ص

َّی َج٠َ  ً ُت َح ِٓ ََّصَ ِن ا َٓ ٤ََت  َؼ َٓ طُ  َٟ َُک  ت َْکِ ا٢َ َذ َ٘ َٓ َد  ٥َ ث٥َُّ َْخَ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ  ٥َ ک٠ََّ ٨َِٔس َٓ ی٩َ ً ٔذ َّٟ ا زَّصِٔم  اٟ  ٍَ ِشُت ٣َ

ٔ ث٥َُّ  بَر ٨ِٔ٤ ِٟ َ  ا ا أ ىٔی ٣َ َب ٔ ث٥َُّ ٠ََُ بَر ٨ِٔ ٤ ِٟ ٨َِٔس ا ی٩َ ً ٔذ َّٟ ا اٟزَّصِٔم   ٍَ ُت ٣َ َح٠َِش َٓ َذَْکَ ٣ِٔث٠َطُ  َٓ ُت  ٔئِ ح َٓ ىٔی ٣َا أَٔجُس  ًَل٦َ ٠َََُب ُِ ِٟ ا ُت  ٔئِ ح َٓ ٔجُس 

یَِسًُ  ًَل٦ُ  ُِ ِٟ ا ا  إَٔذ َٓ ا  ّٓ ََّصٔ ُت ٨ِ٣ُ ِی َّٟ ا َو َّ٤ ٠َ َٓ َْکَ ٣ِٔث٠َطُ  َذ َٓ َز  ٤َ ٌُ ٔ ِذِٔ٪ ٟ َتأ ِس ا ُت  ٠ِ ُ٘ ٠َِیطٔ َٓ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َک َر َٟ َذَٔ٪  ٢َ أ ا َٗ نٔي  و

ا ََّز  ِس أَث َٗ ْغ  ا ٨َطُ َٔفَ ُط َوبَِي ٨َ َص بَِي ِی َٟ  ٕ یر ٢ٔ َحٔؼ ر٣َٔا لَي  ًَ  ٍْ ٔ َلح ـِ َُو ٣ُ ا ص إَٔذ َٓ  ٔ ط ٠َِی ًَ ُت  َسَخ٠ِ َٓ  ٥َ َس٠َّ لَي َو ًَ ْئ  ٜٔ تَّ ٣ُ ٔ ٔط ٨ِب ا٢ُ بَٔح ٣َ زِّ ٟ

ُوصَا ٕ َحِظ ََز٦ ٕ ٩ِ٣ٔ أ َزة ا َٔس ُت  و ٠ِ ُٗ ا٢َ َِل ث٥َُّ  َ٘ َٓ ٔلَيَّ  ُظ إ ٍَ َبََّصَ َٓ ََفَ ائََک  نَٔش َت  ِ٘ ائ٥ْٔ ك٠ََّ َٗ ٧ََا  ُت َوأ ٠ِ ُٗ ٔ ث٥َُّ  ٠َِیط ًَ ٤ُِت  َش٠َّ َٓ  ْٕ ٧ََا ٟٔی  َوأ

ٔس٣ِ  َٗ ا  َّ٤ ٠َ َٓ اَئ  َش ِّ٨ اٟ ٠ُٔب  ِِ َن یِٕع  ُْقَ رَشَ  ٌِ ا ٣َ َّ٨ ُٛ ىٔی َو َیَِت َرأ ِو  َٟ ٢َ اهَّللٔ  َرُسو َا  ُٔص ی َتأ٧ِ ائ٥ْٔ أَِس ُؤص٥ُِ َٗ نَٔشا ٔبُُض٥ِ  ٠ ِِ َت  ٕ ِو٦ َٗ َي  ل ًَ ا  ٨َ

 َٓ َة  َؼ ِٔ َي َح ل ًَ ُت  َزَخ٠ِ ىٔی َو َیَِت َرأ ِو  َٟ ُت  ٠ِ ُٗ ٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٥َ ََبشَّ ت َٓ ُظ  َْکَ َذ َرتُٔک َٓ ا َا٧َِت َج َّٔک أَِ٪ ک ٧ زَّ ُِ ٠ُِت َِل َي ُ٘



 

 

 َّ٨ اٟ ٔلَي  ٔک َوأََحبَّ إ ٨ِ٣ٔ َ َؿأ َٔي أَِو َٓ ه َر ٥َ ث٥َُّ  َبشَّ ُط َت ُِت َرأَی ٔیَن  ُت ح َح٠َِش َٓ ی  ٥َ أُِْخَ ََبشَّ ت َٓ ائَٔظَة  ًَ ٔیُس  ُز ٥َ ی ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ُت ٔيیِّ  ٌِ

َُ اهَّلَل ِز ا ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ َٕة  ًََلث ٕة ث َب َیَِر أََص َبََّصَ ُ ِٟ ا ُز   یَز ّئا  َطِی  ٔ ط ُِت ٓٔی َی ٔ ٣َا َرأ اهَّلل َو َٓ  ٔ تٔط ی فٔي بَِي ََّصٔ َٔض َب ار َٓ إٔ٪َّ  َٓ َٔک  ت لَي أ٣َُّ ًَ  ٍِ سِّ َو ٠ُِی َٓ  

 َ ٓکٕ أ َط ٔي  ٢َ أََوف ا َ٘ َٓ ّئا  ٜٔ تَّ َاَ٪ ٣ُ ک بُُسوَ٪ اهَّلَل َو ٌِ ا َوص٥ُِ َِل َي ٧َِی اٟس  ا  ُلو ًِ ُ ض٥ِٔ َوأ ٠َِی ًَ  ٍَ سِّ و٦َ ُو ز  اٟ ِو٦ْ َو َٗ َٔک  ئ َٟ أب أُو لَّ َد ِٟ ا اب٩َِ  یَا  َِت  ٧

ا ٔي  ُُض٥ِ ف ات َب ُض٥ِ كَيِّ َٟ ِت  ٠َ ٥َ ٣ٔ ًُحِّ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ز٢ََ اٟ َت ًِ ا َٓ ٔي  َٔفِ ل ِِ َت اِس  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو َر َا  ُت ی ٠ِ ُ٘ َٓ ا  ٧َِی اٟس   ٔ اة َحَی ٩ِ أَِج١ٔ ِٟ

ا ٣ٔ  ّز َطِض ض٩َّٔ  ٠َِی ًَ اخ١ٕٔ  ٧ََا بَٔس ا أ ا٢َ ٣َ َٗ ِس  َٗ َاَ٪  ک ائَٔظَة َو ًَ َي  ٔل ُة إ َؼ ِٔ ُط َح َظِت ِٓ َ ٔیَن أ ٔث ح ی َحٔس ِٟ ا َٔک  ض٩َّٔ َذٟ ٠َِی ًَ  ٔ ٔط ِؤجَست ٣َ ٔ ة ٔطسَّ  ٩ِ

 َّ ائَٔظُة إ٧ٔ ًَ طُ  َٟ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ ا  َ بَٔض َبَسأ َٓ ائَٔظَة  ًَ َي  ل ًَ َزَخ١َ  وَ٪  رِٔشُ ٍْ َوً تِٔش ِت  ـَ ا ٣َ َّ٤ ٠َ َٓ  ُ اهَّلل ُط  َب اَت ًَ ٔیَن  ٤َِت أَِ٪ َِل َتِسُخ١َ ح َش ِٗ َ َک أ

 َٟ ی٩َ  رِٔشٔ ٍٕ َوً ٔتِٔش َبِح٨َا ٟ َّا أَِػ ٧ٔ ا َوإ ِضّز َط ا  ٨َ ٠َِي وَ٪ ًَ رِٔشُ ٍْ َوً تِٔش  ُ ز ِض اٟظَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا  سًّ ًَ ا  َص ّة أًَُس  ِی٠َ

 ٕ َزأَة ا٣ِ  ٢َ بٔي أَوَّ  َ َبَسأ َٓ  ٔ ٔیر ِدی تَّ اٟ َُة  آی ِت  َٟ ٔ ِز ٧ُ أ َٓ ُة  ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َٗ ی٩َ  رِٔشٔ ا َوً ٌّ تِٔش  ُ ِضز اٟظَّ َٔک  ذَٟ َاَ٪  ک أْکْ  َو يي َذ ٔن ا٢َ إ َ٘ ّزا َوَِل  َٓ ٔک أ٣َِ َٟ

ٔي  ان َز َیأ٣ُِ َا  ٧ َُٜو ٥ِ ی َٟ یَّ  ٥ُ٠َ أَ٪َّ أَبََو ًِ َ ِس أ َٗ ِت  َٟ ا َٗ ِٔک  ی ََو ٔی أَب ز َتأ٣ِٔ َّی َتِش ً ٔي َح َحل ٌِ َت ٔک أَِ٪ َِل  ٠َِی یَا ًَ ا٢َ  َٗ ٢َ إٔ٪َّ اهَّلَل  ا َٗ َٔک ث٥َُّ  اٗ بَٔٔفَ

ٔوامّی  ًَ  ٔ ٔط ِوٟ َٗ َي  ٔل َک إ أج ْٔلَِزَو  ١ِ ُٗ ٔيی   ا٨َّٟ ا  َض َی  ائَطُ أ نَٔش ََّر  ی َة ث٥َُّ َخ اِْلْٔخَ َر  ا اٟسَّ طُ َو َٟ و ُس َر اهَّلَل َو یُس  ُرٔ يي أ ٔن إ َٓ یَّ  ُ أَبََو ز َتأ٣ِٔ ا أَِس ٔي صََذ ُت أَف ٠ِ ُٗ

ةُ  ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َٗ ٩َ٠ِ ٣ِٔث١َ ٣َا  ُ٘ َٓ 

ےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن اوبوثر، دبعاہلل  ن سابس  ے رفاتی رک

ےریی ہی وخاشہ ریتہ یھت ہک ںیم رمع  ے ازفاج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم  ے اؿ دف ویبویں ےک قلعتم درایتف رکفں نج ےک 

مَا  اخل )ارگ مت دفونں وتہب رک
ُک
ُ
ت 
و
ُ ُ

 

ْ ق

 

َب

 

ع َ
ط
دذْ 
َق
َ ِ ف
َ
 اّ
َ
  ِإل
َ
وب  ُ

 

َ

 

ول، وت ریخ اہمتر  دؽ جک وہ ےئگ ںیہ( ںیم  ابر  ںیم اہلل اعتیل ےن رفامای ِإْؿ پ

اؿ ےک اس ھ جح وک ایگ فہ راہتس  ے ٹہ ےئگ وت ںیم یھب اؿ ےک اس ھ اکی اھچلگ ےل رک گڑا اوہنں ےن رعف احتج یک اہیں کت ہک 

اوملننیم یبن یلص اہلل ہیلع فاسپ آےئ وت ںیم ےن اؿ ےک دفونں تاوھتں رپ اھچ لگ  ے اپین ڈاال اوہنں ےن فوض ایک وت ںیم ےن وپاھچ ای اےری

مَا  اخل۔ اہلل
ُک
ُ
ت 
و
ُ ُ

 

ْ ق

 

َب

 

ع َ
ط
دذْ 
َق
َ ِ ف
َ
 اّ
َ
  ِإل
َ
وب  ُ

 

َ

 

اعتیل ےن رفامای اوہنں  فآہل فملس یک ویبویں ںیم فہ وکؿ یس دف وعرںیت ںیھت نج ےک قلعتم ِإْؿ پ

 وہ رک وپرا ہصق ایبؿ رکےن ےگل افر رفامای ےن اہک ا  ا ن سابس  بجع ےہ مت رپ، اس  ے رماد اعہشئ افر ہصفح ںیہ رھپ رضحت رمع وتمہج

ہک ںیم افر ےری  اکی ااصنری ڑپفیس ینب اہیم  ن زدی ےک ہلحم ںیم رےتہ ےھت وج دمہنی ےک وعایل ںیم اھت افر مہ دفونں ابری ابری  ے 

س دؿ یک ربخ افر احتل ااصنری یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم آےت ےھت اکی دؿ فہ اجےت اکی دؿ ںیم اجات،  ب ںیم اجات وت ا

 ے ایبؿ رکات افر  ب فہ اجےت وت فہ یھب ایس رطح رکےت افر مہ آرشی ےک ولگ وعروتں رپ اغبل رےتہ ےھت،  ب مہ ااصنر ےک 

 اکی اپس آےئ وت داھکی ہک اؿ یک وعرںیت اؿ رپ اغبل ںیہ، امہری وعرںیت یھب ارصن یک وعروتں اک رطہقی ےنھکیس ںیگل، ںیم اینپ ویبی رپ



 

 

دخبا  ابر الچای، وت اس ےن ھجم وک وجاب دای، اس اک وجاب دانی ےھجم انوگار سگرا وت اس ےن اہک ےریا وجاب دانی ںیہمت انوگار ویکں سگرات ےہ،

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ویبایں وجاب دیتی ںیہ افر آپ یک وکیئ ویبی آپ  ے رات کت دجا ریتہ ےہ، ںیم ہی نس رک ربھگاای افر ںیم

ےن اہک سج ےن ااسی ایک فہ تہب اصقنؿ ںیم ےہ، رھپ ںیم ےن اےنپ ڑپک  ےنہپ افر ںیم ہصفح ےک اپس آای افر اہک ا  ہصفح ایک مت ںیم 

 ے وکیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رات کت انراض ریتھک ےہ؟ ہصفح ےن اہک تاں، ںیم ےن اہک اسخرہ ںیم ریہ افر ابتہ وہیئگ ایک 

ںیہن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک انراض وہےن  ے اہلل اعتٰیل انراض وہاگ، افر وت الہک وہاجےئ یگ، روسؽ اہلل یلص اہلل ےھجت ڈر 

زیچ یک وخاشہ وہ ھجم  ے امگن  ہیلع فملس  ے زایدہ وگتفگ ہن رک افر ہن آپ یک یسک ابت اک وجاب د  افر ہن آپ  ے دجا وہ، افر سج

وہ، ریتی ڑپفنس ھجت  ے زایدہ نیسح ےہ، افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک زایدہ ایپری ےہ، اس  ے رضحت  افر ےھجت دوھہک ہن

اعہشئ ریض اہلل اہنع وک رماد ایل افر اس زامہن ںیم مہ ولوگں ںیم اس اک رچاچ اھت ہک اسغؿ ےک ولگ مہ  ے گنج رکےن ےک ےیل وھگڑفں 

ٓ ی( اینپ ابری ےک دؿ )روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس( یک لعن دنبی رک رےہ ںیہ )ایتری رک ر

 

ےہ ںیہ( ےری  اسیھت )ان

ےئگ، اشعء ےک فتق فاسپ وہء ، ےری  درفازہ رپ زفر  ے دکتس دی افر اہک ایک رمع وس رےہ ںیہ؟ ںیم ربھگا رک اؿ ےک اپس لکن رک 

وپاھچ ایک اسغؿ ےک ولگ آےئگ؟ اوہنں ےن اہک ںیہن، ہکلب اس  ے یھب ڑبا آای، وت اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اکی ڑبا احدہث وہایگ، ںیم ےن 

افر تخس احدہث وہا ےہ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ ویبویں وک الطؼ د  دی ےہ۔ ںیم ےن اہک ہصفح وت ساھےٹ ںیم افر 

ڑپک  ےنہپ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ رجف یک امنز  اصقنؿ ںیم ریہ۔ ےھجم وت ےلہپ یہ امگؿ اھت ہک ااسی وہےن فاال ےہ ںیم ےن اےنپ

ادا یک، آپ ابال اخےن ںیم رشتفی ےل ےئگ افر ںیم فتاں اہنتیئ ںیم ہصفح ےک اپس ایگ وت داھکی فہ رف ریہ ےہ، ںیم ےن وپاھچ ویکں رف 

ہیلع فملس ےن الطؼ د  دی؟ ہصفح ےن اہک ولعمؾ  ریہ ےہ؟ ایک ںیم ےن ےھجت ےلہپ یہ ںیہن ڈراای اھت، ایک ںیہمت روسؽ اہلل یلص اہلل

ںیہن، آپ اس فتق ابال اخےن ںیم ںیہ۔ ںیم ابرہ الکن افر ربنم ےک اپس آای وت داھکی ہک ربنم ےک رگد ولگ ےھٹیب ںیہ افر ضعب رف رےہ 

 ےک اپس آای سج ںیم روسؽ اہلل یلص ںیہ، ںیم اؿ ےک اس ھ وھتڑی دری ھٹیب ایگ رھپ ھجم رپ ےری  ایخؽ ےن ہبلغ ایک وت ںیم اس ابالاخےن

اہلل ہیلع فملس رشتفی رفام ےھت ںیم ےن آپ ےک اکی ایسہ ڑلےک  ے اہک ہک رمع ےک ےیل ااجزت امتگن، وت فہ ڑلاک ادنر ایگ افر یبن یلص 

، نکیل آپ اخومش رےہ،انچہچن ںیم اہلل ہیلع فملس  ے وگتفگ یک، رھپ ابرہ آای وت اہک، ہک ںیم آپ اک ذترکہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ایک

ےن  ولٹ آای افر اس رگفہ ےک اپس اج رک ھٹیب ایگ، وج ربنم ےک اپس اھت، رھپ ھجم رپ رجن ےن ہبلغ ایک وت ںیم اس ڑلےک ےک اپس آای افر ںیم

 اھت، رھپ ھجم  ے ہن رتا ایگ افر اہک رمع ےک ےیل ااجزت وگنم، رھپ اس ےن فیہ ایبؿ ایک ںیم اس رگفہ ےک اپس ھٹیب ایگ وج ربنم ےک اپس اھٹیب

فیہ ایخؽ اغبل وہا۔ وت ںیم اس ڑلےک ےک اپس آای افر اہک ہک رمع ےک ےیل ااجزت اموگن۔ رھپ اس ےن ایس رطح ایبؿ ایک،  ب ںیم رھگ 

زت د  دی ےہ، ںیم فاسپ وہےن ےک ےیل گڑا، وت اکیکی ڑلےک ےن ےھجم اکپرا، افر اہک ہک ںیہمت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ااج

 

ئ

 ےک درایمؿ وکیئ رتسب ہن اھت افر وبری 

ئ

 رپ ےٹیل وہےئ ںیہ، آپ ےک مسج افر وبری 

ئ

آپ ےک اپس اچنہپ، وت داھکی ہک آپ اخیل وبری 



 

 

ےک اشنؿ آپ ےک ےلہپ رپ ڑپےئگ ےھت افر ڑمچ  ےک اکی ہیکت  ے کیٹ اگلےئ وہےئ ےھت، اس ںیم وجھکر یک اھچ رھبی وہیئ یھت، ںیم 

آپ وک السؾ ایک، رھپ ںیم ےن ڑھک  ڑھک  وپاھچ ہک آپ ےن اینپ ویبی وک الطؼ د  دی؟ آپ ےن اینپ اگنہ ےریی رطػ ااھٹیئ  ےن

افر رفامای ںیہن، رھپ ںیم ےن ڑھک  ڑھک  یہ رصػ دؽ الہبےن وک اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دےئھکی مہ آرشی ولگ وعروتں 

 ایسی وقؾ ےک اپس آےئ ہک اؿ رپ اؿ یک وعرںیت اغبل ںیھت، رھپ اسرا امرجا ایبؿ ایک، وت یبن یلص اہلل رپ اغبل رےتہ ےھت، رھپ  ب مہ

ہیلع فملس رکسماےئ رھپ ںیم ےن رعض ایک اکش آپ دےتھکی ہک ںیم ہصفح ےک اپس ایگ، وت ںیم ےن اس  ے اہک، رتف اس ابت  ے ےب ربخ 

 ب ںیم  ۓدہ نیسح ےہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک زایدہ وبحمب ےہ رھپ آپ رکسماہن رہ ، ہک ریتی ڑپفنس رضحت اعہشئ ھجت  ے زای

نیت  یچ اھکولں ےک وکیئ زیچ  ۓےن آپ وک رکسماےت وہےئ داھکی وت ںیم ھٹیب ایگ رھپ ںیم ےن آپ ےک رھگ ںیم رظن دفڑا رک داھکی وت وسا

یک اتم رپ فتعس رک  اس ےیل ہک افرس افر رفؾ فاولں وک  رظن ںیہن آیئ، ںیم ےن رعض ایک، آپ اہلل  ے داع ےئجیک ہک آپ

فتعس دی یئگ ےہ افر اںیہن دانی ) یک تمعن( دی یئگ ےہ، احالہکن فہ اہلل یک سابدت ںیہن رکےت، اس فتق آپ ہیکت اگلےئ وہےئ ےھت 

ویکینں یک زجا دوینی زدنیگ  آپ ےن رفامای ا  ا ن اطخب ایک ںیہمت اس ابت ںیم کش ےہ ہک فہ ولگ ایسی وقؾ ںیہ ںیہنج اؿ یک

، یبن یلص اہلل ہیلع فملس اس 

ئ

ںیم یہ د  دی یئگ ےہ، ںیم رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےری  ےیل داعےئ رفغمت رفامی 

 اپس اکی راز ےک ابثع اینپ ویبویں  ے دجا وہےئگ، وج ہصفح ےن اعہشئ رپ اظرہ رکدای اھت افر آپ ےن رفامای اھت ہک اؿ وعروتں ےک

ہنیہم کت ںیہن اجؤں اگ، اس ےیل ہک آپ وک اؿ رپ تہب زایدہ ہصغ آای  ب اہلل اعتٰیل ےن آپ رپ اتعب ایک  ب اسیتن دؿ سگر ےئگ، وت 

بس  ے ےلہپ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رعض ایک آپ ےن وت  مس اھکیئ یھت ہک امہر  اپس اکی ہنیہم کت ہن آںیئ ےگ افر 

ۃ اسیتن دؿ اک یھب وہات ےہ افر ایھب مہ رپ اسیتن

 

 ی
 راںیت یہ سگری ںیہ، ںیہنج ںیم امشر رک ریہ وہں، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای مہ

فہ ہنیہم اسیتن دؿ یہ اک اھت، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک رییخت یک آتی انزؽ وہیئ وت بس  ے ےلہپ یھجم  ے آپ ےن 

ہک ںیم ھجت  ے اکی ابت ایبؿ رکات وہں، ہی رضفری ںیہن ہک وت وفرا وجاب د   ب کت ہک وت اےنپ فادلنی وپاھچ، آپ ےن رفامای 

 ے وشمرہ ہن رک ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک آپ اجےتن ےھت ہک ےری  فادلنی ھج وک رفاؼ اک وشمرہ ہن دںی ےگ، 
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 ق
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ا  کت التفت یک، ںیم ےن رعض ایک اس ابب ںیم اےنپ فادلنی  ے ایک رھپ آپ ےن ہی آتی ب 
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 الصح ولں یگ، ںیم وت اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس افر دار آرخت وک دنسپ رکیت وہں، رھپ آپ ےن امتؾ وعروتں وک اایتخر دای

 اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن دای اھت۔وت اؿ بس ےن فیہ وجاب دای وج رضحت 

 ییحی  ن ریکب، ثیل، لیقع، ا ن اہشب دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن اوبوثر، دبعاہلل  ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 ںیم دنلب افر تسپ رھجفوکں افر رفدنشاؿ انب ےن اک ایبؿ ۔ ابال اخونں

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2307    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ص  ا٧  ، كوی١ ی، ح٤یس  ر ، ٓزا  اب٩ سًل٦

 ٩ِ ًَ ٔی١ٔ  و اٟلَّ ٤َِیٕس  ٩ِ حُ ًَ رٔی   َا ز َٔ ِٟ ا ٨ََا  ث ٕ َحسَّ َسًَل٦ اب٩ُِ  ٨ََا  ث ٥َ  َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو لَي َر آ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َٕص  أ٧َ

ائََک  نَٔش َت  ِ٘ ٢َ أَك٠ََّ ا َ٘ َٓ  ُ ٤َُز اَئ ً َح َٓ طُ  َٟ ٕة  یَّ َح٠ََص فٔي ٠ًُِّ َٓ َس٣ُطُ  َٗ ِت  َّٜ َٔ ِن ٧َِت ا کَا ِضّزا َو َط  ٔ ٔط ائ نَٔش ُت ٩ِ٣ٔ  ِی َٟ آ ِّی  ى ٜٔ ٢َ َِل َوَل ا َٗ  

ُض٩َّ  ٨ِ ٣ٔ  ٔ ائٔط نَٔش َي  ل ًَ َسَخ١َ  َٓ َز٢ََ  ٧ ی٩َ ث٥َُّ  رِٔشٔ ا َوً ٌّ تِٔش َث  َٜ ٤َ َٓ ّزا  ِض  َط

ا ن السؾ، زفاری، دیمح وطلی، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ویبویں 

ںیم ومچ آ یئگ یھت اس ےئل آپ اےنپ اکی ابال اخےن ںیم ھٹیب ےئگ، ےک اپس اکی ہنیہم کت ہن اجےن یک  مس اھک یل افر آپ ےک اپؤں 

رضحت رمع احرض وہےئ افر وپاھچ ایک آپ ےن اینپ ویبویں اک الطؼ د  دی؟ آپ ےن رفامای ںیہن نکیل ںیم ےن اؿ  ے اکی ہنیہم ےک 

 ےئل االی ایک ےہ،انچہچن اسیتن دؿ رےک رےہ رھپ ارت  افر اینپ وعروتں ےک اپس ےئگ۔

 ا ن السؾ، زفاری، دیمح وطلی، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ افٹن البط ) دجسم ےک درفاز  رپ ےھچب وہےئ رھتپ( ای دجسم ےک

 اک ایبؿ رگی ڑپی زیچ ااھٹےن :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ افٹن البط ) دجسم ےک درفاز  رپ ےھچب وہےئ رھتپ( ای دجسم ےک درفاز  رپ ابدنھ د  ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2308    حس



 

 

بس اهَّلل :  راوی ، جابز ب٩ ً ا٤ٟتوک١ ٧اظي  ٣ش٥٠، ابوً٘ی١، ابو

 َ ث ٨ََا ٣ُِش٥ْٔ٠ َحسَّ ث ضُ َحسَّ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ِبٔس اهَّللٔ َر ًَ َٔز ب٩َِ  اب ُت َج ا٢َ أََتِی َٗ ٔي   اظ َّ٨ اٟ  ١ِّٔ ک َو َت ٤ُ ِٟ ا ُو  ا أَب ث٨ََ ٘ٔی١ٕ َحسَّ ًَ َزَخ١َ ٨َا أَبُو  ا٢َ  َٗ ا  ٤َ

٧َاحَٔیةٔ  ٔي  ١َ٤َ ف َح ِٟ ا ٠ُِت  َ٘ ًَ ٔ َو ِیط َٟ ٔ ُت إ َسَخ٠ِ َٓ ٤َِشحَٔس  ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ١َ اٟ ٌَ َح َٓ َد  َْخَ َٓ َُک  ٠٤َ ٠ُِت َصَذا َج ُ٘ َٓ ًَلٔن  َب ِٟ ا

َک  َٟ  ١ُ٤َ َح ِٟ ا ٩ُ٤َ َو اٟثَّ ا٢َ  َٗ  ١ٔ٤َ َح ِٟ ٔا ُٕ ب ُٔلی  ی

ملسم، اوبلیقع، اوباوتمللک انیج، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم 

ایگ، افر افٹن وک البط ےک وکےن ںیم ابدنھ دای ںیم ےن رعض ایک ہی آپ اک افٹن ےہ؟ آپ ابرہ  دالخ وہےئ وت ںیم آپ ےک اپس

 رشتفی الےئ افر افٹن ےک اپس وھگےنم ےگل افر رفامای تمیق افر افٹن دفونں اہمتر  ںیہ )ینعی دفونں ےل اجؤ( ۔

 ملسم، اوبلیقع، اوباوتمللک انیج، اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یسک وقؾ ےک وھگر  ) ندنیگ ےک ڈریھ( ےک اپس رہھٹےن افر اشیپب رکےن اک ایبؿ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 ؿ۔یسک وقؾ ےک وھگر  ) ندنیگ ےک ڈریھ( ےک اپس رہھٹےن افر اشیپب رکےن اک ایب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2309    حس

ائ١، حذئہ :  راوی ٨٣ؼور، ابوو ہ،   س٠امی٪ ب٩ ِحب، طٌب

ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َة َر َٔ ٩ِ حَُذِي ًَ ائ١ٕٔ  ٔي َو ٩ِ أَب ًَ ٕر  و ٨ُِؼ ٩ِ ٣َ ًَ َبَة  ٌِ ُط  ٩ِ ًَ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث َ َحسَّ َرأ ِس  َ٘ َٟ و٢َ اهَّللٔ   ُس یُِت َر

َبا َٓ  ٕ ِو٦ َٗ اكََة  ُسَب  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ِس أَتَي  َ٘ َٟ  ٢َ ا َٗ ٥َ أَِو  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٤ّٔاَػل ائ َٗ  ٢َ 

یلص اہلل ہیلع فآہل  امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، وصنمر، اوبفالئ، ذحہفی  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل



 

 

 فملس وک داھکی ای ہی ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی وقؾ ےک وکڑ  )ندنیگ( ےک ڈریھ رپ آےئ افر ڑھک  وہ رک اشیپب ایک۔

 امیلسؿ  ن رحب، ہبعش، وصنمر، اوبفالئ، ذحہفی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج اشوخں افر ولوگں ےک ےئل فیلکت دہ زیچفں وک راےتس  ے ااھٹ رک نیھپ

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 ااھٹ رک کنیھپ د  ۔ اس صخش اک ایبؿ وج اشوخں افر ولوگں ےک ےئل فیلکت دہ زیچفں وک راےتس  ے

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2310    حس

ٟح، ابوہزیزہ :  راوی  ًبس اهَّلل ، ٣اٟک، سیم، ابوػا

 ُ اهَّلل ضَٔی  َر یَِزَة  َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ أٟٕح  َػ ٔي  َب ٩ِ أ ًَ  ٕ یَمٓ ٩ِ ُس ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللَُحسَّ َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  و َرُس ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ   

 ُ اهَّلل ََکَ  َظ َٓ ُظ  أََخَذ َٓ  ٔٙ ی ٔ اْٟطَّ َي  ل ًَ  َٕ َطِو ٕٙ َوَجَس ُُِؼ٩َ  ی ٔشی بَْٔطٔ ٤ِ َی َرُج١ْ  ا  ٤َ٨َ ا٢َ بَِي َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی طُ  ًَ َٟ ََفَ  َِ َٓ طُ  َٟ 

ہک اکی ابر اکی صخش دبع اہلل ، امکل، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 راہتس ںیم اج رتا اھت اس ےن اکس ے دار اشخ اپیئ وت اس ےن اس وک ااھٹ ایل، اہلل اعتیل ےن اس یک دقر یک افر ا ے شخب دای۔

 دبع اہلل ، امکل، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اعؾ راےتس ںیم وج فعیس دیماؿ وہ،  ب ولگ االتخػ رکںی رھپ اس ےک امکل فتاں اکمؿ انبؿ

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اعؾ راےتس ںیم وج فعیس دیماؿ وہ،  ب ولگ االتخػ رکںی رھپ اس ےک امکل فتاں اکمؿ انبان اچںیہ وت راہتس ےک ےئل است سگ وھچڑ دںی ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2311    حس

ہ، ابوہزیزہ :  راوی ت، ًَک٣ ِحی ر ب٩  ، زبی سی ب٩ اس٤ٌی١، جزیز ب٩ حاز٦  ٣و

 َ ُت أ ٌِ ٔ َس٤ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ ٕت  ی ٔ ب٩ِٔ ْٔخِّ َیِر ز ب اٟ  ٩ِ ًَ  ٕ از٦ٔ ُ ب٩ُِ َح ز زٔی ٨ََا َج ث أًی١َ َحسَّ ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ٨ََا ٣ُ ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َِزَة َر ی َُز بَا ص

 َٕ ُر َذِ ٔة أ ٌَ ِب ٙٔ بَٔش ی ٔ زُوا فٔي اْٟطَّ اَج َتَظ َٔذا  ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َضی  َٗ  ٢َ ا َٗ 

ےتس ومیس  ن اامسلیع، رجری  ن احزؾ، زریب  ن رحتی، رکعہم، اوبرہریہ  ے رفاتی ےہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک  ب ولوگں ےن را

 ےک قلعتم ڑگھجا ایک وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن است سگ وھچڑ دےنی اک مکح اصدر رفامای۔

 ومیس  ن الیعمس، رجری  ن احزؾ، زریب  ن رحتی، رکعہم، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یک ااجزت ےک ریغب ولےنٹ اک ایبؿ سابدہ ےن اہک ہک مہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہلامکل 

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 ںی ےگ ۔امکل یک ااجزت ےک ریغب ولےنٹ اک ایبؿ سابدہ ےن اہک ہک مہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ابت رپ تعیب یک ہک ولٹ امر ںیہن رک

یث                               ٠س او٢ج  :  ج٠س      2312    حس

ت :  راوی ی جو ًسی ب٩ ثاب ؼار ، ًبساهَّلل ب٩ یزیس ان ہ ًسی ب٩ ثابت ابي ایاض، طٌب  آز٦ ب٩ 

 ٔ ز َی اهَّللٔ ب٩َِ  ِبَس  ًَ ُت  ٌِ ٔ َس٤ ٕٔت  َاب ی  ب٩ُِ ث ٔس ًَ ٨ََا  ث َبُة َحسَّ ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٕض َحسَّ ٔي إٔیَا َب َز٦ُ ب٩ُِ أ ا آ ٨ََ ث طٔ َحسَّ ُو أ٣ُِّ ُظ أَب َُو َجس  ٔیَّ َوص ار َِنَؼ اِْل یَس 

ةٔ  ٤ُِث٠َ ِٟ ا ِضَيی َو  ٨ اٟ  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ي  ََ َ ٧  ٢َ ا َٗ 

آدؾ  ن ایب اایس، ہبعش دعی  ن اثتب، دبعاہلل  ن سیدی ااصنری وج دعی  ن اثتب ےک انان ےھت رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک 



 

 

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولٹ امر رکےن  ے افر ہلثم رکےن  ے عنم رفامای ےہ۔ ہک

 آدؾ  ن ایب اایس، ہبعش دعی  ن اثتب، دبعاہلل  ن سیدی ااصنری وج دعی  ن اثتب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 ںی ےگ ۔امکل یک ااجزت ےک ریغب ولےنٹ اک ایبؿ سابدہ ےن اہک ہک مہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ابت رپ تعیب یک ہک ولٹ امر ںیہن رک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2313    حس

، ً٘ی١ :  راوی ٟیث ر،  ًٔی اٟزح٩٤، ابوہزیزہسٌیس ب٩   ، اب٩ طہاب، ابوبَک ب٩ ًبس

بِ  ًَ ٔي بََِکٔ ب٩ِٔ  ٩ِ أَب ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ْ  َ٘ ُ ٨ََا ً ث ِیُث َحسَّ ا٠َّٟ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٕ یِر َٔ یُس ب٩ُِ ًُ ٌٔ ٨ََا َس ث یَِزَة َحسَّ َُز ٩ِ أَبٔي ص ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ سٔ 

َّي َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ُب َوصُوَ  َر رِشَ ٔیَن َي َز ح ٤ِ َد ِٟ ا ُب  رِشَ َُو ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ َوَِل َي ٔي َوص ِن یَز ٔیَن  ٔي ح َّان ز اٟ ٔي  ِن یَز ٥َ َِل  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  اهَّللُ 

 ُ َرص ا ا أَبَِؼ َض ٔ ٓٔی ط ِی َٟ ٔ ُض إ ا ا٨َّٟ  ٍُ َٓ َزِ ّة ی َب ٧ُِض ُٔب  َتض ی٨َِ َُو ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ َوَِل  ُٚ َوص ِْسٔ ٔیَن َي ُٚ ح ِْسٔ َُو ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ ٥ِ ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ َوَِل َي ا َوص ضٔبَُض ٨ََِت ٔیَن ی ح

  ٨ اٟ ُط إِٔلَّ  ٥َ ٣ِٔث٠َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ یَِزَة  َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ َة  ٤َ َس٠َ ٔي  یٕس َوأَب ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ابي َو م  زی وجست بد ا ب اَٟف  ٢ َة ٗا َب ِض

اهَّلل ٗا٢ اب٩ ًباض تٔشیرظ ای٨زَ ٨٣ط ٧وراِلی٤ا٪ وًبس  جٌَف ٗا٢ اب

 ر ، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، اوبرکب  ن دبعارلنمح، اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع 
عفب

دیعس  ن 

فآہل فملس ےن رفامای ہک زاین ومنم وہےن یک احتل ںیم زان ںیہن رکات ےہ افر ہن ومنم وہےن یک احتل ںیم رشاب اتیپ ےہ افر رشاب 

ےن یک احتل ںیم رشاب ںیہن اتیپ افر ہن ومنم وہےن یک احتل ںیم وکیئ صخش اس رطح ولاتٹ ےہ ہک اس یک رطػ ےنیپ فاال ومنم وہ

ولگ رظنںی ااھٹ رک دھکی رےہ وہں افر دیعس ف اوب ہملس، اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےک لثم رفاتی رکےت ںیہ رگم 

 اس ںیم ولےنٹ اک ذترکہ ںیہن۔

 ر ، ثیل، لیقع، ا ن اہشب، اوبرکب  ن دبعارلنمح، اوبرہریہدیعس :  رافی
عفب

   ن 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بیلص وتڑےن افر وسر امر ڈاےنل اک ایبؿ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

  اک ایبؿ۔بیلص وتڑےن افر وسر امر ڈاےنل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2314    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو رضت  ، ح ب شی ٣ ی، سٌیس ب٩  ہز ، ز ، سٔیا٪ اهَّلل  ًبس  ًلي ب٩ 

 َ ب ا٢َ أَِخ َٗ ٔی   ز صِز اٟ ا  ث٨ََ اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث ٨ِطُ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  َِزَة  ی ٍَ أَبَا صَُز ٔ ٤ َس ٔب  ٤َُشیَّ ِٟ یُس ب٩ُِ ا ٌٔ َس ٔي  َرن

ی٥ََ حَ  زِ اب٩ُِ ٣َ  ٥ُِٜ ز٢َٔ ٓٔی ٨َِ َّی ی ً ُة َح ًَ ا اٟشَّ و٦ُ  ُ٘ َت ا٢َ َِل  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ٔ اهَّللٔ  َرُس  ٩ِ َب ًَ ٠ٔی اٟؼَّ َیِْٜٔسَ  َٓ ّلا  ٔش ِ٘ ٤ّا ٣ُ َٜ

 ٔ د ِٟ ا ُت١َ  ِ٘ ُط أََحْس َوَي َب٠َ ِ٘ َّی َِل َي ً ٢ُ َح ٤َا ِٟ ا یَف  ٔٔ َة َوَي َِی حٔز ِٟ ا  ٍَ ـَ َز َوَي ٔی  ٨ِز

 یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، زرہی، دیعس  ن بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی 

ہک مت ںیم ا ن رمص  فصنم احمک  ن رک ہن ارتںی ےگ، فہ  رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ایقتم اس فتق کت ہن آےئ یگ،  ب کت

 بیلص وک وتڑںی ےگ افر وسر وک امر ڈاںیل ےگ افر زجہی متخ رک دںی ےگ، افر امؽ یک اینت رثکت وہ یگ، ہک وکیئ اس اک ےنیل فاال ہن وہاگ۔

 ٰیل ہنع یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ، زرہی، دیعس  ن بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک  ےکٹ وتڑ داےل اجںیئ، سج ںیم رشاب ریھک اجیت ےہ، کشم اھپڑ دی اجےئ افر وکیئ صخش

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 اجیت ےہ، کشم اھپڑ دی اجےئ افر وکیئ صخش یسک تب ای بیلص ای روبنر ای ےب افدئہ زیچ وک اینپ ڑکلی  ے وتڑ )ا( ڈاےل )وت ایک ایک  ےکٹ وتڑ داےل اجںیئ، سج ںیم رشاب ریھک



 

 

 وور ےک وتڑ  اجےن اک دقمہم ک ش وہا، وت اس ںیم اتفاؿ اک مکح ہن دای۔
ی

 

ظ
 مکح ےہ( افر رشحی ےک اپس اکی 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2315    حس

ہ ب٩ اٛوَ :  راوی ابي ًبیس، س٤٠  ابو ًاػ٥ ؿحاَ ب٩ ٣د٠س، یزیس ب٩ 

َرضَٔی اهَّللُ  َٔ َو ِٛ َ ِْل ٤ََة ب٩ِٔ ا َس٠َ  ٩ِ ًَ ٔیَس ب٩ِٔ أَبٔي ًُبَِیٕس  ز َی  ٩ِ ًَ َُ ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس  ا حَّ َـّ اٟ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ُو  ا أَب ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ  

٠َیِ  ًَ ٔ اِْل  ٔ ٤ُز ُح ِٟ ا لَي  ًَ اُٟوا  َٗ اُ٪  یَر ِّ٨ اٟ  ٔ ُس صَٔذظ َٗ ُو لَي ٣َا ت ًَ ا٢َ  َٗ بََر  َِو٦َ َخِی ُس ی َٗ ّا تُو ٔیَرا٧ ٧ َرأَی   ٥َ ٔ َوَس٠َّ ا ط وَص ْٔسُ ِٛ ا٢َ ا َٗ ةٔ  ِنٔشیَّ

َاَ٪  ِبس اهَّللٔ ک ًَ ٢َ أَبُو  ا َٗ وا  أُِش٠ُ ا٢َ  َٗ َضا  ٔش٠ُ ِِ َن َضا َو ُ٘ َُضزٔي ٧ اُٟوا أََِل  َٗ ا  وَص ُٗ ٔ ز ٨َِٔؼٔب  َوأَصِ ٔة ب َِنٔشیَّ ِْل ٔ ا ٤ُز ُح ِٟ ا و٢ُ  ُ٘ یِٕص َي اب٩ُِ أَبٔي أَُو

و٪ٔ   ٨ اٟ ٕٔ َو ٔ ِْلَٟ  ا

اوب اعمص احضک  ن دلخم، سیدی  ن ایب دیبع، ہملس  ن اوکع  ے رفاتی رکےت ںیہ، ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ ےک دؿ آگ 

ےہ؟ ولوگں ےن اتبای، اپوتل دگےھ رپ )ینعی دگےھ اک وگتش اکپای اج رتا ےہ(  دیھکی آپ ےن وپاھچ، ہی آگ سک زیچ رپ رفنش یک اج ریہ

آپ ےن رفامای تاڈنی وتڑ دف افر وگتش کنیھپ دف، ولوگں ےن رعض ایک ہک مہ وگتش کنیھپ دںی افر تاڈنی وک دوھ دںی، آپ ےن رفامای 

 اس وک دوھ ول۔

  ن اوکع اوب اعمص احضک  ن دلخم، سیدی  ن ایب دیبع، ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

اینپ ڑکلی  ے وتڑ )ا( ڈاےل )وت ایک  ایک  ےکٹ وتڑ داےل اجںیئ، سج ںیم رشاب ریھک اجیت ےہ، کشم اھپڑ دی اجےئ افر وکیئ صخش یسک تب ای بیلص ای روبنر ای ےب افدئہ زیچ وک

 وور ےک وتڑ  اجےن اک دقمہم ک ش وہا، وت اس ںیم اتفاؿ اک مکح ہن دای۔
ی

 

ظ
 مکح ےہ( افر رشحی ےک اپس اکی 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2316    حس

، ًب :  راوی ح، ٣حاہس، ابو٤ٌ٣ز ابي ٧حی ، ب٩  ، سٔیا٪ ٨ًہًلي ب٩ ًبساهَّلل  لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ز  شٌو ٣ اهَّلل ب٩   س



 

 

 ٕ ٤َز ٌِ ٔي ٣َ ٩ِ أَب ًَ اصٕٔس  ٩ِ ٣َُح ًَ ٕح  ٧َحٔی ٔي  اب٩ُِ أَب ٨ََا  ث اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ا  ٨ََ ث ضَٔی  َحسَّ ٕ َر ز و ٌُ ٔ ب٩ِٔ ٣َِش اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ

 ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ َزَخ١َ  ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ ٕ فٔي  اهَّللُ  ز و ٌُ ٔ ا ب َُض ٨ ٌُ یَِل  ١َ ٌَ َح َٓ ّبا  نُُؼ وَ٪  ت  ٔس َٕة َو ائ ًََلُث ٣ٔ ٔة ث َب ٌِ َٜ اِل ِو٢َ  َة َوَح َّٜ ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ

یَةَ  اِْل اك١ُٔ  َب ِٟ ا  َٙ ٙ  َوَزَص َح ِٟ ا َئ  ا و٢ُ َج ُ٘ ١َ َي ٌَ ٔ َوَج ظ  یَٔس

یض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ،  ن ایب حیجن، اجمدہ، اوبرمعم، دبعاہلل  ن وعسمد ر

فآہل فملس ہکم ںیم دالخ وہےئ اس فتق ہبعک ےک اچرفں رطػ نیت وس اسھٹ تب ےھت، آپ ےک تا ھ ںیم اکی ڑکلی یھت، سج  ے 

 اْل َ لِطُ
َ
ق
َ
ه

َز
َ
 ف

ُ
ّ

 

َ
ْ

 ئَ ال
َ
( اخلآپ اؿ وتبں وک امر رک رگا ےن ےگل افر ہی آتی التفت رکےن ےگل )ج  َ

 

ه

َ
ت 
  اْلٓ 

  یل  ن دبعاہلل ،  نایؿ،  ن ایب حیجن، اجمدہ، اوبرمعم، دبعاہلل  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

)ا( ڈاےل )وت ایک  اجںیئ، سج ںیم رشاب ریھک اجیت ےہ، کشم اھپڑ دی اجےئ افر وکیئ صخش یسک تب ای بیلص ای روبنر ای ےب افدئہ زیچ وک اینپ ڑکلی  ے وتڑ ایک  ےکٹ وتڑ داےل

 وور ےک وتڑ  اجےن اک دقمہم ک ش وہا، وت اس ںیم اتفاؿ اک مکح ہن دای۔
ی

 

ظ
 مکح ےہ( افر رشحی ےک اپس اکی 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2317    حس

ا :  راوی ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ، ح ٗاس٥  ، ٗاس٥ ٟزح٩٤ ب٩  ا ًبس اهَّلل ،  ًبیس   ، ًیاق ص ب٩  ا٧  ، ر ٨٣ذ ہی٥ ب٩  ا  ابز

زَ  ٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ اهَّلل ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ًَٔیإق  ث ٔ َحسَّ ٨ِٔذر ٤ُ ِٟ ا اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ٨ََا إٔب ث ٔس٥ٔ  َحسَّ ا َ٘ ِٟ ا  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ

اٟ ُط  َٜ َت َض َٓ اثٔی١ُ  ٔ َت٤َ ط ا ٓٔی َِّر ٔس َضا  َٟ  ٕ َوة ِض َي َس ل ًَ َدَذِت  اتَّ َِت  َا٧ ا ک ََّض ٧َ ٨َِضا أ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨

 ِ٤ُ ٧ ُط  ٨ِ َدَذِت ٣ٔ اتَّ ٤َٔآَ ٠َِیض ًَ َیِح٠ُٔص  بَِیٔت  ِٟ ا ٔي  ََتا ف َا٧ ک َٓ یِٔن  َت َٗ ُ  ز

اربامیہ  ن ذنمر، اسن  ن ایعض، دیبع اہلل ، دبعارلنمح  ن اقمس، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک 

س وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اھپڑ ڈاال، وت اوہنں ےن اےنپ رجح  ےک اسابئؿ رپ اکی رپدہ اکٹل دای اھت، سج رپ وصتریںی ںیھت وت ا



 

 

 ےن اس ےک دف دگ  انب ڈاےل افر فہ دفونں دگ  رھگ یہ ںیم ےھت، سج رپ آپ ےتھٹیب ےھتےرضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ٰیل اہنعاربامیہ  ن ذنمر، اسن  ن ایعض، دیبع اہلل ، دبعارلنمح  ن اقمس، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ امؽ یک افحتظ ےک ےیل گنج رک ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ امؽ یک افحتظ ےک ےیل گنج رک ۔

یث                               ٢ج٠س او  :  ج٠س      2318    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس ہ،  ٣ ز ًَک ِلسو ا ابو  ، ایوب بي  ا ، سٌیس ب٩  اهَّلل ب٩ یزیس  ًبس 

 َ ِْل َىٔی أَبُو ا ث ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  َی  َبٔي أ اب٩ُِ أ یْس صَُو  ٌٔ َس ٨ََا  ث ٔیَس َحسَّ ز َی ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث ضَٔی َحسَّ زٕو َر ٤ِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ٣ََة  َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ  ٔ ِسَوز

ضٔیْس  َط ُضَو  َٓ  ٔ أٟط زُوَ٪ ٣َ ت١َٔ  ُٗ  ٢ُ ٩ِ٣َ و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ا  ٤َ ٨ُِض ًَ  اهَّللُ 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک، دبع اہلل  ن سیدی، دیعس  ن ایب اویب، اوباالوسد رکعہم، دبعاہلل  ن رمع

 ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک وج صخش اےنپ امؽ یک افحتظ ںیم لتق ایک اجےئ فہ دیہش ےہ۔

 ہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل  ن سیدی، دیعس  ن ایب اویب، اوباالوسد رکعہم، دبعاہلل  ن رمع ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ وکیئ صخش یسک اک ایپہل ای افر وکیئ زیچ وتڑ د ،

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ارگ وکیئ صخش یسک اک ایپہل ای افر وکیئ زیچ وتڑ د ،

یث                               ٢ج٠س او  :  ج٠س      2319    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ا٧ص   ، ، ح٤یس ، یحٌی ب٩ سٌیس ز شس ٣ 

َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٧ََٕص َر ٩ِ أ ًَ ٤َُِیٕس  ٩ِ ح ًَ یٕس  ٌٔ َس َیِحٌَی ب٩ُِ  ا  ٨ََ ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٔ َوَس٠َّ َحسَّ ط ٠َِی ًَ  ُ ٨َِٔس اهَّلل َاَ٪ ً ک  ٥َ

 َٓ بَِت بَٔیٔسَصا  رَضَ َٓ ا٦ْ  ٌَ َ ا ك ٕة ٓٔیَض ٌَ ِؼ َ٘ ٔ ٕ ب ز٦ٔ ٍَ َخا ٔیَن ٣َ ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا أت  َض ی أ٣َُّ َس٠َِت إِٔحَس َِر أ َٓ  ٔ ائٔط نَٔش ٔف  ٌِ َة َب ٌَ ِؼ َ٘ ِٟ ا ِت  َْسَ َٜ

َّی َة َحً ٌَ ِؼ َ٘ ِٟ ا و٢َ َو ُس اٟزَّ َص  ُوا َوَحَب ک٠ُ  ٢َ ا َٗ ا٦َ َو ٌَ اٟلَّ ا  ١َ ٓٔیَض ٌَ َضا َوَج َّ٤ ـَ َة َوَحَبَص  َٓ ٔحیَح اٟؼَّ َة  ٌَ ِؼ َ٘ ِٟ ا  ٍَ َٓ َس َٓ ا  ُُو ََفَ

 َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َْص  ٨ََا أ٧َ ث ٤َُِیْس َحسَّ ا ح ٨ََ ث وَب َحسَّ َی  ٌَی ب٩ُِ أ َیِح َا  بََر٧ َِی٥َ أَِخ ٔي ٣َز اب٩ُِ أَب  ٢َ ا َٗ وَرَة َو ُِٜش ٤َ ِٟ ٥َ ا ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔيیِّ 

 اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ اکی ویبی ےک اپس ےھت دسمد، ییحی  ن دیعس، دیمح، اسن ریض اہلل

ےن اکی ےوت ااہمت اوملنینم ںیم  ے اکی ےن اخدؾ وک اکی ایپہل د  رک اجیھب سج ںیم اھکان اھت، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

ہیلع فآہل فملس ےن اس ایپہل وک وجڑا، افر اس ںیم اھکان راھک رھپ، احصہب  ے رفامای ہک اھکؤ  تا ھ )اس ایپہل( رپ امرا وت فہ وٹٹ ایگ یبن یلص اہلل

ہل افر اھکان الےن فاےل وک افر اس ایپہل وک رفک ایل،  ب اھکےن  ے فہ ولگ افرغ وہےئ، وت )دفےرا( حیحص ایپہل فاسپ ایک، افر وٹاٹ وہا ایپ

مہ  ے ییحی  ن اویب ےن اوہنں ےن دیمح  ے، دیمح اسن  ے اسن ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل  رھک ایل افر ا ن ایب رمص  ےن ایبؿ ایک ہک

 فملس  ے یہی دحثی رفاتی یک۔

 دسمد، ییحی  ن دیعس، دیمح، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ یسک یک دویار رگاد  وت فیسی انب د ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 ارگ یسک یک دویار رگاد  وت فیسی انب د ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2320    حس

ل :  راوی تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، ری٩ ٣ح٤س ب٩ سی  ، ، جزیز ب٩ حاز٦ ہی٥ ابزا ش٥٠ ب٩  ہ٣ ٨ً  ٰي 

ضٔ  َِزَة َر َُزی ٩ِ أَبٔي ص ًَ ٔی٩َ  یر ٔس ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ  ٕ از٦ٔ ُ ب٩ُِ َح ٔیز ز ا َج ٨ََ ث اصٔی٥َ َحسَّ ٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِز ث اهَّللٔ َحسَّ  ٢ُ ُسو َر ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل َی 

 ٢ُ ا َ٘ ائٔی١َ يُ َ َِ ٔ َىٔی إ َرُج١ْ فٔي ب َاَ٪  ٥َ ک ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َػل َ٘ َٓ َضا  یُحٔيَب َبَي أَِ٪  أ َٓ ِتطُ  ًَ َس َٓ طُ  َِتطُ أ٣ُ  ائ َح َٓ يي  یِْخ ُيَؼل ُط ُجَز َٟ

 ِ ی َاَ٪ ُجَز أت َوک و٣َٔش ٤ُ ِٟ ا ٔیَطُ ُوُجوَظ  ُز َّی ت ً ِٔتطُ َح ُض٥َّ َِل ت٤ُ ا٠َّٟ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ ِتطُ  يي ث٥َُّ أََت َُػل َُضا أَِو أ ب َزأَْة أُٔجي ا٣ِ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ  ٔ تٔط ٌَ ِو٣َ ْخ فٔي َػ

 َ ًَُل َْل َسِت ُ َٟ َو َٓ ا  ٔشَض ِٔ َن ِتطُ ٩ِ٣ٔ  ٨َ َٜ أ٣َِ َٓ ا  أًّی َر أََتِت  َٓ َي  َب أ َٓ ُط  ٤َِت ک٠ََّ َٓ ُط  َٟ َؿِت  زَّ ٌَ َت َٓ یِّحا  ٔنَنَّ ُجَز ت أََتِوُظ ِٓ َٓ ِٕخ  ی َز ِت صَُو ٩ِ٣ٔ ُج َٟ ا َ٘ َٓ ٣ّا 

 ُِ ِٟ َّي ث٥َُّ أَتَي ا َ َوَػل أ ؿَّ َتَو َٓ ُظ  و ب  َس ُظ َو ِزَُٟو ٧َ أ َٓ ُط  َت ٌَ ِو٣َ ا َػ و َْسُ َٛ َتَک َو ٌَ ِو٣َ َػ ىٔی  َِب ُوا ٧ اٟ َٗ ٔي  اع زَّ اٟ ا٢َ  َٗ ًَُل٦ُ  َا ُ ََ ی ا٢َ ٩ِ٣َ أَبُو َ٘ َٓ ًَل٦َ 

٢َ َِل إِٔلَّ ٩ِ٣ٔ كٔیٕن  ا َٗ َذَصٕب   ٩ِ٣ٔ 

ملسم  ن اربامیہ، رجری  ن احزؾ، دمحم  ن ریسنی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ای ہک یبن اےرالیئ ںیم اکی آدیم اھت سج اک انؾ رجحی اھت فہ امنز ڑپھ رتا اھت ہک اس یک امں آیئ افر اس وک البای، نکیل اس ےن وجاب ےن رفام

 ہن دای، افر اےنپ یج ںیم اہک ہک ںیم امنز ڑپوھں ای اس یک ابت وک وجاب دفں، رھپ اس یک امں اس ےک اپس آیئ افر اہک ای اہلل اس وک ومت

 ب کت ہک فہ افہشح وعرت اک ہنم دھکی ےل، اکی دؿ رجحی اےنپ سابدت اخہن ںیم اھت، اکی وعرت ےن اہک ہک ںیم رججی وک ہن د  

اھپسن ولں یگ، فہ اس ےک اسےنم آیئ افر اس  ے ابت تیچ یک، نکیل اس ےن ااکنر رک دای، وت فہ اکی رچفاےہ ےک اپس یئگ افر اےنپ 

س ےک اکی ہچب دیپا وہا۔ وت ک ےن یگل ہی رجحی اک ےہ، ولگ رججی ےک اپس آےئ اس ےک سابدت آوکپ اس ےک وحاہل رک دای،انچہچن ا

اخےن وک وتڑ دای، اس وک سابدت اخےن  ے ےچین ااترا افر اس وک اگیل دی، رججی ےن فوض ایک افر امنز ڑپیھ، رھپ اس ڑلےک اپس آ رک اہک 

وگں ےن )رججی  ے اہک( مہ ریتا سابدت اخہن وسےن اک انب دںی ےگ رججی ا  ےچب ریتا ابپ وکؿ ےہ؟ اس ہچب ےن وجاب دای رچفاتا ول

 (ےن اہک ںیہن یٹم یہ وک ونبا دف ) اسی ےلہپ اھت۔

 ملسم  ن اربامیہ، رجری  ن احزؾ، دمحم  ن ریسنی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اھکےن افر زادراہ افر اابسب ںیم رشتک اک ایبؿ، افر انپ وتؽ رک یچیب اجےن فاےل زیچ ا

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

سک رطح میسقت یک اجےئ  ب ہک املسمؿ زادراہ  اھکےن افر زادراہ افر اابسب ںیم رشتک اک ایبؿ، افر انپ وتؽ رک یچیب اجےن فاےل زیچ ادناز  ے  ے ای  یھٹ  یھٹ رک ےک

 ےن اک ایبؿ۔ںیم ھچک رحج ہن ںیھجمس ہک وکیئ زیچ ہی اھکےل افر وکیئ زیچ فہ اھکےئ، ایس وسےن اچدنی وک ادناز  ے ابےنٹن افر وجھکر وجھکر الم رک اھک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2321    حس

، جابز ب٩ ًبس اهَّللًبس ا :  راوی ک، وہب ب٩ ٛیشا٪ ٣اٟ  ،ٕ  هَّلل ب٩ یوس

َرضٔیَ  اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب ٩ِ َج ًَ اَ٪  ِیَش َٛ ِٔب ب٩ِٔ  ٩ِ َوص ًَ ْٔک  اٟ ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث َث  َحسَّ ٌَ ٢َ َب ا َٗ َّطُ  ٧َ ا أ ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ 

ٔ َو  ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ٔ َر ض ٧ََا ٓٔی ائَٕة َوأ ًََلُث ٣ٔ ٔح َوص٥ُِ ث ا زَّ َح ِٟ ا ض٥ِٔ أَبَا ًُبَِیَسَة ب٩َِ  ٠َِی ًَ َز  أ٣ََّ َٓ اح١ٔٔ  اٟشَّ َٔب١َ  ّثا ٗ ٌِ ٥َ َب ٥ِ َس٠َّ

 َٓ ٔع  َحِی ِٟ ا َذَٟٔک   ٔ از ُو ًُبَِیَسَة بٔأَِزَو َز أَب أ٣ََ َٓ زُ  َّا ز اٟ ىَٔی  َٓ  ٔٙ ی ٔ اْٟطَّ ٔف  ٌِ َٔب ا ب َّ٨ ُٛ ا  َٔذ َّی إ ً ا َح ٨َ ِج َْخَ ٕ حُ َٓ ٤ِز ِی َت َز زَِو َاَ٪ ٣ٔ ک َٓ ُط  ک٠ُ  َٔک  َذٟ  ٍَ ٔ ٤

ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ َزْة  ٤ِ ٤ِزَْة َت ٨َُا إِٔلَّ َت ی٩َُِٜ ُئؼيب  ٥ِ٠َ َٓ ىَٔی  َٓ َّی  ً ٠ٔیًّل َح َٗ ٠ٔیًّل  َٗ  ٕ یَِو٦ ک١َُّ  وِّت٨َُا  َ٘ َاَ٪ ُي ک ٧َا َٓ ِس َوَجِس َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َزْة  ىٔی َت٤ِ ِِ ُت َو٣َا 

٢َ ث٥َُّ  ا َٗ ٨َٔیِت  َٓ ٔیَن  َسَصا ح ِ٘ ّة ث٥َُّ َٓ ِی٠َ َٟ َة  رِشَ ًَ نَٔي  ٤ََا ُع ث َحِی ِٟ ا َٔک  ذَٟ ٨ِطُ  َک١ََ ٣ٔ أ َٓ زٔٔب  وَّ اٟ وْت ٣ِٔث١ُ  إٔذَا حُ َٓ َبرِِحٔ  ِٟ ا َي  ٔل ٨َا إ َضِي ٧َِت  أ٣ََزَ ا

 َ٠ َٓ ا  ُض٤َ ِت َتِحَت زَّ ح٠َِٔت ث٥َُّ ٣َ ٕة ََفُ َٔزاح٠َٔ َز ب ا ث٥َُّ أ٣ََ ٨ُٔؼَب َٓ  ٔ ًَلًٔط َِؿ یِٔن ٩ِ٣ٔ أ ٌَ ٠َ ـٔ ٔ ُو ًُبَِیَسَة ب ٤َاأَب ِبُض ُتٔؼ  ٥ِ 

دبع اہلل  ن ویفس، امکل، فبہ  ن شیکؿ، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن اسلح یک رطػ اکی رکشل اجیھب، سج اک ےردار اوبدیبعہ  ن رجاح وک رقمر ایک افر فہ ولگ نیت وس آدیم ےھت، ںیم یھب اؿ 

  اھت، مہ ولگ ابرہ ےلکن اہیں کت ہک راہتس یہ ںیم وتہش متخ وہ ایگ، اوبدیبعہ ےن مکح دای ہک اس رکشل ےک امتؾ ولگ اانپ وتہش اکی ہگجںیم

ا ہچن فہ امتؾ وتےش عمج ےیک ےئگ، وت لک دف ےلیھت وجھکر ےک وہےئ سج  ے رفزاہن وھتڑا وھتڑا مہ ولوگں وک دای رکےت ےھت، رہ 

 

عمج رکت ںح ی

وک اکی وجھکر یتلم یھت، فبہ ےن اہک اکی وجھکر  ے ایک وہات وہاگ، اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اس یک دقر اس فتق ولعمؾ آدیم 

وہیئ  ب ابلکل متخ وہ یئگ، رافی اک ایبؿ ہک رھپ مہ ولگ دنمسر ےک اپس ےچنہپ وت وھچیٹ اہپڑی یک رطح اکی یلھچم رظن آیئ، رکشل ےن اس 

دؿ کت اھکای، رھپ اوبدیبعہ ےن مکح دای وت اس یک دف ایلسپں ڑھکی یک ںیئگ، رھپ افٹن ےک سگرےن اک مکح دای، وت افٹن اس  یلھچم وک ااھٹرہ

 ےک ادنر  ے لکن ایگ افر ایلسپں اس یک ںیہن ںیگل۔



 

 

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، فبہ  ن شیکؿ، اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

اجےئ  ب ہک املسمؿ زادراہ  اھکےن افر زادراہ افر اابسب ںیم رشتک اک ایبؿ، افر انپ وتؽ رک یچیب اجےن فاےل زیچ ادناز  ے  ے ای  یھٹ  یھٹ رک ےک سک رطح میسقت یک

 ںیھجمس ہک وکیئ زیچ ہی اھکےل افر وکیئ زیچ فہ اھکےئ، ایس وسےن اچدنی وک ادناز  ے ابےنٹن افر وجھکر وجھکر الم رک اھکےن اک ایبؿ۔ںیم ھچک رحج ہن 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2322    حس

اهَّلل :  راوی رضی  ہ  ، س٤٠ ًبیس بي  ا ، یزیس ب٩  اس٤ٌٰی١ ، حات٥ ب٩  ٣زحو٦ ٨ًہا برش ب٩  لٰي   تٌا

ا ضَٔی  َر َة  ٤َ َس٠َ  ٩ِ ًَ ٔي ًُبَِیٕس  َب ٔیَس ب٩ِٔ أ ز َی  ٩ِ ًَ أًی١َ  ٤َ ات٥ُٔ ب٩ُِ إِٔس ا َح ٨ََ ث ٕ َحسَّ ُو٦ زِح رِٔشُ ب٩ُِ ٣َ ا ب ٨ََ ث ازُ َحسَّ ِت أَِزَو َّٔ ٢َ َخ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ هَّللُ 

 ٔ ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ِوا  أََت َٓ وا  ُ٘ ٔ َوأ٠َ٣َِ ِو٦ َ٘ ِٟ َس ا ٌِ ٥ِ َب ُٛ ُؤ ا َ٘ ا٢َ ٣َا َب َ٘ َٓ بَرُوُظ  أَِخ َٓ  ُ ٤َز َ٘ٔیُض٥ِ ًُ ٠َ َٓ ُض٥ِ  َٟ َذَٔ٪  أ َٓ ٔض٥ِٔ  ي ٧رَِِحٔ إٔب٠ٔ

 ٔ َس إٔب ٌِ ُؤص٥ُِ َب ا َ٘ ا َب اهَّللٔ ٣َ  ٢َ و َرُس َا  ٢َ ی ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ َي  ل ًَ َسَخ١َ  َٓ  ٥ُِٜٔ ٔ إٔب٠ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو ٢َ َر ا َ٘ َٓ ٔض٥ِٔ  اهَّللُ  ٠ َّي  َػل

 ٍٔ َل ا٨ِّٟ لَي  ًَ ُوُظ  ٠ ٌَ ٍْ َوَج ٧َٔل بُٔشَم َٟٔذَٟٔک  َٓ زٔص٥ِٔ  ١ٔ أَِزَوا ـِ َٔ ٔ ُوَ٪ ب َیأِت َٓ أض  َّ٨ اٟ ٔ فٔي  ٧َاز  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َّي اهَّللُ  ًَ ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس ا٦َ  َ٘ َٓ

 ٔ ت اص٥ُِ بٔأَِؤًَي ًَ َز ٔ ث٥َُّ  ط ٠َِی ًَ  ََ ا َوبَزَّ ًَ َس َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو ا٢َ  َٗ ا ث٥َُّ  ُُو ََفَ َّی  ً اُض َح ا٨َّٟ ثَی  َت اِح َٓ ض٥ِٔ 

 ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َر يي  ُ َوأَن اهَّلل َط إِٔلَّ  َٟ ٔ َضُس أَِ٪ َِل إ َِط  أ

 ولوگں ےک وتےش متخ وہ ےئگ افر ولگ رشب  ن رموحؾ، احمت  ن اامسلیع، سیدی  ن ایب دیبع، ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی ےہ ہک

اتحمج وہ ےئگ، وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتم ںیم آےئ افر اےنپ افٹن یک ااجزت اچیہ وت آپ ےن اؿ ولوگں وک ااجزت 

اےنپ افٹن ذحب  ددیی، رضحت رمع ولوگں  ے ےلم وت ولوگں ےن اؿ  ے اسرا امرجا ایبؿ ایک، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای

رکےن ےک دعب اہمتری اقب اک ایک اسامؿ ےہ، رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل اےنپ 

  دعب ولگ سک رطح ںیئج ےگ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ولوگں ںیم االعؿ رک دف ہک فہ اانپ

 

اچب وہا  افٹن ذحب رک ین

اسامؿ ےل رک آںیئ افر اس ےک ےیل اکی درتسوخاؿ اھچبای ایگ، رھپ ایس رپ فہ امتؾ وت ےش رےھک ےئگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ڑھک  وہےئ افر اؿ ںیم ربتک یک داع یک، رھپ ولوگں وک اؿ اک ربنت ےل رک البای، وت ولوگں ےن پل رھب رھب رک انیل رشفع ایک،  ب 



 

 

اک  ےکچ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن افر ہی ہک ںیم اہلل ولگ ےل

 روسؽ وہں۔

 رشب  ن رموحؾ، احمت  ن الیعٰمس، سیدی  ن ایب دیبع، ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

اجےئ  ب ہک املسمؿ زادراہ  اھکےن افر زادراہ افر اابسب ںیم رشتک اک ایبؿ، افر انپ وتؽ رک یچیب اجےن فاےل زیچ ادناز  ے  ے ای  یھٹ  یھٹ رک ےک سک رطح میسقت یک

  ہک وکیئ زیچ ہی اھکےل افر وکیئ زیچ فہ اھکےئ، ایس وسےن اچدنی وک ادناز  ے ابےنٹن افر وجھکر وجھکر الم رک اھکےن اک ایبؿ۔ںیم ھچک رحج ہن ںیھجمس

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2323    حس

شی، رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی ا٨ٟحا ٕ، اوزاعي، ابو  ٣ح٤س ب٩ یوس

 َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ُ َحسَّ اهَّلل ضَٔی  یٕخ َر ٍَ ب٩َِ َخٔس ٔ آ َر ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ أشیِّ  َح َّ٨ اٟ ٨ََا أَبُو  ث عٔي  َحسَّ ِْلَِوَزا ٨ََا ا ث َٕ َحسَّ ُس یُو ا ُس ب٩ُِ  َّ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ

 ٔ رِشَ ٗ ًَ َش٥ُ  ِ٘ ُت َٓ ا  ّر زُو ٨ِرَِحُ َج ٨َ َٓ َِّصَ  ٌَ ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ َّي اهَّلل َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ يي ٣َ َُب نَُؼل ز ِِ َت ِب١َ أَِ٪  َٗ ا  یّح ـٔ َن ا  ٤ّ ِح َٟ ِک١ُُ  ٨َأ َٓ َش٥ٕ 

٤ُِص   اٟظَّ

فر دمحم  ن ویفس، افزایع، اوبااجنلیش، راعف،  ن ادجی ےن ایبؿ ایک ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ رصع یک امنز ڑپےتھ ےھت ا

مہ ولگ وسرج رغفب وہےن  ے ےلہپ ےلہپ اس اک اکپ وہا  افٹن ذحب رکےت ےھت، رھپ اس اک وگتش دس وصحں ںیم میسقت ایک اجات افر

 وگتس اھک ےتیل۔

 دمحم  ن ویفس، افزایع، اوبااجنلیش، راعف  ن ادجی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

املسمؿ زادراہ دراہ افر اابسب ںیم رشتک اک ایبؿ، افر انپ وتؽ رک یچیب اجےن فاےل زیچ ادناز  ے  ے ای  یھٹ  یھٹ رک ےک سک رطح میسقت یک اجےئ  ب ہک اھکےن افر زا

  رک اھکےن اک ایبؿ۔ںیم ھچک رحج ہن ںیھجمس ہک وکیئ زیچ ہی اھکےل افر وکیئ زیچ فہ اھکےئ، ایس وسےن اچدنی وک ادناز  ے ابےنٹن افر وجھکر وجھکر الم
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سٰی  :  راوی ٣و ابو  ، زہ ابوبز  ، ہ، بزیس ٣ اسا ء ح٤از ب٩  ًًل  ٣ح٤س ب٩ 

 َ ٩ِ أ ًَ َِزَة  ٔي بُز ٩ِ أَب ًَ یِٕس  َُز ٩ِ ب ًَ ا٣ََة  َُس زُ ب٩ُِ أ ا ا َح٤َّ ٨ََ ث ٔئ َحسَّ ًَل ٌَ ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ وَسی  ٔي ٣ُ ب

 َ ا ک ا ٣َ و ٌُ ٤َ ٔة َج ی٨َ ٤َٔس ِٟ ٔا ٔض٥ِٔ ب اٟ ا٦ُ ًَٔی ٌَ َ ١َّ ك َٗ زِؤ أَِو  َِ ِٟ ا ٔي  ا ف و ا أَِر٠٣َُ َٔذ ِّیَن إ ٔی ز ٌَ َِط ِْل ٥َ إٔ٪َّ ا َس٠َّ ُظ َو َتَش٤ُو ِٗ ا احٕٔس ث٥َُّ  َِوٕب َو ٔي ث ٨َِٔسص٥ُِ ف اَ٪ ً

 َ ُض٥ِ فٔي إ٧ٔ ٨َ ُض٥ِ بَِي ٨ِ ٧ََا ٣ٔ ِّی َوأ ُض٥ِ ٣ٔى َٓ َّٔة  ؤی ٔاٟشَّ احٕٔس ب ٕئ َو  ا

ہک  دمحم  ن العء امحد  ن ااسہم، ربدی، اوبربدہ، اوب ومٰیس  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای

اک اھکان مک وہ اجات ےہ، وت وج ھچک اؿ ولوگں ےک اپس وہات ےہ  ارعش ہلیبق ےک ولگ اہجد ںیم اتحمج وہ اجےت ںیہ ای دمہنی ںیم اؿ ےک وچبں

 ےتیل ںیہ فہ ھجم  ے ںیہ افر ںیم اؿ  ے وہں۔ اس وک اکی ڑپک  ںیم عمج رکےت ںیہ، رھپ آسپ ںیم اکی ربنت  ے ربارب میسقت رک

 دمحم  ن العء امحد  ن ااسہم، ربدی، اوبربدہ، اوبومٰیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وج امؽ دف رشوکیں ںیم رتشمک وہ، وت زٰوکۃ ںیم دفونں آسپ ںیم رجما رک ںیل ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 وج امؽ دف رشوکیں ںیم رتشمک وہ، وت زٰوکۃ ںیم دفونں آسپ ںیم رجما رک ںیل ۔
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ا٧ص :  راوی اهَّلل ب٩  ًبس ہ ب٩  ٣ ثىی، ث٤ا ٣ اهَّلل ب٩  ًبس  ، ثىٰی ٣ اهَّلل ب٩  ًبس  ٣ح٤س ب٩ 



 

 

 ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ ا٣َُة ب٩ُِ  َىٔی ث٤َُ ث ا٢َ َحسَّ َٗ َىٔی أَبٔي  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َّی  ى ٤َُث ِٟ ا ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبسٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث َا  َحسَّ َُط أَ٪َّ أَب ث ََنّشا َحسَّ ب٩ِٔ أ٧ََٕص أَ٪َّ أ

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس َق  ًٔی ََفَ َّٟ ا ةٔ  َٗ َس اٟؼَّ َة  ـَ ي ََفٔ طُ  َٟ َب  َت َٛ ُط  ٨ِ ًَ َرضَٔی اهَّللُ   ٕ ََِک یِٔن ب َل َاَ٪ ٩ِ٣ٔ َخ٠ٔی ک ا  ا٢َ َو٣َ َٗ  ٥َ

ا بٔا ُض٤َ ٨َ أ٪ بَِي ٌَ اَج ََََر ا ی َُّض٤َ ٧ٔ إ ٔیَّةٔ َٓ و  ٟشَّ

دمحم  ن دبعاہلل  ن ٰینثم، دبعاہلل  ن ینثم، امثہم  ن دبعاہلل  ن اسن ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ  ے 

 وج ایبؿ ایک ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ وک رفض زوکۃ ےک قلعتم ھکل اجیھب، وج روسؽ اہلل ےن رقمر ایک اھت آپ ےن رفامای

 امؽ دف آدویمں ںیم رتشمک وہ وت فہ )دصہق ںیم( ربارب ربارب اکی دفےر   ے رجما رکںیل ےگ۔

 دمحم  ن دبعاہلل  ن ٰینثم، دبعاہلل  ن ینثم، امثہم  ن دبعاہلل  ن اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ویں ےک میسقت رکےن اک ایبؿ۔رکب

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 رکبویں ےک میسقت رکےن اک ایبؿ۔
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ٍ ب٩ خسیخ :  راوی ہ ب٩ رآ ہ ب٩ رٓاً ہ، سٌیس ب٩ ٣ْسوٚ، ًبای انؼاری، ابوًوا٧  ًلي ب٩ ح٥ٜ 

 ٔ ل ًَ ا  ٨ََ ث َة ب٩ِٔ َحسَّ ًَ ا َٓ رٔ یََة ب٩ِٔ  ا َب ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٚ و ِْسُ یٔس ب٩ِٔ ٣َ ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ٧ََة  َوا ًَ ٨ََا أَبُو  ث ی  َحسَّ رٔ ا ِْلَِنَؼ ٥َٜٔ ا َح ِٟ ا ٕخ ي  ب٩ُِ  ی ٍٔ ب٩ِٔ َخٔس ٔ آ َر

ا٨َّٟ  اَب  أََػ َٓ ٔة  َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ی  ٥َ بٔٔذ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ا ٣َ َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ  ٔ ظ ٩ِ َجسِّ َاَ٪ ًَ ٢َ َوک ا َٗ ا  ٤ّ٨ََ ًّٔل َوُ ا إٔب ُو اب ََػ أ َٓ  َْ َض ُجو ا

ا أ٣َََز  َٓ َر  ُسو ُ٘ ِٟ ا بُوا  َنَؼ وا َو َذبَُح وا َو ح٠ُٔ ٌَ َٓ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ا أت  َی ٥َ فٔي أُِْخَ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ٥َ اٟ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ ٟ

ِت ث٥َُّ  َئ ٔٔ ِٛ ُ أ َٓ رٔ  ُسو ُ٘ ِٟ ٔا ٔ َخیِ ب ِو٦ َ٘ ِٟ ا ٔي  َاَ٪ ف ک اص٥ُِ َو َی ًِ َ أ َٓ ُظ  َل٠َبُو َٓ یْر  ٌٔ ا َب َض ٨َسَّ ٨ِ٣ٔ َٓ  ٕ یر ٌٔ ٥ٔ٨َ بَٔب َِ ِٟ ا ّة ٩ِ٣ٔ  رَشَ ًَ  ٢َ َس ٌَ َٓ َش٥َ  یَرْة َٗ ١ْ َئش

ابٔٔس ا أََو َٛ ابَٔس  ائ٥ٔٔ أََو َض َب ِٟ ا  ٔ ظ ا٢َ إٔ٪َّ َٟٔضٔذ َٗ ُ ث٥َُّ  اهَّلل ُط  َبَش َح َٓ ِض٥ٕ  ُض٥ِ بَٔش ٨ِ َرُج١ْ ٣ٔ َوی  أَصِ وا بٔطٔ َٓ ٌُ ِػ٨َ ا َٓ ا  ٨َِض ٥ُِٜ ٣ٔ ا ٠َََُب ٤َ َٓ َوِحٔع  ِٟ



 

 

ا٢َ ٣َ  َٗ َؼٔب  َ٘ ِٟ ٔا ٨َِذبَُح ب َٓ َ ٨َا ٣ُّسی أ ٌَ ِت ٣َ ِیَش َٟ ُسوَّ َُّسا َو ٌَ ِٟ ا  ُٖ ا ٧ََد َزُِجو أَِو  َّا ٧ ٧ٔ ی إ ا٢َ َجسِّ َ٘ َٓ َذا  َٜ ِس٥ُ َص ا ذُْٔکَ  ٦َ َو اٟسَّ َِضَز  ا أ٧َ

٩َّ َو  اٟشِّ ِیَص  َٟ ُوُظ  ک٠ُ َٓ  ٔ ٠َِیط ًَ َبَظةٔ اهَّللٔ  َح ِٟ ا ٤َُسی  َٓ َُفُ  و  اٟ ا  ِو٥ْ َوأ٣ََّ ٌَ َٓ   ٩ اٟشِّ ا  َٔک أ٣ََّ َذٟ  ٩ِ ًَ  ٥ُُِٜ ث َسأَُحسِّ َُفَ َو و   اٟ

 یل  ن مکح ااصنری، اوبوعاہن، دیعس  ن رسمفؼ، سابہی  ن رافہع  ن راعف  ن ادجی اےنپ دادا  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ 

 ےک اس ھ ذی اہفیلحل ںیم ےھت، ولوگں وک وھبک ولعمؾ وہیئ، اؿ ولوگں وک افٹن ف رکبایں ںیلم، ایک ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ر راعف اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلھچپ ولوگں ںیم ےھت،انچہچن ولوگں ےن دلجی یک افر تمینغ یک میسقت  ے ےلہپ یہ اجون

 ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای وت تاڈنایں اٹل دی ںیئگ رھپ آپ ےن امؽ تمینغ وک میسقت ایک، وت ذحب ےئک افر تاڈنایں ڑچاھ دںی، یبن یلص اہلل

دس رکبایں اکی افٹن ےک وعض رںیھک۔ اؿ ںیم  ے اکی افٹن اھبگ ایگ، اس وک ڑکپان اچتا نکیل اس ےن اکھت دای، اس فتق ولوگں 

را وت اہلل ےن اس وک رہھٹا دای، رھپ آپ ےن رفامای، اؿ وچاپوپں ںیم یھب ےک اپس وھگڑ  مک ےھت، اؿ ںیم  ے اکی صخش ےن اس وک ریت ام

یلگنج اجونرفں یک رطح فیشح وہ اجےت ںیہ،  ب مت اؿ وک ڑکپ ہن وکس وت اس ےک اس ھ ااسی یہ رکف، ےری  دادا ےن اہک ںیمہ رطخہ ےہ ہک 

 ے ذحب رکںی، آپ ےن رفامای )تاں( وج زیچ وخؿ اہبد   لک دنمش  ے اقمہلب وہاگ، افر امہر  اپس رھچی ںیہن، ایک مہ اس وک ابسن

ی افر اس رپ اہلل اک انؾ ایل اجےئ وت اس وک اھکول، رگم داتن  ے ذحب ہن رکف افر رقنعبی ںیم مت  ے اس یک فہج ایبؿ رکفں اگ۔ ہک داتن ڈہ

 ےہ افر اننخ فہ ںویشبں یک رھچی ےہ۔

 رسمفؼ، سابہی  ن رافہع  ن راعف  ن ادجی یل  ن مکح ااصنری، اوبوعاہن، دیعس  ن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دف وجھکرںی الم رک اھکان عنم ےہ،  ب کت اس ےک اسیھت اس وک ااجزت ہن د ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

  عنم ےہ،  ب کت اس ےک اسیھت اس وک ااجزت ہن د ۔دف وجھکرںی الم رک اھکان
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ، ہ ب٩ سحی٥ ، جب٠ ٔیا٪ ، س زی٩ یحٌی   خًل 



 

 

ُة  َب٠َ ٨ََا َج ث اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث َیِحٌَی َحسَّ زُ ب٩ُِ  ًلَّ ا َخ ٨ََ ث ٔيی  َحسَّ َّ٨ اٟ ي  ََ َ ٢ُ ٧ و ُ٘ ا َي ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َز  ٤َ اب٩َِ ًُ ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ُسَحِی٥ٕ  ب٩ُِ 

ابَطُ  َِػَح ِذَٔ٪ أ َتأ َّی َيِش ا َحً ٌّ ٤ٔی یِٔن َج َزَت ٤ِ اٟتَّ َیَِن  ُج١ُ ب زَّ اٟ  ٪َ ٥َ أَِ٪ َيِْقُ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ فہ ےتہک ےھت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف الخ دنی ییحی ،  نایؿ، ہلبج  ن میحس، ا ن رمع

 وجھکرںی الم رک اھکےن  ے عنم رفامای ےہ،  ب کت اس اک اسیھت اس وک ااجزت ہن د ۔

 الخ دنی ییحی ،  نایؿ، ہلبج  ن میحس، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 دف وجھکرںی الم رک اھکان عنم ےہ،  ب کت اس ےک اسیھت اس وک ااجزت ہن د ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2328    حس

، طٌ :  راوی ٟیس ہابوا  بہ، جب٠

اب٩ُِ  کَاَ٪  َٓ ْة  ٨َ ا َس ابَت٨َِ ََػ أ َٓ ٨َةٔ  ی ٤َٔس ِٟ ٔا ا ب َّ٨ ُٛ  ٢َ ا َٗ َب٠ََة  ٩ِ َج ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ث٨ََ َؤٟیٔس َحسَّ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث اب٩ُِ  َحسَّ َاَ٪  ک ٤َِز َو تَّ اٟ ٨َا  ُٗ َزُِز ٔ ی َیِر ز ب اٟ

ا َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ إٔ٪َّ  َٓ ُوا  ٧ َتِْقُ ٢ُ َِل  و ُ٘ َی َٓ ٨َٔا  ز  ب ٤َُ َز ی ٤َ ٥ُِٜ أََخاظُ ًُ ُج١ُ ٨ِ٣ٔ زَّ اٟ ِذَٔ٪  َتأ أ٪ إِٔلَّ أَِ٪ َيِش ِْلِْٔقَ ٩ِ ا ًَ ي  ََ َ ٧  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ  هَّلل

اوبادیل، ہبعش، ہلبج  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک مہ دمہنی ںیم ےھت وت مہ ولگ طحق ںیم التبم وہےئ، ا ن زریب مہ 

رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع مہ ولوگں ےک اپس  ے سگرےت، وت ےتہک دف وجھکرںی الم رک ہن اھکؤ، اس  ولوگں وک وجھکرںی الھکےت ےھت افر ا ن

ےیل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف وجھکرںی الم رک اھکےن  ے عنم رفامای ےہ،  ب کت ہک مت ںیم  ے وکیئ صخش اےنپ اھبیئ  ے 

 ااجزت ہن ےل ےل۔

 اوبادیل، ہبعش، ہلبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...رشوکیں ےک درایمؿ اایشء یک کیھٹ کیھٹ تمیق اگلےن اک ایبؿ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 رشوکیں ےک درایمؿ اایشء یک کیھٹ کیھٹ تمیق اگلےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2329    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اب٩ ٤ًز   ،ٍ ، ٧آ ایوب  ، اث ٟو ا ، ًبس ٣یْسہ ا٪ ب٩   ٤ًز

ا ضَٔی  َر ٤ََُز  اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ وُب  َی  ث٨ََا أ رٔٔث َحسَّ ا َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َة َحسَّ َْسَ اُ٪ ب٩ُِ ٣َِی ٤َِٔز ٨ََا ً ث ضُ َحسَّ ٨ِ ًَ  ُ هَّلٔل هَّلل ا و٢ُ  ُس ا٢َ َر َٗ ا٢َ  َٗ ٤َا 

 َ ا ی ُط ٣َ َٟ َاَ٪  ک ّبا َو َنٔؼي ا٢َ  َٗ ّا أَِو  ک ْٔشِ ِبٕس أَِو  ًَ ُط ٩ِ٣ٔ  َٟ ا  ّؼ ِ٘ َٙ ٔط َت ًِ َ ٥َ ٩ِ٣َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َو َػل ُض َٓ  ٢ٔ ِس ٌَ ِٟ ا ٤َةٔ  ٔ٘ٔی ٨َطُ ب ُّ ث٤ََ ُ ِب٠

ا٢َ  َٗ  َٙ َت ًَ ا  ٨ِطُ ٣َ ٣ٔ َٙ َت ًَ ِس  َ٘ َٓ ْٙ َوإِٔلَّ  تٔی َّي ًَ َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٩ِ اٟ ًَ ٔث  َحٔسی ِٟ ا ٍٕ أَِو فٔي  ٔ َآ ٢ْ ٩ِ٣ٔ ٧ ِو َٗ  َٙ َت ًَ ا  ُط ٣َ ٨ِ٣ٔ َٙ َت ًَ ِوُٟطُ  َٗ ٔی  َِزر َِل أ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

 رمعاؿ  ن رسیمہ، دبعاولاث، اویب، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

رفامای ہک سج صخش ےن رتشمک الغؾ  ے اانپ ہصح آزاد ایک، افر اس ےک اپس اعدؽ یک وجتسی ےک اطمقب اس یک وپری تمیق وموجد ہن وہ 

 ےک قلعتم ںیم ںیہن 
َ
ق
َ

 

عَی

  
َ
 م
ُ
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َ
ق
َ

 

عَی

 اجاتن ہک فہوت فہ آزاد ےہ، فرہن سج دقر آزاد ایک ایگ ےہ اانت یہ آزاد وہاگ، اویب ےن ایبؿ ایک ہک 

 انعف اک وقؽ ےہ ای یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی ےہ۔

 رمعاؿ  ن رسیمہ، دبعاولاث، اویب، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 رشوکیں ےک درایمؿ اایشء یک کیھٹ کیھٹ تمیق اگلےن اک ایبؿ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2330    حس

ہ :  راوی لٰي ٨ً تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو  ، ک ر ب٩ ٧ہی ی ص بظ ا٧ رض ب٩  زہ ن ٗتا  ، ہ بي رعوب ا ، سٌیس ب٩  اهَّلل  ًبس  ، ٣ح٤س  برش 

 َّ٤ ا برِٔشُ ب٩ُِ ٣َُح ٨ََ ث ٔ َحسَّ یر ٩ِ َبٔظ ًَ ٧ََٕص  رِضٔ ب٩ِٔ أ ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ َزَة  َتا َٗ  ٩ِ ًَ ََة  وب َبٔي رَعُ یُس ب٩ُِ أ ٌٔ َس ٧َا  بََر ِبُس اهَّللٔ أَِخ ًَ َا  ٧ َضٔیٕک  ٕس أَِخبََر ٧ ب٩ِٔ 

َٙ َط  َت ًِ َ ا٢َ ٩ِ٣َ أ َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  َِزَة  َُزی ٩ِ أَبٔي ص ٔي ًَ ُط ف ًَلُػ ٔ َخ ٠َِیط ٌَ َٓ  ٔ وٛٔط ُ٠٤ِ ٘ٔیّؼا ٩ِ٣ٔ ٣َ

 ٔ ٠َِیط ًَ  ٕٚ و ُ٘ یَِر ٣َِظ َُ عَٔي  ُتِش ِس ٢ٕ ث٥َُّ ا ِس ًَ َة  ٤َ َُ ٗٔی ٠٤ُِو ٤َ ِٟ ا و٦َِّ  ُٗ ا٢ْ  ُط ٣َ َٟ  ٩ُِٜ َی  ٥ِ َٟ إِٔ٪  َٓ  ٔ ٔط اٟ ٣َ 

ٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رشب دمحم، دبعاہلل ، دیعس  ن ایب رعفہب، اتقدہ رضن  ن اسن ریشب  ن کیہن، اوبرہریہ ریض اہلل اعت

رفاتی رکیت ںیہ، آپ ےن رفامای ہک سج صخش ےن رتشمک الغؾ ںیم  ے اانپ ہصح آزاد رک دای، وت اس ےک ذہم الزؾ ےہ ہک اےنپ امؽ 

ؾ  ے زمدفری رکایئ  ے اس وک وپری آزادی دالےئ، ارگ اس ےک اپس امؽ ہن وہ، وت اس الغؾ یک وپری تمیق اگلیئ اجےئیگ، رھپ اس الغ

 اجےئ نکیل اس وک تقشم ںیم ہن ڈاال اجےئ۔

 رشب دمحم، دبعاہلل ، دیعس  ن ایب رعفہب، اتقدہ رضن  ن اسن ریشب  ن کیہن، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...میسقت ںیم افر ہصح ےنیل ںیم آرہع ادنازی یک اجےئ؟ ایک

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 ایک میسقت ںیم افر ہصح ےنیل ںیم آرہع ادنازی یک اجےئ؟

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2331    حس

٣ز ن٤ٌا٪ ب٩ بظیر :  راوی  ابو نٌی٥، زْکیا، ًا

٨ََا ث ٨ِ  َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی   ٕ یر اَ٪ ب٩َِ َبٔظ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ُت  ٌِ ٔ َس٤ و٢ُ  ُ٘ ّزا َي ا٣ٔ ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ اُئ  یَّ َْکٔ ٨ََا َز ث ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ َّي أَبُو ن َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٩ِ اٟ ًَ ا  ُض٤َ

٤ََث١ٔ  َٛ ا  َض ٍٔ ٓٔی ٔ اٗ َو ِٟ ا اهَّللٔ َو  ٔ َي حُُسوز ل ًَ ائ٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ا ٢َ ٣ََث١ُ  ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ُض٥ِ  اهَّللُ  ـُ ٌِ أََػاَب َب َٓ ٕة  ٨َ ي ٔٔ َس َي  ل ًَ ا  ٤ُو َتَض ِس ٕ ا ِو٦ َٗ



 

 

 َٗ ِو َٓ َي ٩ِ٣َ  ل ًَ ا  و ز  أئ ٣َ ٤َ ِٟ ا ا ٩ِ٣ٔ  ِو َ٘ ِسَت ا ا  َٔضا إَٔذ ٠ َٔ َِس ٔي أ ی٩َ ف ٔذ َّٟ ا َاَ٪  ک َٓ َضا  ٠َ َٔ َِس ُض٥ِ أ ـُ ٌِ ًَلَصا َوَب ًِ َ ا فٔي أ ٨َ ِٗ َّا َْخَ ٧َ ِو أ َٟ ا  اُٟو َ٘ َٓ ُض٥ِ 

 ٔ ذ ٧ُِؤ  ٥ِ َٟ ا َو ّٗ ا َْخِ ٨َٔ ٔ  َنٔؼيب ا َج٤ ٧ََحِو ا َو ٧ََحِو ض٥ِٔ  َیِٔسی َي أ ل ًَ ا  ا َوإِٔ٪ أََخُذو ٌّ ٤ٔی ُوا َج ا َص٠َٜ زُو وص٥ُِ َو٣َا أََرا ُٛ ُ َِر َی إِٔ٪  َٓ ٨َا  َٗ ِو َٓ ا٩ِ٣َ  ٌّ  ی

ےل اوب میعن، زرکای، اعرم امعنؿ  ن ریشب، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اہلل یک رقمر رکدہ دحفں رپ اقمئ رےنہ فا

افر اس ںیم التبم وہےن فاےل یک اثمؽ اس وقؾ یک ےہ، سج ےن اکی اہجز ںیم آرہع ادنازی رک ےک اےنپ ےصح میسقت رک ےیل، ضعب ےک 

ہصح ںیم البیئ ہصح آای افر دفےرں ےک ہصح ںیم ےچین اک ہصح، ےچین ےک ولگ افرپ فاولں ےک اپس اپین ےنیل ےئگ افر ک ےن ےگل ہک ارگ مہ 

 ےلچن ہصح ںیم پ فػ دیپا رک ےتیل )اتہک اپین ےنیل ںیم آاسین وہ( افر افرپ فاولں وک مہ ولوگں )یک ابر ابر آدم ف رتف اےنپ ہصح ںیم ینعی

 ے فیلکت ہن وہ، سپ ارگ ولگ اس وک وھچڑ دںی افر اؿ ےک اراد  ےک اطمقب رکےن دںی، وت بس الہک وہ اجںیئ افر ارگ اؿ ےک 

 ںیئ، افر بس ولگ اجنت اپںیئ۔تا ھ ڑکپ ںیل، وت وخد یھب اجنت اپ

 اوب میعن، زرکای، اعرم امعنؿ  ن ریشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...میتی افر الہ ےریاث یک رشتک اک ایبؿ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

  رشتک اک ایبؿ۔میتی افر الہ ےریاث یک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2332    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا  ، ، رعوہ اب٩ طہاب ح،  ٟ ، ػا ہی٥ ب٩ سٌس ا ابز  ، سی اوی ی  ٣ز ًا اهَّلل  ًبس ٌٟزیز ب٩  ا  ًبس

ِْلَُو  زٔی  ا ا٣ٔ ٌَ ِٟ ا اهَّللٔ  ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َّطُ َحسَّ ٧َ َوةُ أ نٔي رُعِ بََر إب أَِخ ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕٔح  َػاٟ  ٩ِ ًَ ٕس  ٌِ َس اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ٨ََا إٔب ث ِٔسی  َحسَّ ی

 ِ ُ ب َوة نٔي رُعِ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ُُص  یُو٧ َىٔی  ث ُث َحسَّ ِی ا٠َّٟ ا٢َ  َٗ ا َو ٨َِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َة  ائَٔظ ًَ َ َسأ٢ََ  َسأ َّطُ  ٧َ ٔ أ َیِر ز ب اٟ َة ٩ُ  ائَٔظ ًَ  ٢َ

 ُ اب٩َِ أ ا  َی ِت  َٟ ا َ٘ َٓ  ََ ُربَا َي َو ٔل ا إ و ٔشُل ِ٘ ُت ُت٥ِ أَِ٪ َِل  ِٔ ٔ َي َوإِٔ٪ خ ل ا ٌَ َت ٢ٔ اهَّللٔ  ِو َٗ  ٩ِ ًَ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٔ َر ز ُوُ٪ فٔي َحِح ٜ ُة َت ٤َ َيتٔی ِٟ ا َٔي  ه ًٔی  ِخ



 

 

 ُ ی َٓ ا  اَُٟض ا َوَج٤َ اَُٟض ُُط ٣َ ٔب ح ٌِ ُی َٓ  ٔ أٟط ٔي ٣َ ُط ف ُٛ رٔ ا ُتَظ ا  َض ا ٣ِٔث١َ َؤٟیِّ َض ٔلی ٌِ ُی َٓ ا  َٔض اٗ َػَس ٔي  َم ف ٔش ِ٘ ٔ أَِ٪ ُي یِر َِ ٔ ا ب َجَض زَوَّ ََت ا أَِ٪ ی َض رٔیُس َؤٟی 

تٔض٩َّٔ  لَي ُس٨َّ ًِ َ ٔض٩َّٔ أ وا ب ُِ ِب٠ُ َی ُض٩َّ َو َٟ وا  ُل ٔش ِ٘ وص٩َُّ إِٔلَّ أَِ٪ ُي ُح ٜٔ ٨ُِ ا أَِ٪ ی ُُضو ٨ َٓ َیِرُُظ  ا ُ ٔلیَض ٌِ ا يُ یَ  ٣َ زُوا أَِ٪  ٚٔ َوأ٣ُٔ َسا اٟؼَّ وا ٣َا ٩ِ٣ٔ  ُح ٜٔ ٨ِ

َػ   ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو َر ا  َتِو ِٔ َت اِس اَض  َّ٨ اٟ ُة ث٥َُّ إٔ٪َّ  ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َٗ  ُ َوة ا٢َ رُعِ َٗ اص٩َُّ  أئ ٔسَو َش ِّ٨ اٟ ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ  َٟ َاَب  َس ك ٌِ ٥َ َب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ل

 ٔ ِوٟ َٗ َي  ٔل ٔئ إ َشا ِّ٨ اٟ ٔي  ََک ف و٧ ُت ِٔ َت اهَّللُ َوَيِش  ٢ََ ِز ٧َ أ َٓ یَةٔ  اِْل  ٔ ظ ٔي َصٔذ ٥ُِٜ ف ٠َِی ًَ َي  ُِتل َُّط ی ٧َ اهَّللُ أ َْکَ  َذ ی  ٔذ َّٟ ا وص٩َُّ َو ُح ٜٔ ٨ِ ُوَ٪ أَِ٪ َت ب َُ زِ ٔ َوَت ط

َاَب  وا ٣َا ك ُح ٜٔ ِ ا٧ َٓ مَي  َتا َي ِٟ ا وا فٔي  ٔشُل ِ٘ ُت ُت٥ِ أَِ٪ َِل  ِٔ ٔ َضا َوإِٔ٪ خ ا٢َ ٓٔی َٗ ًٔی  َّٟ ا ِْلُولَي  ا َُة  اِْلی أب  َت ٜٔ ِت اِل َٟ ا َٗ أئ  َش ِّ٨ اٟ  ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ َل

ائَٔظ  ًَ ٔ تٔط ٤َ ٥ِ َٟٔيتٔی ُٛ َِبُة أََحٔس َرُ ىٔی هَٔي  ٌِ وص٩َُّ َي ُح ٜٔ ٨ِ ُوَ٪ أَِ٪ َت زَُِب ی َوَت ِْلُِْخَ َٔة ا اِْلی ٔ فٔي  اهَّلل ِو٢ُ  َٗ ٔیَن ُة َو ٔ ح ٔظ ز ُوُ٪ فٔي َحِح ًٔی َتٜ َّٟ ا

َٔضا َوجَ  اٟ ٔي ٣َ ا ف ُو َرُٔب ا  وا ٣َ ُح ٜٔ ٨َِ وا أَِ٪ ی ٨ُُض َٓ  ٢ٔ ٤َا َح ِٟ ا ٢ٔ َو ٤َا ِٟ ا َة  ٠ٔی٠َ َٗ ُوُ٪  ٜ ٔم ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ َت ِ٘ٔش ِٟ ٔا أئ إِٔلَّ ب َش ِّ٨ اٟ َي  م ََتا ا ٩ِ٣ٔ ی أَٟض ٤َ

ُض٩َّ  ٨ِ ًَ ٔض٥ِٔ  َت  َرُِب

دبعازعلسی  ن دبعاہلل اعرمی افیسی، اربامیہ  ن دعس، اصحل، ا ن اہشب، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع افر ثیل ےن اس رطح دنس 

ووا(  ے رابع ایبؿ یک ویسن ا ن اہشب رعفہ  ن زریب ےن رضحت اعہشئ ُ
سِط
ُْق

 

ن

  
َ
ْؿ ل
َ
ْم أ

ُ

 

ِفْی

 

ح

ِإْؿ 
َ
 ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے اہلل ےک وقؽ )ف

کت درایتف ایک وت اوہنں ےن اہک ا  ےری  اھبےجن ہی آتی اس میتی ڑلیک ےک قلعتم ےہ وج اےنپ ےر رپتس یک رگناین ںیم وہ افر اس 

رفہتفی وہ رک اچےہ ہک اس  ے اشدی رک ےل نکیل رہم ںیم ااصنػ ہن  ےک امؽ ںیم رشکی وہ، اس اک فیل اس ےک امؽ افر وخوصبریت رپ

رک ، اس وطر رپ ہک اس وک اانت رہم ہن د  انتج اس وک دفےرا داتی،انچہچن اںیہن اس  ے عنم ایک ایگ ہک اؿ میتی ڑلویکں  ے اکنح رکںی 

یک اشؿ ےک اطمقب اںیہن رہم دںی افر اںیہن مکح دای ایگ رگم ہی ہک اؿ ےک اس ھ ااصنػ رکںی )وت اؿ ےک اس ھ اکنح رک ےتکس ںیہ( افر اؿ 

ہک اؿ وعروتں ےک وسا نج  ے اچںیہ اکنح رکںی، رعفہ اک ایبؿ ےہ، ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک ہک ولوگں ےن روسؽ 

ا ئِ ۔ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس آتی ےک ارتےن ےک دعب ہلئسم درایتف ایک، وت اہلل اعتٰیل
َ
ِّش

 

لی
ِ  ا

 

 ف
َ َ

 

ُووب

 

َْفی

 

ی
ْ
 َش
ن

َ
 ےن ہی آتی )ف

( کت انزؽ رفامیئ افر اہلل اعتٰیل ےن رفامای افر )یلتی مکیلع یف ااتکلب(  ے رماد یلہپ آتی ےہ سج َ
ّ

 

 
ُ
ه

ُوو
ِح
ک ْ

 

َی

 

ی

ْؿ 
َ
وَؿ أ ُ
 َ

 

رَتْغ
َ
ںیم اہک ہک ارگ  ف

ح رکف، اؿ وعروتں  ے وج ںیہمت دنسپ وہں، رضحت اعہشئ ںیہمت ڈر وہ ہک ومیتیں ےک ابر  ںیم ااصنػ  ے اکؾ ہن ےل وکس ےگ وت اکن

(  ے رماد اس میتی ڑلیک یک َ
ّ

 

 
ُ
ه

ُوو
ِح
ک ْ

 

َی

 

ی

ْؿ 
َ
وَؿ أ ُ
 َ

 

رَتْغ
َ
 رطػ مت ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک دفےری آتی ںیم اہلل اعتٰیل ےک وقؽ )ف

وہ )اس یک رطػ ںیہمت رلد  ںیہن وہیت( اس ےیل سج  ے یسک اک رلد  رکان ےہ وج اہمتری رپ فرش ںیم وہا افر امؽ ف امجؽ مک ریتھک 

میتی ڑلیک ےک امؽ افر امجؽ ںیم ںیہمت رلد  وہ اس  ے وبہج ےب ریتبغ ےک اکنح یک اممتعن رک دی یئگ۔ رشبہکیط رہم وپرا ااصنػ ےک 

 اس ھ دںی۔



 

 

 ہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدبعازعلسی  ن دبعاہلل اعرمی افیسی، اربامیہ  ن دعس، اصحل، ا ن اہشب، رعفہ، اع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زنیم فریغہ ںیم رشتک اک ایبؿ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 زنیم فریغہ ںیم رشتک اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2333    حس

، جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ہ ہزی، ابوس٤٠ ٤ٌ٣ز، ز ہظا٦،   ًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س، 

٩ِ جَ  ًَ َة  َس٤َ٠َ ٔي  ٩ِ أَب ًَ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ْز  ٤َ ٌِ َا ٣َ بََر٧ ا٦ْ أَِخ ا صَٔظ ٨ََ ث ٕس َحسَّ َّ٤ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح ًَ ا  ٨ََ ث ًَ َحسَّ ضَٔی اهَّللُ  َر  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز ٤َا اب ٨ُِض

ا ِت  ٌَ َٗ َٔذا َو إ َٓ َش٥ِ  ِ٘ ٥ِ ُي َٟ ا  َة فٔي ک١ُِّ ٣َ ٌَ ِٔ اٟظ   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ  ١َ ٌَ ا َج ٤ََّ ٧ٔ ٢َ إ ا ةَ َٗ ٌَ ِٔ ُط ًَل  َٓ  ُٚ ُ اْٟط  ِت  َٓ َُصِّ زُ َو ُحُسو ِٟ 

ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل دبع اہلل  ن دمحم، اشہؾ، رمعم، زرہی، اوبہملس، اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت 

 اجںیئ وت ہعفش ںیہن 

ئ

فملس ےن ہعفش رہ اس زیچ ںیم رقمر ایک ےہ، وج ایھب میسقت ہن وہیئ وہ،  ب دح دنبی وہ اجےئ افر راےتس ریھپ دی 

 ےہ۔

 دبع اہلل  ن دمحم، اشہؾ، رمعم، زرہی، اوبہملس، اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب رشاکء رھگ فریغہ وک میسقت رک ںیل وت اںیہن روجع اک قح ںیہن افر ہن ہعفش ےہ

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہن ہعفش ےہ  ب رشاکء رھگ فریغہ وک میسقت رک ںیل وت اںیہن روجع اک قح ںیہن افر

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2334    حس

، جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ہ اٟواحس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ ز، ًبس  ٣شس

 ٔ ٩ِ َجاب ًَ َس٤َ٠ََة  ٔي  ٩ِ أَب ًَ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ٤َْز  ٌِ ٨ََا ٣َ ث َواحٔٔس َحسَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ث٨ََا  ْز َحسَّ ٨ََا ٣َُشسَّ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َا  ُض ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٔ َر اهَّلل ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ز

َُصِّ  ُحُسوزُ َو ِٟ ا ِت  ٌَ َٗ َٔذا َو إ َٓ َش٥ِ  ِ٘ ٥ِ ُي َٟ ا  ک١ُِّ ٣َ ٔي  ٔة ف ٌَ ِٔ ٔاٟظ  ٥َ ب َس٠َّ ٠َِیطٔ َو ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َضی  ةَ َٗ ٌَ ِٔ ُط ًَل  َٓ  ُٚ ُ اْٟط  ِت  َٓ 

 دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ، اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دسمد، دبعاولادح، رمعم، زرہی، اوبہملس، اجرب  ن

 ےئگ وہں، وت ہعفش ںیہن ےہ۔

ئ

 ےن ہعفش اک مکح رفامای، رہ اس زیچ ںیم وج میسقت ہن وہیئ وہ، رھپ  ب دح دنبی وہیئگ افر راےتس ریھپ دی 

 دبع اہلل دسمد، دبعاولادح، رمعم، زرہی، اوبہملس، اجرب  ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وسان اچدنی افر سج زیچ ںیم رصػ وہیت ےہ، رشتک اک ایبؿ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 وسان اچدنی افر سج زیچ ںیم رصػ وہیت ےہ، رشتک اک ایبؿ۔

یث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س      2335    حس

ابي ٣ش٥٠ :  راوی ، س٠امی٪ ب٩  ًث٤ا٪ ب٩ اسوز  ٤ًزو ب٩ ًلي، ابوًاػ٥، 

ُس٠َامِیَ  نٔي  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ  ٔ ز َِسَو اِْل اب٩َِ  ىٔی  ٌِ اَ٪ َي ٩ِ ًُِث٤َ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ُو  ا أَب ث٨ََ لٓٔيٕ َحسَّ ًَ زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث ٔي ٣ُِش َحسَّ ُت أَبَا ُ٪ ب٩ُِ أَب ِٟ َ َسأ  ٢َ ا َٗ  ٥ٕٔ٠

ا  ٨ََ ائ َح َٓ ّة  َنٔشیَئ ا بَٔیٕس َو یَّس ا  ّئ َطِی ٔي  ل ْک  ی َْشٔ َا َو ُِت أ٧َ ی َََر ِط ٢َ ا ا َ٘ َٓ ا بَٔیٕس  یَّس  ٖٔ ِ َّصَّ اٟ  ٩ِ ًَ  ٢ٔ َضا ٨ِٔ٤ ِٟ اُظ ا ٨َ ِٟ َ َشأ َٓ ازٕٔب  ًَ ُئ ب٩ُِ  بََرا ِٟ ا

٨َا ِٟ َ َسأ ٥َ َو َٗ َِر یکٔي َزیُِس ب٩ُِ أ َْشٔ ٧ََا َو ُت أ ٠ِ ٌَ َٓ ا٢َ  َ٘ ُظ َو٣َا  َٓ ُدُذو َٓ یَّسا بَٔیٕس  َاَ٪  ا٢َ ٣َا ک َ٘ َٓ َٔک  ٩ِ ذَٟ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ



 

 

ُروظُ  َذ َٓ َئّة  َنٔشی َاَ٪   ک

رمعف  ن  یل، اوباعمص، امثعؿ  ن اوسد، امیلسؿ  ن ایب ملسم ایبؿ رکےت ںیہ، ہک ںیم ےن اوبااہنملؽ  ے دتس دبتس عیب رصػ ےک 

 وت اوہنں ےن اہک ہک ںیم افر ےری  رشکی ےن اکی زیچ دقن افر اداھر رخدیی، امہر  اپس رباء  ن اعزب آےئ مہ ےن قلعتم وپاھچ

اؿ  ے اس ےک قلعتم درایتف ایک وت اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن افر ےری  رشکی زدی  ن ار م ےن ااسی ایک اھت افر مہ ےن یبن یلص اہلل 

 اھچ، وت آپ ےن رفامای ارگ دتس دبتس وہ وت ےل ول، ارگ اداھر وہ وت اس وک وھچڑ دف۔ہیلع فآہل فملس  ے اس ےک قلعتم وپ

 رمعف  ن  یل، اوباعمص، امثعؿ  ن اوسد، امیلسؿ  ن ایب ملسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یک رشتک اک ایبؿ۔ زمارتع ںیم ذیم افر رشمنیک

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 زمارتع ںیم ذیم افر رشمنیک یک رشتک اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2336    حس

اهَّلل :  راوی ًبس   ،ٍ ، ٧آ ء اس٤ا ہ ب٩  ، جویزی اس٤ٌٰی١ سٰی ب٩   ٣و

أًی١َ  ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ا ٣ُ ٨ََ ث َػ َحسَّ اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس َلی  ًِ َ ٢َ أ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ َئ  ٤َا ُة ب٩ُِ أَِس َٔی یِز َو ا ُج ٨ََ ث َّي َحسَّ ل

َضا ُد ٨ِ٣ٔ یَِْخُ َطِْطُ ٣َا  ُض٥ِ  َٟ ُوَصا َو َِرً ز َی ٠٤َُوَصا َو ٌِ َز أَِ٪ َي ُضو َی ِٟ ا بََر  ٥َ َخِی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  اهَّللُ 

اامسلیع، وجریہی  ن اامسء، انعف، دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وہید وک ربیخ یک زنیم ومیس  ن 

 اس رشط رپ دی ہک اس ںیم تنحم افر اکاکتشری رکںی افر اؿ یک دیپافار اک فصن ےلم اگ۔

 ومٰیس  ن الیعٰمس، وجریہی  ن اامسء، انعف، دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...رکبویں اک میسقت رکان افر اس ںیم ااصنػ رکان۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 رکبویں اک میسقت رکان افر اس ںیم ااصنػ رکان۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2337    حس

ہ ب٩ ٤ًز :  راوی ر، ً٘ب یب، ابواٟدی ث، یزیس ب٩ ابي حب ہ ب٩ سٌیس، ٟی  ٗتيب

 ِ َبَة ب ِ٘ ُ ً ٩ِ ًَ  ٔ یِر َد ِٟ ا ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٔي َحبٔیٕب  ٔیَس ب٩ِٔ أَب یَز  ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ َس َبُة ب٩ُِ  تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث َر َحسَّ ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر  ٕ ز ا٣ٔ ًَ و٢َ ٩ٔ  ُس

ظُ  َْکَ َذ َٓ وْز  ُت ًَ َبقَٔي  َٓ ایَا  َؿَح  ٔ َتٔط اب لَي َػَح ًَ ٤َُضا  ٔش ِ٘ ٤ّ٨ََا َي اُظ ُ َل ًِ َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٠َِیطٔ اهَّللٔ  ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ٔ   َٟٔز

٧ََِت  ٔ أ ٔط َؿحِّ ب  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ  َو

، ةقع  ن رمع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک ہبیتق  ن دیعس، ثیل، سیدی  ن ایب بیبح، اوباریخل

رکبی دی ہک آرابین ےک ےئل اس وک احصہب رپ میسقت رک دی، اؿ ںیم  ے اکی اسؽ اک اکی ہچب ابیق چب ایگ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

  آرابین رک ےل۔فملس  ے اس وک ایبؿ ایک ایگ وت آپ ےن رفامای ہک وت اس یک

 ہبیتق  ن دیعس، ثیل، سیدی  ن ایب بیبح، اوباریخل، ةقع  ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اھکےن فریغہ ںیم رشتک اک ایبؿ افر ایبؿ ایک اجات ےہ، ہک اکی صخش ےن یسک زیچ اک ومؽ

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اھکےن فریغہ ںیم رشتک اک ایبؿ افر ایبؿ ایک اجات ےہ، ہک اکی صخش ےن یسک زیچ اک ومؽ ایک وت دفےر  صخش ےن اس وک آھکن  ے ااشرہ ایک، 

 ےن ایخؽ ایک ہک فہ ااکس رشکی ےہ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2338    حس

ازا ًبساهَّلل ب٩ ہظا٦ :  راوی ب، سٌیس، زہزہ ب٩ سٌیس اپ٨ے ز ، ًبساهَّلل ب٩ وہ  اػبّ ب٩ َفد

َزَة ب٩ِٔ  ٩ِ ُزصِ ًَ یْس  ٌٔ نٔي َس بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ِٕب  ٔ ب٩ُِ َوص اهَّلل ِبُس  ًَ نٔي  بََر ٢َ أَِخ ا َٗ ٔد  ََفَ ِٟ ا ُّ ب٩ُِ  َب ا أَِػ ٨ََ ث ٔ َحسَّ ظ ٩ِ َجسِّ ًَ َبٕس  ٌِ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٣َ ًَ

 ٔ ٤َِیٕس إ ٨ُِٔت حُ ی٨َُِب ب طُ َز ٔ أ٣ُ  َذَصَبِت بٔط ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ  ََ َر َِز ِس أ َٗ َاَ٪  ک ٕ َو ا٦ ٠َِیطٔ صَٔظ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ٔ  لَي َر

َػ  ٢َ صَُو  ا َ٘ َٓ طُ  ٌِ ٔ َاي ٢َ اهَّللٔ ب َرُسو یَا  ِت  َٟ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ُظ َو ٔ َجس  ُد بٔط َاَ٪ یَِْخُ َُّط ک َبٕس أ٧َ ٌِ َزَة ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ ُزصِ ًَ ُط َو َٟ ا  ًَ َز َِسطُ َو َرأ َح  ٤ََش َٓ ٔیْر  ِ

اهَّللُ َرضَٔی   ٔ َیِر ز ب اٟ اب٩ُِ  َز َو ٤َ اب٩ُِ ًُ ُظ  ا َ٘ َی٠ِ َٓ ا٦َ  ٌَ لَّ اٟ ٔی  ََر َیِظ َٓ  ٔٚ و اٟش  َي  ٔل ٕ إ اهَّللٔ ب٩ُِ صَٔظا٦ ِبُس  طُ  ًَ َٟ وَِلٔ٪  ُ٘ َی َٓ ا  ُض٤َ ٨ِ إٔ٪َّ  ًَ َٓ ٨َا  ِٛ َِْشٔ أ

 َ٤ َٛ َة  اح٠َٔ زَّ اٟ اَب  ٤ََّا أََػ ب ََفُ ُض٥ِ  ُٛ رِشَ َی َٓ ةٔ  َٛ بََر ِٟ ٔا َک ب َٟ ا  ًَ َز ِس  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ ا٢ اٟ ٗ ٢ٔٔ ٨ِز ٤َ ِٟ ٔلَي ا َٔضا إ ُث ب ٌَ ِب َي َٓ هَٔي  ا 

ا٨ٟ ٜو٪ ْشیٜط ب ذاسٜت ٓی اْشٛىی ٓا ا ٗا٢ اٟزج١ َٟلج١  وًبساهَّلل اذ  ؼٕاب

، اغبص  ن رفج، دبعاہلل  ن فبہ، دیعس، زرہہ  ن دیعس اےنپ دادا دبعاہلل  ن اشہؾ  ے وھنجں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اپای اھت

رفاتی رکےت ںیہ ہک اوکن اؿ یک امں زبنی تنب دیمح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتم ںیم ےل ںیئگ افر رعض ایک ای روسؽ 

اس  ے تعیب ےئجیل، آپ ےن رفامای ہی وھچاٹ ےہ، رھپ آپ ےن ےر رپ تا ھ ریھپا افر اس ےک ےیل داع یک، زرہہ  ن دبعم  ے رفاتی اہلل 

ر ےہ ہک اوکن اؿ ےک دادا دبعاہلل  ن اشہؾ ابزار ےل رک اجےت افر ہلغ رخدیےت، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر ا ن زریب اؿ  ے ےتلم اف

رشکی رک ول، اس ےیل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہمتر  ےیل ربتک یک داع یک ےہ افر فہ اؿ ولوگں وک رشکی ےتہک، ہک ںیمہ 

 رک ےتیل وت شب افاقت اکی افٹن ہلغ عفن اپےت افر اس وک رھگ جیھب دےتی۔

 اغبص  ن رفج، دبعاہلل  ن فبہ، دیعس، زرہہ  ن دیعس اےنپ دادا دبعاہلل  ن اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ولڈنی الغؾ ںیم رشتک اک ایبؿ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ولڈنی الغؾ ںیم رشتک اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2339    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ٤ًز  اب٩   ، ٍ ، ٧آ ء ہ ب٩ اس٤ا ، جویزی ز شس ٣ 

 َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ٤ََُز  اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ اَئ  ٤َ ُة ب٩ُِ أَِس َٔی یِز َو ا ُج ث٨ََ ْز َحسَّ ٨ََا ٣َُشسَّ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ 

طُ  َٟ کّا  ْٔشِ  َٙ َت ًِ َ ُْشَ ٩ِ٣َ أ َلی  ٌِ ِس٢ٕ َوُي ًَ ٤ََة  ا٦ُ ٗٔی َ٘ ٔ يُ ٔط ِسَر ث٨٤ََ َٗ ا٢ْ  ُط ٣َ َٟ َاَ٪  ک ُط إِٔ٪  ک٠َُّ  َٙ ٔ ت ٌِ ٔ أَِ٪ يُ ط ٠َِی ًَ َب  َٕ َوَج ٠٤ُِو ُؤُظ فٔي ٣َ کَا

 ٔٙ َت ٌِ ٤ُ ِٟ ا َسبٔی١ُ  َّي  یَُدل ُض٥ِ َو َت  حٔؼَّ

 فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ، آپ ےن رفامای ہک سج دسمد، وجریہی  ن اامسء، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

صخش ےن یسک الغؾ ںیم اانپ ہصح آزاد رک دای، اس رپ فا ب ےہ ہک وپر  الغؾ وک آزاد رکاےئ ارگ اس ےک اپس یسک اعدؽ یک وجتسی ےک 

اد رکدہ )الغؾ( یک راہ اطمقب اس یک تمیق وموجد وہ، وت اس ےک رشوکیں وک اؿ ےک وصحں ےک اطمقب اؿ یک تمیق ددیی اجےئ افر آز

 وھچڑ دی اجےئ )آزاد رک دای اجےئ( ۔

 دسمد، وجریہی  ن اامسء، انعف، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 ںیم رشتک اک ایبؿ۔ولڈنی الغؾ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2340    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ک  یر ب٩ ٧ہی ظ ، ب ا٧ص رض ب٩  ، ن زہ ٗتا  ، ، جزیز ب٩ حاز٦ ٤ٌ٨ٟا٪ ا  ابو

 ٩ِ ًَ اَزَة  َت َٗ  ٩ِ ًَ  ٕ از٦ٔ ُ ب٩ُِ َح ز ٔی ز ٨ََا َج ث أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ ا٨ٟ  ُو  ا أَب ٨ََ ث ضَٔی اهَّللُ  َحسَّ َر یَِزَة  َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ َضٔیٕک  ٔ ب٩ِٔ ٧ یر ٩ِ َبٔظ ًَ ٧ََٕص  رِضٔ ب٩ِٔ أ ا٨َّٟ

 َ ُط إِٔ٪ ک ک٠ُ   َٙ ٔ ت ًِ ُ ِبٕس أ ًَ طُ فٔي  َٟ ّؼا  ِ٘ َٙ ٔط َت ًِ َ ا٢َ ٩ِ٣َ أ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  یِرَ ًَ َُ  ٍَ َتِش ا٢ْ َوإِٔلَّ يُِش طُ ٣َ َٟ اَ٪ 



 

 

 ٣َ ٔ ٠َِیط ًَ  ٕٚ و ُ٘  ِظ

اوباامعنلؿ، رجری  ن احزؾ، اتقدہ، رضن  ن اسن، ریشب  ن کیہن اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی 

فرہن اس رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک سج صخش ےن اانپ ہصح یسک الغؾ اک آزاد ایک، وت وپرا آزاد رکاای اجےئ ارگ اس ےک اپس امؽ وہ، 

 الغؾ  ے زمدفری رکایل اجےئ، اس وطر رپ ہک ا ے تقشم ںیم ہن ڈاال اجےئ۔

 اوباامعنلؿ، رجری  ن احزؾ، اتقدہ، رضن  ن اسن، ریشب  ن کیہن اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... آرابین ےک اجونر افر افوٹنں ںیم رشکی وہےن اک ایبؿ افر  ب وکیئ صخش یسک وک دہی ںیم

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 آرابین ےک اجونر افر افوٹنں ںیم رشکی وہےن اک ایبؿ افر  ب وکیئ صخش یسک وک دہی ںیم رشکی رک   ب فہ آرابین اک اجونر رفاہن رک ۔

یث                               او٢ج٠س   :  ج٠س      2341    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  كاؤض  ء جابز وہ  ًلا خ  ک ب٩ جزی ٠٤ٟ ا ًبس ز ب٩ زیس  ٤ٌ٨ٟا٪ ح٤ا ا  ابو 

 ٩ِ ًَ ِٕخ  ی ٔٔک ب٩ُِ ُجَز ٠٤َ ِٟ ا ِبُس  ًَ َا  بََر٧ یِٕس أَِخ زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ ا َح ث٨ََ أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ُو  ا أَب ٨ََ ث ٕض  َحسَّ ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕض  َاُو ٩ِ ك ًَ ٕ َو ٔز اب ٩ِ َج ًَ إئ  َل ًَ

 ِٟ ا ٔی  ذ ٕة ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٔ اب َح َر ِب ابُطُ ُػ َِػَح ٥َ َوأ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ٔس٦َ  َٗ اَِل  َٗ ُض٥ِ  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  خِّ َِل َر َح ِٟ ٔا یَن ب ض٠ِّٔ ٔة ٣ُ ٔححَّ

ٔس٨َ٣ِا  َٗ ا  َّ٤ ٠َ َٓ َطِیْئ  ُض٥ِ  ُٔل ٔزْ َیِد٠ اب ٢َ َج ا َ٘ َٓ ْئ  َلا ًَ ا٢َ  َٗ ُة  َٟ ا َ٘ ِٟ ا َٔک  َذٟ ِت فٔي  َظ َٔ َٓ ٨َٔا  ائ نَٔش َي  ٔل ٧َٔح١َّ إ َزّة َوأَِ٪  ٤ُِ ا ً اَص ٨َ ٠ِ ٌَ َح َٓ َا  َز٧  أ٣ََ

 ُ اهَّلل َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ َٔک  ذَٟ  َّ َب٠َ َٓ  ٔ ط ِّٔ َٜ ٔ ْٔز ب اب ا٢َ َج َ٘ َٓ ا  ٨ٔیًّ ُْطُ ٣َ ِ٘ ُظ َي َْکُ ىّی َوَذ َي ٣ٔ ٔل ٧َا إ ُح أََحُس یَرُو َٓ  ٢َ ا َ٘ َٓ ّبا  ٔلي ا٦َ َخ َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ

 ِ٘ اِسَت يي  ِو أَن َٟ ُض٥ِ َو ٨ِ ي ِهَّلِل ٣ٔ َق َز  َوأَِت َا أَب َْل٧َ اهَّللٔ  ا َو َذ َٛ ا َو َذ َٛ وَ٪  وُٟ ُ٘ ا َي ا٣ّ َو ِٗ َ ىٔی أَ٪َّ أ َِ ا ب٠ََ َزُِت ٣َ ِسَتِسب ا ا  زٔی ٣َ ُت ٩ِ٣ٔ أ٣َِ َب٠ِ

 َ َی ْل َضِس ِٟ ا عٔي  ِوَِل أَ٪َّ ٣َ َٟ ُِت َو ی ٢َ َِل أَصَِس ا َ٘ َٓ ٨َا أَِو ِْٟٔلَبَٔس  َٟ َٔي  ٢َ اهَّللٔ ه ُسو َا َر ٢َ ی ا َ٘ َٓ ُظ٥ٕ  ٌِ ٔٔک ب٩ِٔ ُج اٟ ُة ب٩ُِ ٣َ َٗ ا َ َُ ا٦َ  َ٘ َٓ ِح٠ِ٠َُت 

و٢ُ اهَّللٔ ُس ٔ َر َک ب٤َٔا أََص١َّ بٔط َِّی ب َٟ  ٢ُ و ُ٘ ا َي ا٢َ أََحُسص٤َُ َ٘ َٓ ٕٔب  َاٟ َبٔي ك ٔي  ب٩ُِ أ ل ًَ اَئ  ا٢َ َوَج َٗ بَٔس  َّ ب١َِ ِْٟٔلَ َػل ا٢َ   َٗ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ي اهَّللُ 



 

 

 َ٠ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ أ٣َََز  َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ٔ  َر ةٔ  َِّیَک بَٔححَّ ب َٟ اِْلَْخُ  ا٢َ  َٗ ا٣ٔطٔ َو لَي إِِٔحَ ًَ ٘ٔی٥َ  ٥َ أَِ٪ ُي ٔ َوَس٠َّ ِیط

َضِسیٔ  ِٟ ا ٔي  ُط ف َٛ َِْشَ  َوأ

 زدی دبعاکلمل  ن رججی اطعء اجرب فہ اطؤس ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع اوب اامعنلؿ امحد  ن

 فآہل فملس ذی اہجحل یک وچیھت اترخی یک حبص اک ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ہکم ےچنہپ جح ےک اس ھ افر یسک زیچ اک ینعی رمعہ فریغہ اک ارحاؾ ںیہن

گ ہکم چنہپ ےئگ وت مہ ولوگں وک مکح دای )ہک اس وک رمعہ انب ڈاںیل( مہ ولوگں ےن اس وک رمعہ انب ڈاال افر مہ ولوگں وک مکح ابدناھ اھت  ب مہ ول

دای ہک ارحاؾ  ے ابرہ وہ اجںیئ اینپ وعروتں  ے تبحص رکںی اس ابر  ںیم احصہب ںیم رچاچ وہےن اگل اطعء اک ایبؿ ےہ ہک اجرب ےن اہک 

یک رطػ اس احؽ ںیم اجات ہک ینم اس ےک وضع وصخمص  ے یتکپٹ وہیت افر اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ  مہ  ے ضعب آدیم ٰینم

تاوھتں  ے ااشرہ ایک اس یک ربخ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یچنہپ وت آپ ہبطخ دےنی ڑھک  وہےئ افر رفامای ضعب ولگ ایسی ایسی 

وکین اکر افر اہلل  ے ڈرےن فاال وہں ارگ ےھجم ےلہپ  ے ہی ابت ولعمؾ وہیت وج اب ولعمؾ وہیئ وت  ابںیت ےتہک ںیہ دخبا ںیم بس  ے زایدہ

ںیم دہی ہن اتجیھب افر ارگ ےری  اس ھ آرابین اک اجونر ہن وہات وت ںیم ارحاؾ  ے ابرہ وہ اجات ےراہق  ن امکل  ن مشعج ڑھک  وہےئ افر 

ای ہشیمہ ےک ےیل؟ آپ ےن رفامای ںیہن ہکلب ہشیمہ ےک ےیل ےہ اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن  رعض ایک ای روسؽ اہلل ہی مکح امہر  ےیل ےہ

اہک  یل  ن ایب اطبل آےئ )اطع افر اطؤس ںیم  ے( اکی ےن اہک ہک رضحت  یل ےن اہک کیبل امب الہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ۃ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل  افر دفےر  ےن اہک ہک رضحت  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 

 ی
ح
ح
ت 

ےن اہک کیبل 

 فملس ےن مکح دای ہک فہ اےنپ ارحاؾ رپ اقمئ رںیہ افر اؿ وک دہی ںیم رشکی رک ایل۔

 اوب اامعنلؿ امحد  ن زدی دبعاکلمل  ن رججی اطعء اجرب فہ اطؤس ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...میسقت ںیم اکی افٹن وک دس رکبویں ےک ربارب ےنھجمس فاےل اک ایبؿ۔

 رگی ڑپی زیچ ااھٹےن اک ایبؿ :   ابب

 میسقت ںیم اکی افٹن وک دس رکبویں ےک ربارب ےنھجمس فاےل اک ایبؿ۔



 

 

یث                               ٠س او٢ج  :  ج٠س      2342    حس

رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی زازا  رآٍ اپ٨ے  ہ ب٩  یٍ سٔیا٪ سٌیس ب٩ ٣ْسوٚ )پسر سٔیا٪( ًبای  ٣ح٤س وٛ

ا ٔ َر ظ ٩ِ َجسِّ ًَ َة  ًَ ا َٓ رٔ ََة ب٩ِٔ  ای َب ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ اَ٪  َی ِٔ ُس  ٩ِ ًَ  ٍْ ٧َا َوٛٔی بََر ْس أَِخ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر یٕخ  ٍٔ ب٩ِٔ َخٔس ٔ ٓ

 ٌَ َٓ ًّٔل  ا َوإٔب ٤ّ ٨َِا ٨ََُ ََػب أ َٓ َة  ا٣َ َٔض ٔة ٩ِ٣ٔ ت َٔ ُح٠َِی ِٟ ا ی  ٥َ بٔٔذ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ا ٣َ َّ٨ ُسوَر ُٛ ُ٘ ِٟ ا َٔضا  ِوا ب أ٠ََُِ َٓ ِو٦ُ  َ٘ ِٟ ا ح١َٔ 

 ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ و٢ُ اهَّلل َرُس َئ  ا َح ِیَص َٓ َٟ یّرا ٧َسَّ َو ٌٔ زُوٕر ث٥َُّ إٔ٪َّ َب ٥ٔ٨َ بَٔح َِ ِٟ ا ٩ِ٣ٔ ا رِشّ ًَ َس٢َ  ًَ ِت ث٥َُّ  َئ ٔٔ ِٛ ُ أ َٓ َز بَٔضا  أ٣ََ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ  فٔي ٠َِیط

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢ُ و َرُس  ٢َ ا َ٘ َٓ ِض٥ٕ  ُط بَٔش َبَش َح َٓ َرُج١ْ  ُظ  ا ٣َ ََفَ یَرْة  ٔ إِٔلَّ َخِی١ْ َئش ِو٦ َ٘ ِٟ ابَٔس ا ائ٥ٔٔ أََو َبَض ِٟ ا  ٔ َٔضٔذظ ٥َ إٔ٪َّ ٟ

و َزُِج ٧ َّا  ٧ٔ اهَّللٔ إ  ٢َ ُسو َر َا  ی ی ٢َ َجسِّ ا َٗ  ٢َ ا َٗ َذا  َٜ ٔطٔ َص وا ب ٌُ ٨َ اِػ َٓ َضا  ٨ِ ٥ُِٜ ٣ٔ َب ا ٠ََُ ٤َ َٓ ٔع  َوِح ِٟ ا ابٔٔس  أََو ُسوَّ َُّسا  َٛ ٌَ ِٟ ا ي  ٠َِ٧َق ُٖ أَِ٪  ا ٧ََد أَِو 

ٔب  َؼ َ٘ ِٟ ٔا ٨َِذبَُح ب َٓ ی  ا ٣ُّس ٨َ ٌَ َص ٣َ ِی َٟ َُفَ  َو و  اٟ ٩َّ َو اٟشِّ َص  ِی َٟ ا  ُو ک٠ُ َٓ  ٔ ط ٠َِی ًَ ِس٥ُ اهَّللٔ  ا ُْٔکَ  ٦َ َوذ اٟسَّ َز  َِض ٧َ ا أ ٔي ٣َ َِرن َح١ِ أَِو أ ًِ ا  ٢َ ا َ٘ َٓ

َبَظةٔ  َح ِٟ ا ی  ٤َُس َٓ َُفُ  و  اٟ ا  ِو٥ْ َوأ٣ََّ ٌَ َٓ   ٩ اٟشِّ ا  َذَٟٔک أ٣ََّ  ٩ِ ًَ  ٥ُُِٜ ث َسأَُحسِّ  َو

سابہی  ن راعف اےنپ دادا راعف  ن ادجی  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک  دمحم فعیک  نایؿ دیعس  ن رسمفؼ )دپر  نایؿ(

مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ اہتہم ےک العہق ذی اہفیلحل ںیم ےھت مہ ولوگں وک تمینغ ںیم افٹن افر رکبایں ںیلم ولوگں ےن 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ آپ ےن مکح دای وت اسری دلجی یک افر اؿ اجونرفں اک وگتش تاڈنویں ںیم ڑچاھ دای روس

تاڈنایں اٹل دی ںیئگ رھپ میسقت ںیم اکی افٹن ےک ربارب دس رکبایں ریھک ںیئگ اکی افٹن اھبگ الکن اس فتق وقؾ ںیم وسار مک 

ای اؿ وچاپویں ںیم یھب یلگنج اجونرفں یک رطح فیشح وہ ےھت اکی آدیم ےن اس وک ریت امر رک رفاک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام

اجےت ںیہ وج اجونر مت رپ اغبل آ اجےئ ینعی مت اس وک ہن ڑکپ وکس وت اس ےک اس ھ یہی رکف سابہی اک ایبؿ ےہ ےری  دادا )راعف( ےن رعض 

 مہ لک دنمش  ے ںیلم ےگ افر امہر  اپس رھچایں ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم ادیم ےہ )ای ہی اہک( ہک ےھجم ڈر ےہ ہک

ںیہن وت ایک مہ اس وک ابسن  ے ذحب رکںی؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دلجی رکف وج زیچ وخؿ اہب د  )اکیف ےہ( افر اس رپ 

 ایبؿ رکفں اگ ہک داتن ڈہی ےہ افر اننخ اہلل اک انؾ ایل ایگ وہ وت اھکؤ رشبہکیط داتن افر اننخ ہن وہ افر ںیم مت  ے رقنعبی اس یک فہج

 ںویشبں یک رھچایں ںیہ۔

 دمحم فعیک  نایؿ دیعس  ن رسمفؼ )دپر  نایؿ( سابہی  ن راعف اےنپ دادا راعف  ن ادجی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رنہ اک ایبؿ : ابب

 ...  ںیم رگفی رےنھک اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک ارگ مت رفس ںیم وہ افر وکیئرضح

 رنہ اک ایبؿ :   ابب

   دف۔رضح ںیم رگفی رےنھک اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک ارگ مت رفس ںیم وہ افر وکیئ اکبت ہن ےلم وت وکیئ زیچ رگفی رک ےک ہضبق ںیم د
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٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧ رضت  زہ ح ٗتا ظا٦  ہی٥ ہ ابزا ش٥٠ ب٩  ٣ 

ِس  َ٘ َٟ ٢َ َو ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٧ََٕص  ٩ِ أ ًَ َتاَزةُ  َٗ ا  ٨ََ ث ا٦ْ َحسَّ ا صَٔظ ٨ََ ث اصٔی٥َ َحسَّ َِز ا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔب ٨ََ ث َّيَحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َرَص٩َ  ٠َِیطٔ    ًَ اهَّللُ 

٨َٔد  َس ٕة  َٟ ا ٕ َوإَٔص یر ٌٔ َط  ٔ ز ِب ٥َ بُٔد َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ َي  ٔل ُت إ ٕ َو٣ََظِی یر ٌٔ ُط بَٔظ ًَ ِٔر ٥َ ز َس٠َّ َبَح َو ا أَِػ و٢ُ ٣َ ُ٘ ُط َي ُت ٌِ ٔ َس٤ ِس  َ٘ َٟ ٕة َو

َْ َوَِل  ا ٥َ إِٔلَّ َػ َس٠َّ طٔ َو ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٕس  َّ٤ ٢ٔ ٣َُح إت  ْٔل ُة أَبَِی ٌَ تِٔش َٟ َُّض٥ِ  َسی َوإ٧ٔ  أ٣َِ

ملسم  ن اربامیہ اشہؾ اتقدہ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

یب ےل رک ایگ افر ںیم ےن آپ یلص اینپ زرہ، وج ےک دبےل رگفی ریھک افر ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس وج یک رفیٹ افر وب دار رچ

 ۔اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک آؽ دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اکی اصع اانج ےک وسا ھچک ںیہن رتا احالہکن ون رھگ ںیہ

 ملسم  ن اربامیہ اشہؾ اتقدہ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رضفرت یک زیچںی وخد رخدیےن اک ایبؿ افر ا ن رمعےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فس



 

 

 رنہ اک ایبؿ :   ابب

 ریض اہلل ہنع  ے اکی افٹنرضفرت یک زیچںی وخد رخدیےن اک ایبؿ افر ا ن رمعےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت رمع 
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رضی اهَّلل ٨ًہا :  راوی ہ  ا٤ًع، ابزاہی٥، اسوز، حرضت ًائظ اٟواحس،  ز، ًبس  ٣شس

٨َِٔس  َا ً ٧ اَْکِ ا٢َ َتَذ َٗ ٤َُع  ًِ َ ِْل ٨ََا ا ث احٔسٔ َحسَّ َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ْز َحسَّ ٨ََا ٣َُشسَّ ث ا٢َ  َحسَّ َ٘ َٓ  ٕٔ ٠َ اٟشَّ بٔی١َ فٔي  َ٘ ِٟ ا ص٩َِ َو زَّ اٟ َِزاصٔی٥َ  إٔب

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ َضا أَ٪َّ اٟ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ُ َوز ِْلَِس ا ا  ث٨ََ اصٔی٥ُ َحسَّ َِز َي أََج١ٕ إٔب ٔل ا إ ا٣ّ ٌَ َ ٓٔیٕ ك وز یَُض ی ٩ِ٣ٔ  َََر اِط

طُ  ًَ ِٔر ز ٨َطُ  َرَص  َو

، دبعاولادح، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص دسمد

 اہلل ہیلع فملس ےن اکی وہیدی  ے اداھر اانج رخدیا افر اینپ زرہ رگفی رھک دی۔

 دسمد، دبعاولادح، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زرہ رگفی رےنھک اک ایبؿ

 رنہ اک ایبؿ :   ابب

 زرہ رگفی رےنھک اک ایبؿ
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هَّللًلي ب٩ ًبساهَّلل سٔیا٪ ٤ًزو  :  راوی  جابز ب٩ ًبس ا

ضَٔی اهَّللُ اهَّللٔ َر ِبٔس  ًَ ابَٔز ب٩َِ  ُت َج ٌِ ٔ ٤ ْزو َس ٤ِ ًَ ا٢َ  َٗ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث اهَّللٔ  َحسَّ  ٢ُ ُسو َر ا٢َ  َٗ  ٢ُ و ُ٘ ٤َا َي ٨ُِض ًَ



 

 

َّطُ  ٧ٔ إ َٓ  ٖٔ اِْلَِْشَ ٔب ب٩ِٔ  ٌِ َٜ ٔ ٥َ ٩ِ٣َ ل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ُس ب٩ُِ  َػل َّ٤ ٢َ ٣َُح ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ُط  َٟ و َرُس اهَّلَل َو ی  َذ آ ِس  َٗ

ا اُٟو َٗ  ٥َُِٜ ائ نَٔش ٔي  ن ٨ُو ِرَص ا  ٢َ ا َ٘ َٓ یِٔن  َ٘ ِس ا أَِو َو ّ٘ ا َوِس ٨َ َٔ ٔ ُتِش٠ َا أَِ٪  ِز٧ ٢َ أََر ا َ٘ َٓ ُظ  ا أََت َٓ َا  َة أ٧َ ٤َ ٧ََِت  ٣َِش٠َ ا َوأ ائ٨ََ نَٔش َُک  َزَِص٨ ٧  َٕ ِی َٛ

ٔ أَجِ  ُرص٩َٔ ب ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ ب  أََحُسص٥ُِ  ُیَش َٓ ٨ََا  ائ ٨َِ َزِص٩َُ أَب ٧  َٕ ِی َٛ ُوا  اٟ َٗ  ٥َُِٜ ائ ٔي أَب٨َِ ُون ِرَص٨ ا َٓ  ٢َ ا َٗ َزٔب  ٌَ ِٟ ا اْر ١ُ٤َ  ًَ ا  یِٔن َصَذ َ٘ ٕٙ أَِو َوِس ِس َو

ُظ أَِ٪  َس ًَ َو َٓ َح  ًَل اٟشِّ ىٔی  ٌِ اُ٪ َي َی ِٔ ُس  ٢َ ا َٗ َة  ٣َ ِ اْٟلَّ َُک  َزَِص٨ ٧ ا  َّ٨ ٜٔ ا َوَل ٨َ ٠َِي ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ِوا  ُظ ث٥َُّ أََت ُو َت٠ َ٘ َٓ ُط  َیأِتَٔی

ظُ  بَرُو أَِخ َٓ 

ؾ  یل  ن دبعاہلل  نایؿ رمعف اجرب  ن دبعاہلل ایبؿ رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای وکیئ ےہ وج بعک  ن ارشػ اک اک

ا ہچن دمحم امتؾ رک  افر اس ےن اہلل افر اس 

 

ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس وک فیلکت دی ےہ دمحم  ن ہملسم ےن رعض ایک ںیم ایتر وہںح ی

 ن ہملسم اس ےک اپس آےئ افر اکی فقس ای دف فقس ہلغ آرض ےنیل اک ایخؽ اظرہ ایک وت اس ےن اہک اینپ ویبویں وک ےری  اپس رگفی 

رگفی رھک ےتکس ںیہ  ب ہک وت رعب ںیم بس  ے زایدہ نیسح ےہ اس ےن اہک رھک دف اؿ ولوگں ےن اہک مہ سک رطح اینپ ویبویں وک 

اےنپ وٹیبں وک رگفی رھک دف اؿ ولوگں ےن اہک مہ سک رطح اےنپ وٹیبں وک رگفی رھک ےتکس ںیہ ولگ اؿ وک  ہنع دںی ےگ افر ںیہک ےگ 

نکیل مہ الہم ینعی اہحلس ریت  اپس رگفی  ہک اکی فقس ای دف فقس اانج ےک وعض رگفی رےھک ےئگ ہی امہر  ےیل رشؾ یک ابت ےہ

ا ہچن اس  ے دفابرہ آےن اک فدعہ رک ےئگ رھپ اس ےک اپس آےئ وت ا ے لتق رک دای رھپ فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس 

 

ی ںح ی
رھک ےتکس ہ 

 آےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے )امرجا( ایبؿ ایک۔

   ن دبع اہلل یل  ن دبعاہلل  نایؿ رمعف اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رگفی یک زیچ رپ وساری یک اجےئ افر اس اک دفدھ دفتا اجےئ افر ریغمہ ےن اربامیہ  ے قن

 رنہ اک ایبؿ :   ابب

اجےئ افر ریغمہ ےن اربامیہ  ے لقن ایک ہک مگ دشہ اجونر رپ اس ےک اچرہ ےک ربارب وساری یک اجےئ افر اس ےک اچرہ ےک رگفی یک زیچ رپ وساری یک اجےئ افر اس اک دفدھ دفتا 

 اطمقب دفدھ دفتا اجےئ افر رنہ اک یھب یہی مکح ےہ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2346    حس

٨ًہابو نٌی٥ زْکیا ًا٣ز حرضت ابوہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی   زیزہ 

َػ  ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  َِزَة  ی َبٔي صَُز ٩ِ أ ًَ  ٕ ز ا٣ٔ ًَ  ٩ِ ًَ اُئ  یَّ َْکٔ ا َز ث٨ََ ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ُو ن ا أَب ٨ََ ث و٢ُ َحسَّ ُ٘ َاَ٪ َي ک َُّط  ٥َ أ٧َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ل

اٟ بَُن  َٟ ُب  ٔ َويرُِشَ ٔط ت َ٘ َٔ ٨َٔ ُب ب َٛ ُزِ ی ص٩ُِ  زَّ ّااٟ ُو٧ زِص َاَ٪ ٣َ ک َٔذا  رِّ إ  سَّ

اوب میعن زرکای اعرم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ہ رگفی وہ۔رفامےت ےھت ہک رنہ ےک اجونر رپ اس ےک رخچ ےک وعض وساری یک اجےئ افر دفدھ دےنی فاال اجونر دفتا اجےئ ارگ ف

 اوب میعن زرکای اعرم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رنہ اک ایبؿ :   ابب

 ے لقن ایک ہک مگ دشہ اجونر رپ اس ےک اچرہ ےک ربارب وساری یک اجےئ افر اس ےک اچرہ ےک  رگفی یک زیچ رپ وساری یک اجےئ افر اس اک دفدھ دفتا اجےئ افر ریغمہ ےن اربامیہ

 اطمقب دفدھ دفتا اجےئ افر رنہ اک یھب یہی مکح ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2347    حس

٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١ ًبساهَّلل زْکیا طٌيی ابوہزیزہ رضی اهَّلل تٌا :  راوی  لٰي 

ِزَ  َُزی َبٔي ص ٩ِ أ ًَ ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ ُئ  َّا ی َْکٔ ٧َا َز بََر اهَّللٔ أَِخ ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ات١ٕٔ أَِخ َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٢ُ اهَّللٔ َحسَّ ُسو َر  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َة 

ٔذَ  ٔ إ ٔط ت َ٘ َٔ ٨َٔ ُب ب َٛ ُزِ ی زَّص٩ُِ  اٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ُب َػل َٛ زِ َی ی  ٔذ َّٟ ا َي  ل ًَ ٧ّا َو َاَ٪ ٣َزِصُو ک َٔذا  ٔ إ تٔط َ٘ َٔ ٨َٔ ُب ب رِشَ رِّ ُي اٟسَّ بَُن  َٟ ُو٧ّا َو َاَ٪ ٣َزِص ا ک

ةُ  َ٘ َٔ َّ٨ اٟ ُب  رِشَ  َوَي

دمحم  ن اقم ل دبعاہلل زرکای یبعش اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک روسؽ اہلل یلص ہیلع فملس ےن 

امای رگفی ےک اجونر رپ اس ےک رخچ ےک وعض وساری یک اجےئ افر دفدھ دےنی فاےل اجونر وک دفتا اجےئ  ہکب فہ رگفی وہ وساری رف



 

 

 رکےن فاےل افر دفدھ ےنیپ فاےل ےک ذہم اس اک رخچ ےہ۔

 دمحم  ن اقم ل دبعاہلل زرکای یبعش اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وہید فریغہ ےک اپس رگفی رانھک۔

 رنہ اک ایبؿ :   ابب

 وہید فریغہ ےک اپس رگفی رانھک۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2348    حس

ابزاہی٥ اسوز حرضت ً :  راوی ا٤ًع  ہ جزیز  ٨ًہاٗتيب لٰي  تٌا اهَّلل  ہ رضی  ئظ  ا

 ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ز َِسَو اِْل  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  ٩ِ إٔبَِز ًَ ٤َٔع  ًِ َ ِْل ا  ٩ِ ًَ ٔیْز  ز ٨ََا َج ث ُة َحسَّ َب تَِي ُٗ ٨ََا  ث اهَّللٔ َحسَّ  ٢ُ ُسو َر َََری  اِط ِت  َٟ ا َٗ ا  ٨َِض

 َ٨ ا َوَرَص ا٣ّ ٌَ َ ٓٔیٕ ك ز َُضو ٥َ ٩ِ٣ٔ ی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  طُ َػل ًَ ِٔر  طُ ز

ہبیتق رجری اشمع اربامیہ اوسد رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےن اکی وہیدی  ے اانج رخدیا افر اس ےک اپس اینپ زرہ رگفی رھک دی۔

 اہلل اعتٰیل اہنع ہبیتق رجری اشمع اربامیہ اوسد رضحت اعہشئ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... رانہ افر رمنہت ںیم ارگ االتخػ وہ وت دمیع ےک ذہم وگایہ ک ش رکان افر دماع ہیلع رپ

 رنہ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہم وگایہ ک ش رکان افر دماع ہیلع رپ  مس اھکان فا ب ےہ۔رانہ افر رمنہت ںیم ارگ االتخػ وہ وت دمیع ےک ذ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2349    حس

ابي ٠٣یٜہ :  راوی ٍ ب٩ ٤ًز اب٩   خًلز ب٩ یحٌی ٧آ

َة  َٜ اب٩ِٔ أَبٔي ٠َ٣ُِی  ٩ِ ًَ ٤ََُز  ٍُ ب٩ُِ ً ٔ َآ ٧ ٨ََا  ث ٌَی َحسَّ َیِح ُ ب٩ُِ  ز ًلَّ ٨ََا َخ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٔلَيَّ إٔ٪َّ  َتَب إ َٜ َٓ إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ  ٔلَي  تَِبُت إ َٛ ا٢َ  َٗ

 ٔ ٠َِیط ًَ عَي  ٤ُسَّ ِٟ ا َي  ل ًَ ٤ٔیَن  َی ِٟ ا َضی أَ٪َّ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

ی کۃ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن ا ن سابس ریض اہلل
مل
اعتٰیل ہنع ےک اپس ھکل  الخد  ن ییحی انعف  ن رمع ا ن ایب 

 اجیھب وت اوہنں ےن وجاب دای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن مکح رفامای ہک  مس دماع ےک ذہم ےہ۔

ی کۃ :  رافی
مل
 الخد  ن ییحی انعف  ن رمع ا ن ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رنہ اک ایبؿ :   ابب

 رانہ افر رمنہت ںیم ارگ االتخػ وہ وت دمیع ےک ذہم وگایہ ک ش رکان افر دماع ہیلع رپ  مس اھکان فا ب ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2350    حس

ائ١ :  راوی ہ ب٩ سٌیس جزیز ٨٣ؼور ابوو  ٗتيب

یٕس َحسَّ  ٌٔ ُة ب٩ُِ َس َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ٔیٕن َحسَّ ٤َ َي ی ل ًَ  َٕ ُط ٩ِ٣َ َح٠َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر  ٔ اهَّلل ِبُس  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٔي َوائ١ٕٔ  َب ٩ِ أ ًَ ٕر  ٨ُِؼو ٩ِ ٣َ ًَ ٔیْز  ز ا َج ٨ََ ث

 ٔ َذَٟٔک إ  َٙ ی َتِؼٔس  ُ اهَّلل ٧َِز٢ََ  أ َٓ اُ٪  َب ـِ َ ُ ٔ ٠َِیط ًَ َ َوصَُو  اهَّلل قَٔي  َٟ أجْز  َٓ ا  اِّل َوصَُو ٓٔیَض َٔضا ٣َ ٙ  ب َتٔح َّٟ َيِش ا اهَّللٔ ٪َّ  ِضسٔ  ٌَ ٔ ََرُوَ٪ ب ی٩َ َيِظ ٔذ

ا٢َ  َ٘ َٓ ٨َا  ِي َٟ ٔ َد إ ٕص َْخَ ِی َٗ َث ب٩َِ  ٌَ َِط ِْل اْب أَٟٔی٥ْ ث٥َُّ إٔ٪َّ ا َذ ًَ َي  ٔل َ إ أ َْقَ َٓ ٠ٔیًّل  َٗ ٨ّا  ٔض٥ِٔ ث٤ََ ٧ ٤َِا َی ا٢َ َوأ َٗ  ٩ٔ٤َ اٟزَِّح ِبٔس  ًَ ٥ُُِٜ أَبُو  ث یَُحسِّ ٣َا 

فٔيَّ َو  َٟ  َٚ َػَس ا٢َ  َ٘ َٓ  ٢َ ا َٗ اُظ  ٨َِ ث َحسَّ اهَّللُ َٓ َّي  َػل و٢ٔ اهَّللٔ  َرُس ٔلَي  ٨َا إ َتَؼ٤ِ اِخ َٓ  ٕ ز ٔئِ ْة فٔي ب و٣َ َرُج١ٕ ُخُؼ َیَِن  ىٔی َوب َِت بَِی َا٧ ِت ک َٟ ٔ ِز ٧ُ ٔ أ اهَّلل

ُس  ٢َ َر ا َ٘ َٓ ٔي  ال َُب ُٕ َوَِل ی ٔ َیِح٠ ا  َّطُ إّٔذ ٧ٔ ُت إ ٠ِ ُٗ ُُط  ٨ ٤َٔي ََ أَِو ی ا َطاصَٔس ٢ُ اهَّللٔ  َرُسو ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٢ُ اهَّللًَٔ ٥َ و َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي   َػل



 

 

 ٢ََ ٧َِز أ َٓ اُ٪  َب ـِ َُ  ٔ ٠َِیط ًَ َُو  اهَّلَل َوص قَٔي  َٟ ْز  أج َٓ َضا  َُو ٓٔی اِّل َوص ا ٣َ َٔض ٙ  ب ٔیٕن َيِشَتٔح ٤َ َي ی ل ًَ  َٕ َََرأَ ٩ِ٣َ َح٠َ ِٗ ا َٔک ث٥َُّ  ذَٟ  َٙ ی َتِؼٔس اهَّللُ 

ضِ  ٌَ ٔ ََرُوَ٪ ب ی٩َ َيِظ ٔذ َّٟ ا َة إٔ٪َّ  َی اِْل  ٔ ظ اْب أَٟٔی٥ْ َصٔذ َذ ًَ ُض٥ِ  َٟ َي َو ٔل ٠ٔیًّل إ َٗ ا  ٔض٥ِٔ ث٨ّ٤ََ ٧ ٤َِا اهَّللٔ َوأَی  ٔس 

ہبیتق  ن دیعس رجری وصنمر اوبفالئ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک دبعاہلل  ن وعسمد ےن اہک سج ےن وھجیٹ  مس اھکیئ 

راض وہاگ رھپ اہلل اعتٰیل ےن اس یک دصتقی رکےت وہےئ ہی آتی اتہک اس ےک ذرہعی یسک ےک امؽ اک قحتسم وہ اجےئ وت فہ اہلل  ے اس ان
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ڑپیھ رھپ اثعش  ن سیق امہر  اپس  ااتری ہک )ِّؿَ اّل

د( مت  ے ایک دحثی ایبؿ رکےت ںیہ؟ مہ ےن اؿ  ے ایبؿ ایک وت اوہنں ےن اہک ہک فہ آےئ افر وپاھچ اوبدبعارلنمح )دبع اہلل  ن وعسم

چس ےتہک ںیہ دخبا ہی آتی امہر  ابر  ںیم ارتی امہر  افر اکی صخش ےک درایمؿ اکی ونکںی ےک قلعتم ڑگھجا وہا وت مہ روسؽ 

 اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اہمتر  اپس وکیئ وگاہ ےہ فرہن فہ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم اانپ دقمہم ےل ےئگ روسؽ اہلل یلص

  مس اھکےئ اگ! ںیم ےن رعض ایک فہ وت  مس اھک ےل اگ افر ھچک رپفاہ ہن رک  اگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج ےن وھجیٹ  مس

اس احؽ ںیم ےلم اگ ہک فہ اس رپ ہصغ وہاگانچہچن اہلل اعتٰیل ےن  اھکیئ اتہک اس ےک ذرہعی یسک ےک امؽ اک قحتسم وہ اجےئ وت اہلل اعتٰیل  ے
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 کت ڑپیھ۔اس یک دصتقی ںیم ہی آتی ااتری رھپ ہی آتی )ِّؿَ اّل
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 ْم َع

 ہبیتق  ن دیعس رجری وصنمر اوبفالئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ : ابب

 ...الغؾ آزاد رکان افر تلیضف اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ الغؾ آزاد رکان ای وھبک ک

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

  اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ الغؾ آزاد رکان ای وھبک ےک دؿ یسک رہتش دار میتی وک اھکان الھکان۔الغؾ آزاد رکان افر تلیضف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2351    حس



 

 

شین ، ابوہزیزہ :  راوی ہ ًلي ب٩ ح ص ًاػ٥ ب٩ ٣ح٤س واٗس ب٩ ٣ح٤س سٌیس ب٩ ٣زجا٧  اح٤س ب٩ یو٧

ا  ٨ََ ث یُس ب٩ُِ َحسَّ ٌٔ َس َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َّ٤ اُٗٔس ب٩ُِ ٣َُح َىٔی َو ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕس  َّ٤ ٔػ٥ُ ب٩ُِ ٣َُح ا ًَ ا  ٨ََ ث َُص َحسَّ ٧ یُو ٤َُس ب٩ُِ  احُٔب  أَِح َػ ََة  ٧ زَِجا ٣َ

 ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َِزَة  َُزی ا٢َ لٔي أَبُو ص َٗ ا٢َ  َٗ یِٕن  لٔيِّ ب٩ِٔ حَُش ٤ّٔا ًَ ّ ٣ُِش٠ َزأ ا٣ِ  َٙ َت ًِ َ َرُج١ٕ أ ا  ٤َ َی  ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط

 َ ٔل ٔ إ ُت بٔط ِ٘ ٧َِل٠َ ا َٓ ٧ََة  زَِجا یُس ب٩ُِ ٣َ ٌٔ َس  ٢َ ا َٗ  ٔ ار َّ٨ اٟ ٨ِطُ ٩ِ٣ٔ  ّوا ٣ٔ ـِ ُط ًُ ٨ِ٣ٔ ٕ و ـِ ٔک١ُِّ ًُ ُ ب اهَّلل َذ  َ٘ ٨َِ ِست لٔي  ا ًَ ٤ََس  ٌَ َٓ یِٕن  لٔيِّ ب٩ِٔ حَُش ًَ ي 

اهَّللُ  ضَٔی  یِٕن َر َٓ ب٩ُِ حَُش ٕر  ا ٔی٨َ َٕ ز ِٟ َ ِٔرَص٥ٕ أَِو أ ز  ٖٔ آَِل َة  رَشَ ًَ ََفٕ  ٌِ ٔ ب٩ُِ َج اهَّلل ِبُس  ًَ  ٔ ُظ بٔط َلا ًِ َ ِس أ َٗ طُ  َٟ ِبٕس  ًَ َي  ٔل ٤َا إ ٨ُِض طُ ًَ َ٘ َت ًِ َ  أ

ادمح  ن ویسن اعمص  ن دمحم فادق  ن دمحم دیعس  ن رماجہن  یل  ن نیسح ےک حاصبح اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ 

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج صخش ےن یسک املسمؿ آدیم وک آزاد ایک وت اہلل اعتٰیل اس ےک رہ وضع ےک وعض آزاد رکےن ایک 

فاےل ےک وضع وک )منہج یک( آگ  ے اجنت د  اگ دیعس  ن رماجہن اک ایبؿ ےہ ہک ںیم  یل  ن نیسح ےک اپس ایگ افر اؿ ےک اسےنم 

ں ےن اےنپ اکی الغؾ اک دصق ایک سج یک تمیق دبعاہلل  ن رفعج دس ازار درمہ ای اکی ازار دانیر دےنی وک ایتر ہی دحثی ایبؿ یک وت اوہن

 ےھت اس وک آزاد رک دای۔

 ادمح  ن ویسن اعمص  ن دمحم فادق  ن دمحم دیعس  ن رماجہن  یل  ن نیسح ، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سک  مس اک الغؾ آزاد رکان الضف ےہ۔

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 سک  مس اک الغؾ آزاد رکان الضف ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2352    حس

٣ :  راوی ابو ظا٦ ب٩ رعوہ رعوہ  ہ سٰی  ٣و اهَّلل ب٩  ٨ًہًبیس  لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  رَ  ذ ابو اح   زو

ضَٔی  َر َذٓرٕ  ٩ِ أَبٔي  ًَ ٕٔح  او ٔي ٣َُز ٩ِ أَب ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ِ صَٔظا٦ ًَ وَسی  اهَّللٔ ب٩ُِ ٣ُ ا ًُبَِیُس  ٨ََ ث ٔيیَّ َحسَّ َّ٨ اٟ ُت  ِٟ َ َسأ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل



 

 

 ُ١ ـَ ِٓ َ ١ٔ٤َ أ ٌَ ِٟ ٥َ أَی  ا َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ا  َػل ًَلَصا ث٨ّ٤ََ ًِ َ ا٢َ أ َٗ  ١ُ ـَ ِٓ َ أب أ َٗ زِّ اٟ َی   أ َٓ ٠ُِت  ُٗ  ٔ َسبٔی٠ٔط ْز فٔي  َضا اْ٪ بٔاهَّللٔ َؤج ٤َ ا٢َ إٔی َٗ

 ٥ِ َٟ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ  َٚ ْٔلَِْخَ  ٍُ ٨َ َتِؼ ا أَِو  ٌّ ٔ اي یُن َؿ ٌٔ ُت  ٢َ ا َٗ  ١ِ ٌَ ِٓ َ ٥ِ أ َٟ إِٔ٪  َٓ ُت  ٠ِ ُٗ ا  َٔض ٨َِٔس أَص٠ِ ا ً َض ُش َٔ َِن َُ َوأ ٢َ َتَس ا َٗ  ١ِ ٌَ ِٓ َ َض ٩ِ٣ٔ  أ ا ا٨َّٟ

ٔشَک  ِٔ َن َي  ل ًَ ا  َٔض ُٚ ب َتَؼسَّ ْة  َٗ َػَس ا  ََّض ٧ٔ إ َٓ  ِّ رشَّ  اٟ

دیبع اہلل  ن ومٰیس اشہؾ  ن رعفہ رعفہ اوبرمفاح اوبذرع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے 

ر اس یک راہ ںیم اہجد رکان ںیم ےن وپاھچ سک  مس اک الغؾ آزاد رکان الضف وپاھچ وکؿ اس لمع الضف ےہ؟ آپ ےن رفامای اہلل رپ اامیؿ الان اف

رک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج تہب زایدہ شیب تمیق وہ افر اس ےک اموکلں وک تہب دنسپ وہ ںیم ےن وپاھچ ارگ ںیم ہی ہن 

رکف ای یسک ےب رنہ ےک ےیل اکؾ رک دف اوہنں ےن وپاھچ ارگ ںیم ہی یھب ہن رک  وکسں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یسک اکررگی یک دمد

وکسں وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ولوگں وک اےنپ رش  ے ظوفحظ رھک )ینعی اؿ ےک اس ھ ربایئ رکےن  ے ابز آ( اس ےیل 

 ہک فہ یھب اکی دصہق ےہ وج وت اےنپ آپ رپ رکات ےہ۔

   ن ومٰیس اشہؾ  ن رعفہ رعفہ اوبرمفاح اوبذرع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وسرج رگنہ افر دفےری اشنوینں ےک فتق الغؾ آزاد رکان بحتسم ےہ۔

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

  افر دفےری اشنوینں ےک فتق الغؾ آزاد رکان بحتسم ےہ۔وسرج رگنہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2353    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  بي بَک  ا ت  ء ب٨ اس٤ا ر  ٨٣ذ ت  ہ ب٨ ك٤ ظا٦ ب٩ رعوہ ٓا ہ ہ  ٣ ا ٗس ئسہ ب٩  ز زا شٌو ٣ سٰی ب٩   ٣و

ٕ َحسَّ  وز ٌُ وَسی ب٩ُِ ٣َِش ٨ََا ٣ُ ث ٔت أَبٔي َحسَّ َئ ب٨ِٔ ٤َا ٩ِ أَِس ًَ  ٔ ٨ِٔذر ٤ُ ِٟ ا ٨ِٔٔت  ٤ََٔة ب اك َٓ  ٩ِ ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ِ صَٔظا٦ ًَ َة  ا٣َ َس ُٗ ُ ب٩ُِ  ائَٔسة ٨ََا َز ث

 ِ٤ اٟظَّ  ٖٔ و ُش ُٛ ٔي  ٔة ف َٗ ا َت ٌَ ِٟ ٔا ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َز  ِت أ٣ََ َٟ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر  ٕ ََِک ابَ ب ٔیِّ ٔص َت ِرز اَو َر اٟسَّ  ٩ِ ًَ ٔيٌّ  ل ًَ ُط  ٌَ



 

 

 ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ 

ومیس  ن وعسمد زادئہ  ن دقاہم اشہؾ  ن رعفہ افہمط تنب ذنمر اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکیت ںیہ اوہنں ےن 

وباہطس درافردی اشہؾ اس یک اتمتعب ںیم  ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وسرج رگنہ ںیم الغؾ آزاد رکےن اک مکح دای  یل ےن

 دحثی رفاتی یک ےہ۔

 ومٰیس  ن وعسمد زادئہ  ن دقاہم اشہؾ  ن رعفہ افہمط تنب ذنمر اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وسرج رگنہ افر دفےری اشنوینں ےک فتق الغؾ آزاد رکان بحتسم ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2354    حس

بي بَک :  راوی ابي بَک ًظا٦ ہظا٦ ٓاك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر اس٤اء ب٨ت ا  ٣ح٤س ب٩ 

ََِکٕ حَ  ٔي ب ُس ب٩ُِ أَب َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٨ِ َحسَّ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٕ َر ََِک ٔي ب ٔت أَب ٨ِٔ َئ ب ٤َا َِس ٩ِ أ ًَ رٔ  ٨ِٔذ ٤ُ ِٟ ا ٔت  ٨ِٔ َة ب ٤َ اكٔ َٓ  ٩ِ ًَ ا٦ْ  ا صَٔظ ٨ََ ث ا٦ْ َحسَّ ثَّ ًَ ا  ٨ََ ث ٤َا سَّ ُض

ةٔ  َٗ ا َت ٌَ ِٟ ٔا ٖٔ ب ُدُشو ِٟ ا ٨َِٔس  ً ُ ٧ُِؤ٣َز ا  َّ٨ ُٛ ِت  َٟ ا َٗ 

رکیت ںیہ اوھنں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولوگں وک رگنہ ےک فتق دمحم  ن ایب رکب اشعؾ اشہؾ افہمط تنب ذنمر اامسء تنب ایب رکب  ے رفاتی 

 الغؾ آزاد رکےن اک مکح دای اجات اھت۔

 دمحم  ن ایب رکب اشعؾ اشہؾ افہمط تنب ذنمر اامسء تنب ایب رکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےک درایمؿ یسک رتشمک الغؾ ای دنچ رشوکیں ےک درایمؿ رتشمک ولڈنی وک وکیئ شدف آدویمں 



 

 

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دف آدویمں ےک درایمؿ یسک رتشمک الغؾ ای دنچ رشوکیں ےک درایمؿ رتشمک ولڈنی وک وکیئ صخش آزاد رک د ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2355    حس

 ًلي ب٩ ًبساهَّلل سٔیا٪ ٤ًزو سا٥ٟ :  راوی

 ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٔ َر ٩ِ أَبٔیط ًَ ا٥ٕٟٔ  َس  ٩ِ ًَ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث ا٢َ  َحسَّ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ

 َ٨ِ اث َیَِن  ا ب ِبّس ًَ  َٙ َت ًِ َ ُٙ ٩ِ٣َ أ َت ٌِ ٔ ث٥َُّ ُي ط ٠َِی ًَ و٦َِّ  ُٗ ا  ّ َٔ و َاَ٪ ٣ُ ک إِٔ٪  َٓ  یِٔن 

 یل  ن دبعاہلل  نایؿ رمعف اسمل اےنپ فادل  ے فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 فہ امدلار ےہ وت اس الغؾ یک تمیق اگلیئ اجےئ یگ رھپ رفامای ہک سج صخش ےن ااسی الغؾ آزاد ایک وج دف آدویمں ےک درایمؿ رتشمک وہ ارگ

 فہ الغؾ آزاد رک دای اجےئ اگ )ابیق وصحں یک تمیق آزاد رکےن فاےل وک دینی وہ یگ( ۔

  یل  ن دبعاہلل  نایؿ رمعف اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دف آدویمں ےک درایمؿ یسک رتشمک الغؾ ای دنچ رشوکیں ےک درایمؿ رتشمک ولڈنی وک وکیئ صخش آزاد رک د ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2356    حس

ک، ٧آٍ ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی ٣اٟ  ،ٕ  ًبس اهَّلل ب٩ یوس

 ًَ ا  ٨ََ ث ُس َحسَّ َر ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َز  ٤َُ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ٠َِیطٔ ِبُس  ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢َ و

 ٌَ ِٟ ا  ٩َ٤ََ ُّ ث َِب٠ُ طُ ٣َا٢ْ ی َٟ َاَ٪  ک َٓ ِبٕس  ًَ طُ فٔي  َٟ ّا  ک ْٔشِ  َٙ َت ًِ َ ا٢َ ٩ِ٣َ أ َٗ  ٥َ َس٠َّ َائَطُ َو ک ُْشَ َلی  ًِ َ أ َٓ ِس٢ٕ  ًَ ٤ََة  ٔ ٗٔی ٠َِیط ًَ ِبُس  ٌَ ِٟ ا و٦َِّ  ُٗ ِبسٔ 



 

 

 َٙ َت ًَ ٨ِطُ ٣َا  ٣ٔ َٙ َت ًَ ِس  َ٘ َٓ ِبُس َوإِٔلَّ  ٌَ ِٟ ا طٔ  ٠َِی ًَ  َٙ َت ًَ ُض٥ِ َو  حَٔؼَؼ

ےن اانپ ہصح یسک  دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف دبعاہلل  ن رمع  ے رفاتی ےہ ہک یبن رکص  یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک سج صخش

 الغؾ اک آزاد رک دای افر اس ےک اپس اانت امؽ وہ ہک وپر  الغؾ یک تمیق ےک ربارب وہ وت اس الغؾ یک کیھٹ کیھٹ تمیق اگلیئ اجےئ یگ افر

اگ اؿ ےک رشوکیں وک اؿ ےک ہصح یک تمیق د  د  رھپ فہ آزاد وہ اجےئ اگ فرہن وصبرت گنت دیتس اس الغؾ اک اانت یہ ہصح آزاد وہ

 انتج اس ےن آزاد ایک ےہ۔

 دبع اہلل  ن ویفس، امکل، انعف دبعاہلل  ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ؿ رتشمک ولڈنی وک وکیئ صخش آزاد رک د ۔دف آدویمں ےک درایمؿ یسک رتشمک الغؾ ای دنچ رشوکیں ےک درایم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2357    حس

ہ، ًبیس اهَّلل ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی اسا٣  ًبیس ب٩ اس٤اًی١، ابو

 ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ٩ِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  ًَ َة  ا٣َ ٔي أَُس َب ٩ِ أ ًَ أًی١َ  ِٔس٤َ ا ًُبَِیُس ب٩ُِ إ ٨ََ ث َّي َحسَّ َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ٢َ َر ا َٗ ا  ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ

 ُّ َِب٠ُ ٢ْ ی طُ ٣َا َٟ َاَ٪  ک ُط إِٔ٪  ک٠ُ  طُ  ُ٘ ِٔت ً ٔ ط ٠َِی ٌَ َٓ  َٕ ٠٤ُِو ٔي ٣َ ُط ف َٟ کّا  ْٔشِ  َٙ َت ًِ َ ٥َ ٩ِ٣َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ٦ُ اهَّللُ  وَّ َ٘ ٢ْ ُي ا ُط ٣َ َٟ  ٩ُِٜ َی  ٥ِ َٟ إِٔ٪  َٓ ٨َطُ   ث٤ََ

 ٔ ط ٠َِی ًَ  َٙ َت ًِ َ ا أ ُط ٣َ ٨ِ ٣ٔ َٙ ٔ ت ًِ
ُ أ َٓ ِس٢ٕ  ًَ ٤ََة   ٗٔی

 دیبع  ن اامسلیع، اوبااسہم، دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمع  ے رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج صخش ےن یسک الغؾ

ؽ وہ ہک اس یک تمیق ےک ربارب وہ افر ارگ اس ںیم اانپ ہصح آزاد ایک وت اس رپ وپر  الغؾ اک آزاد رکان فا ب ےہ ارگ اس ےک اپس اانت ام

 ےک اپس اانت امؽ ہن وہ ہک یسک اعدؽ یک وجتسی ےک اطمقب اس یک وپری تمیق وہ وت اس اک اانت یہ ہصح آزاد وہاگ انتج اس ےن آزاد ایک ےہ

 دیبع  ن اامسلیع، اوبااسہم، دیبع اہلل ، انعف، ا ن رمع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دف آدویمں ےک درایمؿ یسک رتشمک الغؾ ای دنچ رشوکیں ےک درایمؿ رتشمک ولڈنی وک وکیئ صخش آزاد رک د ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2358    حس

، برش، ًبیس اهَّلل :  راوی  ٣شسز

ظُ  َتََّصَ اِخ  ٔ اهَّلل ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ رِٔشْ  ٨ََا ب ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث  َحسَّ

 دسمد، رشب، دیبع اہلل ےن اس وک رصتخم ایبؿ ایک۔

 دسمد، رشب، دیبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دف آدویمں ےک درایمؿ یسک رتشمک الغؾ ای دنچ رشوکیں ےک درایمؿ رتشمک ولڈنی وک وکیئ صخش آزاد رک د ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2359    حس

ٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی ، ح٤از، ایوب، ٧آ ا٤ٌ٨ٟا٪  ابو

ُو  ا أَب ٨ََ ث ا٨َّٟ َحسَّ  ٩ِ ًَ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ وَب  َی  ٩ِ أ ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ ث٨ََا َح أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ طٔ ا٨ٟ  ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ 

طُ ٣ٔ  َٟ َاَ٪  ک ِبٕس َو ًَ ٔي  ُط ف َٟ کّا  ْٔشِ َٕ أَِو  طُ فٔي ٠٤ِ٣َُو َٟ ّبا  َنٔؼي  َٙ َت ًِ َ ا٢َ ٩ِ٣َ أ َٗ  ٥َ َس٠َّ ُضَو َو َٓ ِس٢ٔ  ٌَ ِٟ ا ٤َةٔ  ٔ٘ٔی َتطُ ب ُّ ٗٔی٤َ یَِب٠ُ ٢ٔ ٣َا  ٤َا ِٟ ا  ٩ِ

ْئ  َطِی ٍْ أَِو  ٔ َآ طُ ٧ َٟ ا َٗ ْئ  ََطِی ٔی أ َِزر ٢َ أَی وُب َِل أ ا َٗ  َٙ َت ًَ ُط ٣َا  ٨ِ٣ٔ َٙ َت ًَ ِس  َ٘ َٓ ٍْ َوإِٔلَّ  ٔ َآ ٧  ٢َ ا َٗ  ْٙ تٔی َحٔسیٔث ًَ ِٟ ا ٔي    ف



 

 

اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای سج ےن اانپ ہصح یسک الغؾ اک اوباامعنلؿ، امحد، اویب، انعف، ا ن رمع یبن رکص  یلص 

 آزاد ایک افر اس ےک اپس اانت امؽ وہ ہک اس یک تمیق ےک ربارب وہ وت فہ آزاد رک دای اجےی اگ انعف ےن اہک ہک فرہن )وصبرت گنت دیتس( انتج

 ںیہن اجاتن ہک ہی انعف اک وقؽ ےہ ایدحثی ںیم اش ل ےہآزاد ایک ےہ اانت یہ آزاد وہاگ اویب ےن ایبؿ ایک ںیم 

 اوباامعنلؿ، امحد، اویب، انعف، ا ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

  رشوکیں ےک درایمؿ رتشمک ولڈنی وک وکیئ صخش آزاد رک د ۔دف آدویمں ےک درایمؿ یسک رتشمک الغؾ ای دنچ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2360    حس

٤ًز :  راوی اب٩   ، ٍ ، ٧آ ہ سٰی ب٩ ً٘ب ٣و  ، ا٦، ٓـی١ ب٩ س٠امی٪ ٣٘س  اح٤س ب٩ 

ُس٠َامِیَ  ِی١ُ ب٩ُِ  ـَ ُٔ ِٟ ا ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ َسا٦ ِ٘ ٤َُس ب٩ُِ ٣ٔ ا أَِح ٨ََ ث ا َحسَّ ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َز  اب٩ِٔ ٤ًَُ  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َآ ٧ ٔي  ن َة أَِخبََر َب ِ٘ ا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ ٨ََ ث َ٪ َحسَّ

 َٗ  ٢ُ و ُ٘ ٨ِطُ َي َبطُ ٣ٔ َنٔؼي ُٙ أََحُسص٥ُِ  ٔ ت ٌِ یُ َٓ َئ  َا ک ُْشَ َیَِن  ُوُ٪ ب َٜ ٔة ی ِْل٣ََ ِبٔس أَِو ا ٌَ ِٟ ا ٔي  ًٔی ف ِٔ َاَ٪ ُي ک َُّط  ٧َ ُ أ ک طُ  ُ٘ ِٔت ً ٔ ط ٠َِی ًَ َب  َاَ٪ ِس َوَج ک َٔذا  ٔ إ ط ِّ٠

ا َِنٔؼَب ٔئ أ کَا َ رش  اٟ ٔلَي  ٍُ إ َٓ یُِس ِس٢ٔ َو ٌَ ِٟ ا َة  ٔ ٗٔی٤َ أٟط ٦ُ ٩ِ٣ٔ ٣َ وَّ َ٘ ُّ ُي ُ َِب٠ ا ی ٤َا٢ٔ ٣َ ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ َٙ َت ًِ َ ی أ ٔذ َّ٠ٟٔ ٔٙ َت ٌِ ٤ُ ِٟ ا َسبٔی١ُ  َّي  یَُدل ُؤص٥ُِ َو

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ٤ََز  اب٩ُِ ًُ َذَٟٔک   ُ بٔر ٌَی ب٩ُِ یُِد َیِح ُة َو َٔی ِز ی َٚ َوُجَو ِٔسَحا اب٩ُِ إ ِٕب َو ذٔئ َبٔي  اب٩ُِ أ ُث َو ِی ا٠َّٟ ُظ  ا َرَو ٥َ َو

َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ا  ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٤ََز َر اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ َة  أًی١ُ ب٩ُِ أ٣َُیَّ ٤َ یٕس َوإِٔس ٌٔ اَس ََّصّ َت ٥َ ٣ُِد َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

دقماؾ، لیضف  ن امیلسؿ، ومٰیس  ن ةقع، انعف، ا ن رمع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ وتفی دےتی ےھت ارگ وکیئ الغؾ ای ولڈنی  ادمح  ن

دنچ رشوکیں ےک درایمؿ رتشمک وہ اؿ ںیم  ے وکیئ صخش اانپ ہصح آزاد رک د  وت اس رپ وپر  الغؾ اک آزاد رکان فا ب ےہ  ب 

امؽ وہ ہک اعدؽ یک وجتسی ےک اطمقب اس یک تمیق ےک ربارب وہ افر رشوکیں وک اؿ ےک ہصح یک تمیق ہک آزاد رکےن فاےل ےک اپس اانت 

اک راہتس وھچڑ دای اجےئ اگ، ا ن رمع ہی یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ایبؿ رکےت ےھت  (ددیی اجےئ یگ افر آزاد ےیک وہےئ )الغؾ افر ولڈنی

ریہی ف ییحی  ن دیعس افر اامسلیع  ن اہیم انعف  ے فہ ا ن رمع  ے فہ یبن رکص  یلص اہلل ہیلع افر اس یک ثیل ف ا ن ایب ذبی ا ن ااحسؼ ف وج



 

 

 فملس  ے رصتخم وطر رپ رفاتی رکےت ںیہ

 ادمح  ن دقماؾ، لیضف  ن امیلسؿ، ومٰیس  ن ةقع، انعف، ا ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ اکی صخش ےن یسک الغؾ ںیم اانپ ہصح آزاد رک دای افر اس ےک اپس امؽ ہن وہ وت الغؾ

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

وک تقشم ںیم ہن ڈاال اجےئ سج رطح اکمبت ارگ اکی صخش ےن یسک الغؾ ںیم اانپ ہصح آزاد رک دای افر اس ےک اپس امؽ ہن وہ وت الغؾ  ے تنحم رکایئ اجےئ اس وطر رپ ہک اس 

 رکےت ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2361    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ر ٧ہیک  ی ظ ک ب ٟ ٣ا ص ب٩  ا٧ رض ب٩  زہ ن ٗتا ز٦ جزیز ب٩ حاز٦  آ ء یحٌی ب٩  رجا بي  ا  اح٤س ب٩ 

 ٔ اب٩ُِ أَب ٤َُس  ا أَِح ٨ََ ث َ َحسَّ رِضُ ب٩ُِ أ ا٨َّٟ ثَىٔی  ٢َ َحسَّ ا َٗ َزَة  ا َت َٗ ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٕ از٦ٔ ُ ب٩ُِ َح ز ٔی ا َجز ٨ََ ث َز٦َ َحسَّ آ ٌَی ب٩ُِ  یَِح ا  ث٨ََ ٕئ َحسَّ َرَجا ٧َٔص ي 

 َ٠ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر یَِزَة  َُز ٩ِ أَبٔي ص ًَ ٕک  ٔ ب٩ِٔ ٧َضٔی یر ٩ِ َبٔظ ًَ أٟٕک  ٘ٔیّؼا ٩ِ٣ٔ یِ ب٩ِٔ ٣َ َط  َٙ َت ًِ َ ٥َ ٩ِ٣َ أ َس٠َّ ٔ َو ط

 ٩ِ ًَ َٕص  ٧َ رِضٔ ب٩ِٔ أ َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ َزَة  َتا َٗ  ٩ِ ًَ یْس  ٌٔ ا َس ث٨ََ ٍٕ َحسَّ ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز ز َی ٨ََا  ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ث٨ََ ِبٕس َحسَّ ٩ِ أَبٔي ًَ ًَ ٕک  َضٔی ٧ ٔ ب٩ِٔ  یر  َبٔظ

 َّ ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َِزَة  ی َُز ٔطٔ ص اٟ ٔ فٔي ٣َ ط ٠َِی ًَ ُػطُ  َدًَل َٓ  َٕ ا فٔي ٠٤ِ٣َُو ٘ٔیّؼ َط َنٔؼيّبا أَِو   َٙ َت ًِ َ ٢َ ٩ِ٣َ أ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل ي 

دٕ  ا ُد ب٩ُِ َححَّ ا ُط َححَّ ٌَ اَب ٔ َت ط ٠َِی ًَ  ٕٚ و ُ٘ یَِر ٣َِظ َُ  ٔ ٔط َٔي ب ع ُتِش ِس ا َٓ  ٔ ط ٠َِی ًَ و٦َِّ  ُٗ ٢ْ َوإِٔلَّ  ُط ٣َا َٟ َاَ٪  ک َاُ٪ َو  إِٔ٪  ٩ِ َوأَب ًَ  ٕٕ وَسی ب٩ُِ َخ٠َ ٣ُ

َبةُ  ٌِ ُظ ُط ََّصَ اِخَت َزَة  َتا َٗ 

 ادمح  ن ایب راجء ییحی  ن آدؾ رجری  ن احزؾ اتقدہ رضن  ن اسن  ن امکل ریشب کیہن اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ یبن

دسمد سیدی  ن زرعی دیعس اتقدہ رضن  ن اسن ریشب  ن کیہن  یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج صخش ےن اانپ ہصح یسک الغؾ ںیم آزاد رک دای

رپ  اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج ےن اانپ ہصح یسک الغؾ ںیم آزاد رک دای وت اس

اگلیئ اجےئ یگ افر اس الغؾ  ے تنحم رکایئ اجےئ  اس اک آزاد رکاان اےنپ امؽ  ے فا ب ےہ ارگ اس ےک اپس امؽ وہ فرہن اس یک تمیق



 

 

یگ نکیل اس وک تقشم ںیم ہن ڈاال اجےئ اجحج  ن اجحج اابؿ افر ومٰیس  ن فلخ ےن اتقدہ  ے رفاتی یک ےہ افر اس وک ہبعش ےن رصتخما 

 وطر رپ ایبؿ ایک۔

  ریشب کیہن اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح  ن ایب راجء ییحی  ن آدؾ رجری  ن احزؾ اتقدہ رضن  ن اسن  ن امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آزادی افر الطؼ فریغہ ںیم وھبےنل افر یطلغ رکےن اک ایبؿ افر آزادی رصػ ادا یک وخونش

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وک فہ ےلم اگ سج یک ؼ فریغہ ںیم وھبےنل افر یطلغ رکےن اک ایبؿ افر آزادی رصػ ادا یک وخونشدی ےک ےیل ےہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای رہ آدیمآزادی افر الط

 تین رک  افر وھبےنل فاےل افر یطلغ رکےن یک وکیئ تین ںیہن وہیت۔

     2362    ثحسی                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو اوفي حرضت  رہ ب٩  ا زہ زً ٗتا ٔیا٪ ٣شٌز  ی س  ح٤یس

ٔي صُزَ  َب ٩ِ أ ًَ َي  َرَة ب٩ِٔ أَِوف ا ًَ ٩ِ ُز ًَ َزَة  َتا َٗ  ٩ِ ًَ ْز  ٌَ ا ٣ِٔش ث٨ََ اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ی  َحسَّ ٤َِیٔس ُح ِٟ ا ا  ٨ََ ث اَحسَّ َٗ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َِزَة َر ٢َ ی

 ٥ِ َٟ ا  ا ٣َ ُرَص ُػُسو ٔطٔ  َسِت ب َو ا َوِس ًٔی ٣َ ٩ِ أ٣َُّ ًَ لٔي  اَوَز  َ َتَح اهَّلل ٥َ إٔ٪َّ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ٥ِ اٟ ک٠ََّ ١ِ٤َ أَِو َت ٌِ َت   

ایک ہک یبن یلص اہلل  دیمحی  نایؿ رعسم اتقدہ زرارہ  ن افیف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ

 ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتٰیل ےن ےریی اتم  ے دؽ ےک فوسوسں وک اعمػ رک دای ےہ  ب کت ہک فہ لمع ای وگتفگ ہن رکںی۔

 دیمحی  نایؿ رعسم اتقدہ زرارہ  ن افیف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

امای رہ آدیم وک فہ ےلم اگ سج یک آزادی افر الطؼ فریغہ ںیم وھبےنل افر یطلغ رکےن اک ایبؿ افر آزادی رصػ ادا یک وخونشدی ےک ےیل ےہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رف

 اےل افر یطلغ رکےن یک وکیئ تین ںیہن وہیت۔تین رک  افر وھبےنل ف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2363    حس

٤ًز ب٩ خلاب :  راوی ٟیثی  ٗاؾ  ہ ب٩ و ٤٘٠ً ہی٥ تییم  ا ابز ٣ح٤س ب٩  ٔیا٪ یحٌٰی ب٩ سٌیس  یر س ث ٛ  ٣ح٤س ب٩ 

٨ََا ث اَ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس  ٩ِ ًَ  ٕ ٔیر ث َٛ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث إؾ  َحسَّ َّٗ ٤ََة ب٩ِٔ َو َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ِ ًَ یٔمِّ  َِّی اٟت اصٔی٥َ  َِز سٔ ب٩ِٔ إٔب َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩ُِ  َیِح

 َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر أب  لَّ َد ِٟ ا َز ب٩َِ  ٤َُ ُت ً ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ثٔیِّ  ِی ٔة َو ا٠َّٟ یَّ ِّ٨ ٔاٟ ا٢ُ ب ٤َ ًِ َ ِْل ٢َ ا ا ا ٕٔئ ٣َ ز ِٔل٣ِ

 ٔ ُُط ٟ َزت َِت صِٔح َا٧ ٔ َو٩ِ٣َ ک ؤٟط َرُس َي اهَّللٔ َو ٔل َزتُطُ إ ضِٔح َٓ  ٔ ؤٟط َرُس ٔلَي اهَّللٔ َو ُُط إ زَت ٧َِت صِٔح کَا  ٩ِ٤َ َٓ ی  ا ٧ََو ُجَض زَوَّ ََت ٕ ی َزأَة ا٣ِ َُضا أَِو  ب ا ُئؼي ٧َِی ُس

 ٔ ِیط َٟ ٔ َز إ ٔلَي ٣َا َصاَج ُُط إ َزت ضِٔح َٓ 

 دمحم  ن اربامیہ یمیت ہمقلع  ن فاقص یثیل رمع  ن اطخب  ے فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت دمحم  ن ریثک  نایؿ ییحی  ن دیعس

ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اامعؽ وتینں رپ وموقػ ںیہ افر آدیم وک فیہ ےلم اگ سج یک تین رک  سج یک رجہت اہلل 

رجہت اہلل افر اس ےک روسؽ یک رطػ امشر وہیگ افر سج یک رجہت داین احلص رکےن ای  افر اس ےک روسؽ یک رطػ وہیگ وت اس یک

 یسک وعرت  ے اشدی رکےن یک وہ وت اس یک رجہت ایس زیچ یک رطػ امشر وہیگ سج یک تین یک وہ۔

ٰئ  ن دیعس دمحم  ن اربامیہ یمیت ہمقلع  ن فاقص یثیل رمع  ن اطخب :  رافی
حی 
 
ت

 دمحم  ن ریثک  نایؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ارگ وکیئ صخش اےنپ الغؾ  ے ےہک ہک فہ اہلل ےک ےیل ےہ افر آزادی افر آزادی ںیم وگاہ

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 آزادی افر آزادی ںیم وگاہ رقمر رکےن یک تین رک ۔ارگ وکیئ صخش اےنپ الغؾ  ے ےہک ہک فہ اہلل ےک ےیل ےہ افر 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2364    حس



 

 

ہ :  راوی ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ہزیزہ  ابو ٗیص  اس٤ٌٰی١  یر  ظ ٣ح٤س ب٩ ب ر  ی اهَّلل ب٩ ٤٧ ًبس  ٣ح٤س ب٩ 

 ٩ِ ًَ  ٕ یِر ٤َُ٧ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ِبٔس  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ا َحسَّ َّ٤ َٟ َُّط  ٧َ ُط أ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َِزَة  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٕص  ِی َٗ  ٩ِ ًَ أًی١َ  ٤َ ٩ِ إِٔس ًَ رِٔشٕ  ٔس ب٩ِٔ ب َّ٤ ٣َُح

 ُ َذَٟٔک َوأَب َس  ٌِ َب١َ َب ِٗ َ أ َٓ  ٔ ٔط ٔب اح ٤َا ٩ِ٣ٔ َػ ٨ُِض احٕٔس ٣ٔ ک١ُ  َو َؿ١َّ  ُط  ًَُل٣ُ ُط ُ ٌَ ِٔسًَل٦َ َو٣َ اِْل ٔیُس  ُز ی َب١َ  ِٗ َ أْٟص أ یَِزَة َج َُز ٔيیِّ  و ص ا٨َّٟ  ٍَ ٣َ

 َٗ ًَُل٣َُک  ا ُ َِزَة صََذ ی َُز َا ص ا أَب َی  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َُّط ُِحٌّ َػل ٧َ ََ أ ضُٔس ُِط يي أ ٔن ا إ ٢َ أ٣ََ ا َ٘ َٓ  ََ ا ِس أََت

ا َو  ُؤَٟض ِی٠َّة ٩ِ٣ٔ ك َٟ یَا  و٢ُ  ُ٘ ٔیَن َي ُضَو ح َٓ  ٢َ ا ٔت َٗ ٧َحَّ َُِٜفٔ  ٔ اِل اَرة َز ا ٩ِ٣ٔ  ََّض لَي أ٧َ ًَ ا  ائَٔض ٨َ ًَ 

دمحم  ن دبعاہلل  ن ریمن دمحم  ن ریشب اامسلیع سیق اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک  ب االسؾ وبقؽ رکےن ےک 

   ے دجا وہ ایگ ھچک دونں ےک دعب فہ الغؾ آای ارادہ  ے اوبرہریہ ےلکن افر اؿ ےک اس ھ اؿ اک الغؾ یھب اھت اؿ ںیم  ے رہ اکی دفےر

اس احؽ ںیم ہک اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ا  

 ےن اہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریتا الغؾ ےہ وج ریت  اپس آای ےہ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ں وک وگاہ انب رک اتہک وہں ہک فہ آزاد ےہ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمہنی چنہپ رک ہی رعش ہہک رےہ ےھت۔ درازی بش افر اس یک ںویتخ

 ! ے اکشتی ےہ رگم ہی ہک دارارکفل  ے اس ےن اجنت دالیئ

  ن ریشب الیعٰمس سیق اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم  ن دبعاہلل  ن ریمن دمحم  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ےن یک تین رک ۔ارگ وکیئ صخش اےنپ الغؾ  ے ےہک ہک فہ اہلل ےک ےیل ےہ افر آزادی افر آزادی ںیم وگاہ رقمر رک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2365    حس

اسا٣ہ، اس٤اًی١، ٗیص، حرضت ابوہزیزہ :  راوی  ًبیس اهَّلل ب٩ سٌیس، ابو

 ٔ ٩ِ أَب ًَ ٕص  ِی َٗ  ٩ِ ًَ أًی١ُ  ِٔس٤َ ا إ ث٨ََ َة َحسَّ ا٣َ ُو أَُس ا أَب ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ َس ا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ٨ََ ث ٔس٣ُِت َحسَّ َٗ ا  َّ٤ َٟ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  یَِزَة  َُز ي ص

َّضَ  ٧َ َي أ ل ًَ ائَٔضا  ٨َ ًَ َٔضا َو ُوٟ ّة ٩ِ٣ٔ ك ِی٠َ َٟ یَا   ٔٙ ی ٔ اْٟطَّ ٠ُِت فٔي  ُٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ لَي  ًَ َٙ َ ا٢َ َوأَب َٗ ٔت  ٧َحَّ َُِٜفٔ  اِل  ٔ َرة ا َز ا ٩ِ٣ٔ 



 

 

اٟ ٔي  لٔي ف ًَُل٦ْ  ِّی ُ ى ٣ٔ ِ ٨َِٔسُظ إٔذ ٧ََا ً ا أ بَِي٨َ َٓ ُتطُ  ٌِ َاَي ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ لَي  ًَ ٔس٣ُِت  َٗ ا  َّ٤ ٠َ َٓ  ٢َ ا َٗ  ٔٙ ی ٔ ًَل٦ُ  ْطَّ ُِ ِٟ ا  ٍَ ك٠ََ

ُوَ  ُت ص ٠ِ ُ٘ َٓ َک  ًَُل٣ُ ا ُ َِزَة َصَذ ی َُز َا ص َا أَب ٥َ ی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َر ٔي  ل  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥ِ َٟ اهَّللٔ  ِبس  ًَ ُو  ٢َ أَب ا َٗ ُتطُ  ِ٘ َت ًِ َ أ َٓ اهَّللٔ   ٔ ط َٔوِج ُِحٌّ ٟ

َة ُِحٌّ  َبٔي أَُسا٣َ ٩ِ أ ًَ ِٕب  ی ُْکَ ١ِ أَبُو  ُ٘  َي

دیبع اہلل  ن دیعس، اوبااسہم، اامسلیع، سیق، رضحت اوبرہریہ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک  ب ںیم یبن رکص  یلص 

 ی دذرا زی بش افر اس یک ںویتخں  ے اکشتی ےہاہلل ہیلع فملس یک 
کہ
رگم ہی ہک دارارفکل  ادتم ںیم اچنہپ وت ںیم ےن راہتس ںیم ہی رعش 

 ے اس ےن اجنت دالیئ رھپ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ےریا الغؾ راےتس یہ  ے اھبگ ایگ  ب ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم 

ہل فملس  ے تعیب یک اس فتق ےریا الغؾ آ الکن وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اوبرہریہ ہی اچنہپ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآ

ریتا الغؾ ےہ وت ںیم ےن اہک فہ اہلل یک راض ےک ےیل آزاد ےہ افر ںیم ےن اس وک آزاد رک دای اوبرکبی ےن اوبااسہم  ے وج رفاتی یک اس 

 ںیم ہی ںیہن ایبؿ ایک ہک فہ آزاد ےہ۔

 دیبع اہلل  ن دیعس، اوبااسہم، اامسلیع، سیق، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ںیم وگاہ رقمر رکےن یک تین رک ۔ ارگ وکیئ صخش اےنپ الغؾ  ے ےہک ہک فہ اہلل ےک ےیل ےہ افر آزادی افر آزادی

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2366    حس

ٗیص :  راوی اس٤ٌٰی١  ہی٥ ب٩ ح٤یس  ا ابز ز  ًبا  طہاب ب٩ 

 َّ٤ َٟ  ٢َ ا َٗ ٕص  ِی َٗ  ٩ِ ًَ أًی١َ  ٤َ ِٔس ٩ِ إ ًَ ٤َِیٕس  اصٔی٥ُ ب٩ُِ حُ َِز ا إٔب ٨ََ ث ٕ َحسَّ ز ا بَّ ًَ اُب ب٩ُِ  ٔطَض ا  ٨ََ ث ُط َحسَّ ٌَ ُط َو٣َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  یَِزَة َر َُز َب١َ أَبُو ص ِٗ َ ا أ

َُّط ِهَّلِل ٧َ ََ أ ضُٔس ُِط يي أ ٔن ا إ ٢َ أ٣ََ ا َٗ ا َو َٔضَذ ُط ب َٔب اح ٤َُا َػ ١َّ أََحُسص ـَ َٓ ِٔسًَل٦َ  اِْل َِل٠ُُب  َُو ی ُط َوص ًَُل٣ُ ُ 

یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم االسؾ الےن ےک اہشب  ن سابد اربامیہ  ن دیمح اامسلیع سیق  ے رفاتی ےہ ہک  ب اوبرہریہ یبن 

ےیل آرےہ ےھت وت اؿ ےک اس ھ اؿ اک الغؾ یھب اھت راہتس وھبؽ رک اکی دفےر   ے دجا وہ ےئگ رھپ ایس رطح ایبؿ ایک  ب الغؾ آ ایگ 



 

 

 وت اہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وگاہ انبات وہں ہک فہ اہلل ےک ےیل ےہ۔

  سابد اربامیہ  ن دیمح الیعٰمس سیقاہشب  ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اؾ فدل اک ایبؿ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی ک

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی یک ےہ ہک ایقتم یک اشنین ہی ےہ ہک ولڈنی اےنپ امکل وک ےنج۔اؾ فدل اک ایبؿ اوب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2367    حس

ً :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ر، ح ی ، رعوہ ب٩ زب ی ہز ب، ز ٟامی٪، طٌی ا  ٨ہاابو 

ةَ  ائَٔظ ًَ ٔ أَ٪َّ  َیِر ز ب اٟ َوةُ ب٩ُِ  ثَىٔی رُعِ ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ َا ُط بََر٧ ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث َة ب٩َِ  َحسَّ َِب ِت إٔ٪َّ ًُت َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر

بَٔف  ِ٘ إؾ أَِ٪ َي َّٗ ٔي َو ٔس ب٩ِٔ أَب ٌِ ٔ َس ٔلَي أَخٔیط ضَٔس إ ًَ إؾ  َّٗ َبٔي َو اهَّللٔ  أ ُسو٢ُ  ٔس٦َ َر َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ِىٔی  اب َّطُ  ٧ٔ َِبُة إ ا٢َ ًُت َٗ َة  ٌَ ٔ َز٣ِ اب٩َِ َؤٟیَسة  ٔ ط ِی َٟ ٔ إ

اهَّللٔ  ٢ٔ و َرُس َي  ٔل ٔ إ ٔط َب١َ ب ِٗ َ أ َٓ َة  ٌَ ٔ َز٣ِ اب٩َِ َؤٟیَسة ْس  ٌِ َس ٔح أََخَذ  ِت َٔ ِٟ ا ٥َ َز٩َ٣َ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔ َوَس٠َّ َػل ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َب١َ  َػل ِٗ َ ٥َ َوأ

بِ  ًَ  ٢َ ا َ٘ َٓ ُُط  اب٨ِ َُّط  َيَّ أ٧َ ٔل ضَٔس إ ًَ ي  اب٩ُِ أَخٔ ا  اهَّللٔ َصَذ  ٢َ ُسو َا َر ْس ی ٌِ َس  ٢َ ا َ٘ َٓ َة  ٌَ ِبٔس ب٩ِٔ َز٣ِ ٌَ ٔ ُط ب ٌَ اهَّللٔ صََذا ٣َ  ٢َ ُسو َا َر َة ی ٌَ ُس ب٩ُِ َز٣ِ

٢ُ ا ُسو َز َر َو ٨َ َٓ  ٔ ط أط َٔفَ َي  ل ًَ َة ُؤَٟس  ٌَ ٔ َز٣ِ اب٩ُِ َؤٟیَسة ي  ٔض أَخٔ ا ا٨َّٟ َبطُ  َِط ا صَُو أ َٔذ إ َٓ َة  ٌَ ٔ َز٣ِ اب٩ِٔ َؤٟیَسة ٔلَي  ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل هَّللٔ 

َُّط ُؤَٟس  ٧َ َة ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ أ ٌَ ِبُس ب٩َِ َز٣ِ ًَ ا  َی َک  َٟ َُو  ٥َ ص َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ٔط ٢َ ب ا َٗ  ٔ ط أغ أَبٔی َي َٔفَ ل اهَّللٔ ًَ و٢ُ  ُس َر

 َ ٧ کَا َِبَة َو ت ٌُ ٔ ٔ ب ضٔط َطَب َرأَی ٩ِ٣ٔ  ا  َة ٤٣َّٔ ٌَ ٨َِٔت َز٣ِ ِوَزةُ ب یَا َس ٨ِطُ  ٔٔيی ٣ٔ َتح اِح  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َّي اهَّللُ َػل َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ُ َزِوَد  َزة ِو ِت َس

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

یض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک ہبتع  ن ایب فاقص ےن اےنپ اھبیئ دعس  ن اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ  ن زریب، رضحت اعہشئ ر

ایب فاقص وک فتیص یک یھت ہک زہعم یک ولڈنی ےک ڑلےک رپ ہضبق رک انیل فہ ےریا اٹیب ےہ  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس حتف ہکم ےک 



 

 

ےل ایل افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم ےل رک  زامےن ںیم ہکم رشتفی الےئ وت دعس ےن زہعم یک ولڈنی ےک ڑلےک وک

آےئ افر دبع  ن زہعم وک یھب اس ھ یہ الےئ دعس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! فہ ےری  اھبیئ اک اٹیب ےہ ےری  اھبیئ ےن اس رپ ہضبق 

 ای روسؽ اہلل! ہی ےریا اھبیئ ےہ اس ےک رتسب رپ رکےن یک ےھجم فتیص یک یھت افر اہک اھت ہک فہ اس اک اٹیب ےہ دبع  ن زہعم ےن رعض ایک

زہعم یک ولڈنی ےک نطب  ے دیپا وہا ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن زہعم یک ولڈنی ےک ڑلےک وک رور  ے داھکی وت فہ ہبتع ےک 

  ابپ ےک رتسب رپ دیپا وہا ےہ افر تہب اشمہب اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ا  دبع  ن زہعم فہ ریتا ےہ اس ےیل ہک ریت

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ا  وسدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وت اس  ے رپدہ ایک رک اس ببس  ے ہک اس ںیم ہبتع یک تہب 

 زایدہ اشمتہب اپیئ اجیت ےہ افر رضحت وسدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ویبی ںیھت۔

 اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ  ن زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دمرب یک عیب اک ایبؿ ۔

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دمرب یک عیب اک ایبؿ ۔

یث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س      2368    حس

ر جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ہ ٤ًزو ب٩ زی٨ا ایاض طٌب ابي   آز٦ ب٩ 

 ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ ابَٔز ب٩َِ  ُت َج ٌِ ٔ َس٤ إر  ٔی٨َ ز زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ا  ٨ََ ث ُة َحسَّ َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٕض َحسَّ ٔي إٔیَا َز٦ُ ب٩ُِ أَب آ ا  ٨ََ ث ضُ  َحسَّ ٨ِ ًَ َٙ َرضَٔی اهَّللُ  َت ًِ َ ٢َ أ ا َٗ ا  ٤َ

اَت  ْٔز ٣َ اب ٢َ َج ا َٗ طُ  ًَ ا َب َٓ  ٔ ٔط ٥َ ب َس٠َّ ٠َِیطٔ َو ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ا  ًَ َس َٓ  ٕ ُز زُب  ٩ِ ًَ طُ  َٟ ا  ِبّس ًَ ا  َّ٨ ٢َ َرُج١ْ ٣ٔ ا٦َ أَوَّ ًَ ًَل٦ُ  ُِ ِٟ ا   

 ہک مہ ںیم  ے اکی صخش ےن اےنپ آدؾ  ن ایب اایس ہبعش رمعف  ن دانیر اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک

یہ اسؽ رم الغؾ وک اےنپ رمےن ےک دعب آزاد ایک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس الغؾ وک البای افر اس وک چیب دای اجرب ےن ایبؿ ایک فہ الغؾ ےلہپ 

 ایگ۔



 

 

 آدؾ  ن ایب اایس ہبعش رمعف  ن دانیر اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فالء یک عیب افر اس ےک ہبہ اک ایبؿ۔

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 فالء یک عیب افر اس ےک ہبہ اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2369    حس

ہ :  راوی اٟوٟیس، طٌب ٨ًہابو  لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ، ر زی٨ا اهَّلل ب٩   ، ًبس

ا ضَٔی  َز َر ٤َ اب٩َِ ًُ ُت  ٌِ ٔ َس٤ ٕر  ا ٔی٨َ ز ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٔي  بََرن ا٢َ أَِخ َٗ ُة  َب ٌِ ا ُط ث٨ََ َؤٟیٔس َحسَّ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ و٢ُ  ُس ي َر ََ َ ٢ُ ٧ و ُ٘ ا َي ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ هَّلل

 ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل َتٔط ٩ِ صٔب ًَ َوَِلٔئ َو ِٟ ا  ٍٔ  ٩ِ بَِی

 اوب اولدیل، ہبعش، دبعاہلل  ن دانیر، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فملس ےن فالء یک عیب افر اس ےک ہبہ  ے عنم رفامای ےہ ۔

 ر، ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوب اولدیل، ہبعش، دبعاہلل  ن دانی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 فالء یک عیب افر اس ےک ہبہ اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2370    حس



 

 

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ظہ  ئ ًا  ، اسوز ہی٥،  ا ابز  ، ر ؼو ٨٣  ، ہ، جزیز يب بي ط ا ث٤ا٪ ب٩  ً 

َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ َوز ِْلَِس ا  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ ٕر  ٨ُِؼو ٩ِ ٣َ ًَ ٔیْز  ز ث٨ََا َج َة َحسَّ َطِيَب اُ٪ ب٩ُِ أَبٔي  ٨ََا ًُِث٤َ ث َََریُِت َحسَّ ِط ِت ا َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر

 َٓ َزَة  ٔی َز اب إٔ٪َّ  َٓ ا  ٔ٘ٔیَض ت ًِ َ ٢َ أ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ َٔک ٠ٟٔ َذٟ ُت  َْکِ َذ َٓ ا َوَِلئََضا  َُض َن أَص٠ِ َََر ِط َٚ ا رٔ َو ِٟ ا َلی  ًِ َ ٩ِ٤َٔ أ َئ ٟ َوَِل ِٟ

ََّرَصا ٩ِ٣ٔ َزِوجٔ  ی َد َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ اصَا  ًَ َس َٓ َضا  ُت ِ٘ َت ًِ َ أ ٨َِٔسُظ َٓ ت  ً َذا ٣َا ثََب َٛ َذا َو َٛ نٔي  َلا ًِ َ ِو أ َٟ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ َضا 

َضا َش ِٔ َن َرِت  َتا اِخ َٓ 

 امثعؿ  ن ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن ربریہ

ء مہ ںیل ےگ ںیم ےن ہی یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ایبؿ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رخدیا وت اس ےک امکل ےن رشط اگلیئ ہک فال

 ےن رفامای ہک اس وک آزاد رک دف فالء اس ےک ےیل ےہ وج رفہیپ د انچہچن ںیم ےن ربریہ وک آزاد رک دای یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وک

ا ہچن البای افر اس وک اس ےک اخفدن ےک قلعتم اایتخ

 

ر دای وت اس ےن اہک ہک ارگ فہ ھجم وک اانت اانت امؽ د  وت یھب ںیم اس ےک اس ھ ہن روہںح ی

 فہ اےنپ وشرہ  ے دجا وہ یئگ۔

 امثعؿ  ن ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ یسک صخش اک اھبیئ ای اچچ دیق وہ ایگ وت ایک رشمک وہےن یک وصرت ںیم اس وک وکہی د

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک رضحت سابس ےن ارگ یسک صخش اک اھبیئ ای اچچ دیق وہ ایگ وت ایک رشمک وہےن یک وصرت ںیم اس وک وکہی د  رک ڑھچاای اج اتکس ےہ ؟ افر 

 وج اؿ ےک اھبیئ لیقع افر اچچ سابس ریض یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے اہک ںیم ےن اانپ افر لیقع اک وکہی دای افر اس امؽ تمینغ ںیم رضحت  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک یھب ہصح اھت

 اہلل اعتٰیل ہنع  ے الم اھت۔

یث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س      2371    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧ رضت  اب٩ طہاب ح سٰی  ٣و  ، ہ ً٘ب ہی٥ ب٩  ا ابز اس٤ٌی١ ب٩   ، اهَّلل  ًبس  اس٤ٌٰی١ ب٩ 



 

 

 ٩ِ ًَ َبَة  ِ٘ اصٔی٥َ ب٩ِٔ ًُ َِز أًی١ُ ب٩ُِ إٔب ِٔس٤َ ث٨ََا إ ِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ ًَ أًی١ُ ب٩ُِ  ِٔس٤َ ٨ََا إ ث َىٔی  َحسَّ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ َبَة  ِ٘ وَسی ب٩ِٔ ًُ ٣ُ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو َر ُوا  َِذ٧ َتأ ِس ٔ ا ار َِنَؼ اِْل اِّل ٩ِ٣ٔ  رَٔج ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ٧ََْص  َِ ِٔلب٩ِٔ  أ ُ َِر ٨َ٠ِ َٓ ٨َا  َٟ ائَِذِ٪  ا  اُٟو َ٘ َٓ

َطُ  ائ ٕض َٓٔس ا بَّ ًَ ا  ٨َٔ ٤ّا أُِخت ِٔرَص ز ُط  وَ٪ ٨ِ٣ٔ ا٢َ َِل َتَسًُ َ٘ َٓ 

اامسلیع  ن دبع اہلل، اامسلیع  ن اربامیہ  ن ةقع، ومٰیس ا ن اہشب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ااصنر 

 ااجدت دےئجی وت مہ اےنپ ےک ھچک ولوگں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے ااجزت امیگن افر اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اھبےجن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک وکہی اعمػ رک دںی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اکی درمہ یھب ہن وھچڑف۔

 الیعٰمس  ن دبعاہلل ، الیعمس  ن اربامیہ  ن ةقع، ومٰیس ا ن اہشب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رشمک وک آزاد رکےن اک ایبؿ۔

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رشمک وک آزاد رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2372    حس

٣ :  راوی اسا ابو ی١  ٌٰ اس٤ ہ حٜی٥ ب٩ حزا٦ًبیس ب٩  ْکےت ہیں ٛ روایت  ہظا٦ رعوہ   ہ 

َر   ٕ َا٦ ٔز ی٥َ ب٩َِ ح ٜٔ نٔي أَبٔي أَ٪َّ َح بََر ٕ أَِخ ٩ِ صَٔظا٦ ًَ ا٣ََة  ٨ََا أَبُو أَُس ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ ٨ََا ًُبَِیُس ب٩ُِ إ ث ٔة َحسَّ اص٠ٔٔیَّ َح ِٟ ٔي ا َٙ ف َت ًِ َ ٨ِطُ أ ًَ ضَٔی اهَّللُ 

َةٔ  ائ َي ٣ٔ ل ًَ  ١َ٤َ ٕة َوَح َب َٗ َر ََة  ائ َّي  ٣ٔ اهَّللٔ َػل و٢َ  َرُس ُت  ِٟ َ َشأ َٓ  ٢َ ا َٗ ٕة  َب َٗ َر ََة  َٙ ٣ٔائ َت ًِ َ ٕ َوأ یر ٌٔ َٔة َب ائ َي ٣ٔ ل ًَ  ١َ٤َ َِس٥َ٠َ َح ا أ َّ٤ ٠َ َٓ  ٕ یر ٌٔ َب

 َ ُت أ ٨ِ ُٛ ٔة  اص٠ٔٔیَّ َح ِٟ ا ٔي  ا ف َض ٌُ ٨َ ُت أَِػ ٨ِ ُٛ َئ  َِطَیا َیَِت أ ََرأ اهَّللٔ أ و٢َ  ُس ا َر َی ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ ٨َّ اهَّللُ  ٢َ َتَح ا َٗ ا  َٔض ُر ب بَرَّ ىٔی أََت ٌِ ا َي َٔض ُث ب

 ٕ یِر َک ٩ِ٣ٔ َخ َٟ  َٕ َس٠َ ا  لَي ٣َ ًَ َت  ٤ِ َِس٠َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس ا٢َ  َ٘ َٓ 

وساری  دیبع  ن اامسلیع اوبااسہم اشہؾ رعفہ رفاتی رکےت ںیہ ہک میکح  ن زحاؾ ےن اجتیلہ ںیم وس الغؾ آزاد ےیک ےھت افر وس افٹن



 

 

 افر وس الغؾ آزاد ےیک میکح  ن زحاؾ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن 

ئ

 وت وس افٹن وساری ےک ےیل دی 

ئ

 ےھت  ب املسمؿ وہی 

ئ

ےک ےیل دی 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے درایتف ایک ہک ای روسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ زیچفں ےک قلعتم اتبںیئ وج مہ اجتیلہ ںیم 

   ے ایک رکےت ےھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای مت االسؾ ےل آےئ وت ےنتج کین اکؾ رک ےکچ وہ اقمئ رںیہ ےگ۔وثاب یک تین

ل اوبااسہم اشہؾ رعفہ رفاتی رکےت ںیہ ہک میکح  ن زحاؾ :  رافی
ٰی 
مع
س

 دیبع  ن ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ رعیب الغؾ اک امکل وہ اجےئ افر اس وک ہبہ رک د  چیب د  امجع رک  وکہی د  افر چب

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اعتٰیل اک وقؽ ہک اہلل اکی اثمؽ ایبؿ ارگ رعیب الغؾ اک امکل وہ اجےئ افر اس وک ہبہ رک د  چیب د  امجع رک  وکہی د  افر وچبں وک دیق رک  )وت ایک درتس ےہ( افر اہلل

وپدیشہ وطر رپ افر االعہین رخچ رکات ےہ اکی صخش الغؾ یک وج یسک زیچ رپ دقرت ںیہن راتھک افر اس صخش یک سج وک مہ ےن اینپ رطػ  ے دمعہ رزؼ دای ےہ افر فہ اس ںیم  ے 

 ںیم  ے ارثک ںیہن اجےتن۔ رکےت ںیہ ایک فہ بس ربارب وہں ےگ بس رعتفی اہلل ےک ےیل ےہ ہکلب اؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2373    حس

ر ب٩ ٣دز٣ہ :  راوی ٣شو اور  یث ً٘ی١ اب٩ طہاب رعوہ ٣زوا٪  ٣زی٥ ٟ ابي   اب٩ 

َْکَ  َذ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ َا  ٧ بََر ٢َ أَِخ ا َٗ َِی٥َ  ٔي ٣َز َب اب٩ُِ أ ا  ٨ََ ث ُظ َحسَّ بََرا َة أَِخ ٣َ َر ب٩َِ ٣َِْخَ َو ٤ِٔش ِٟ ا اَ٪ َو زَِو ُ أَ٪َّ ٣َ َوة رُعِ

 َ ض٥ِٔ أ ِی َٟ ٔ یَزُزَّ إ َشأَُٟوُظ أَِ٪  َٓ ازَٔ٪  َو ُس َص ِٓ ائَطُ َو ٔیَن َج ا٦َ ح َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ عٔي ٩ِ٣َ أَ٪َّ  ا٢َ إٔ٪َّ ٣َ َ٘ َٓ ُض٥ِ  ُض٥ِ َوَسبَِی َٟ ا َو ٣ِ

 َ َزِوَ٪ َوأ ِس َت ٨ُِت ا ُٛ ِس  َٗ ِيَی َو اٟشَّ ا  ا٢َ َوإ٣َّٔ ٤َ ِٟ ا ا  یِٔن إ٣َّٔ َت َٔ ٔ ائ لَّ اٟ ُروا إِٔحَسی  ا اِخَت َٓ ُط  ُٗ َِػَس ٔلَيَّ أ ٔث إ َحٔسی ِٟ ا َاَ٪ َحب   ک ٔض٥ِٔ َو ٧َِِیُت ب َتأ

اٟ  ١َ ٩ِ٣ٔ َٔ َٗ ٔیَن  ّة ح ِی٠َ َٟ َة  رِشَ ًَ  ٍَ ـِ ٔ َزص٥ُِ ب َو ٧َِت ٥َ ا َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ٠َِیطٔ اٟ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ُض٥ِ أَ٪َّ  َٟ ََّن  ی ا َتَب َّ٤ ٠َ َٓ  ٕٔ ٔ ائ لَّ

َػ  ٔيی   َّ٨ اٟ ا٦َ  َ٘ َٓ َسبَِي٨َا  اُر  َت َّا ٧َِد إ٧ٔ َٓ ا  اُٟو َٗ یِٔن  َت َٔ ٔ ائ لَّ اٟ ی  ض٥ِٔ إِٔلَّ إِٔحَس ِی َٟ ٔ ٕ إ ٓز َرا  ُ یِر َُ  ٥َ َس٠َّ ِىَی َو أَث َٓ أض  ا٨َّٟ ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ل

َیُِت  َرأ يي  ٔن ٔیَن َوإ ائٔب َا َت ٧ اُؤ ِس َج َٗ  ٥َُِٜ ٧ َوا إٔ٪َّ إِٔخ َٓ ُس  ٌِ ا َب ٢َ أ٣ََّ ا َٗ ُُط ث٥َُّ  َُو أَص٠ِ ٤َٔا ص َي اهَّللٔ ب ل ًَ  ٥ُِٜ بَّ ٨ِ٣ٔ ٩ِ٤َ أََح َٓ ُض٥ِ  َسبَِی ض٥ِٔ  ِی َٟ ٔ زَّ إ َُر أَِ٪ أ

لَي حَ  ًَ ُوَ٪  َٜ بَّ أَِ٪ ی ١ِ َو٩ِ٣َ أََح ٌَ ِٔ ٠َِی َٓ َذَٟٔک  َب  َُلیِّ ی ا٢َ أَِ٪  َ٘ َٓ  ١ِ ٌَ ِٔ ٠َِی َٓ ا  ٠َِي٨َ ًَ  ُ اهَّلل یُئ  ٔٔ ٢ٔ ٣َا ُي ُظ ٩ِ٣ٔ أَوَّ ٔیَّا ٔلَیطُ إ ٌِ ُ َّی ن ٔ َحً ط وِّ



 

 

 َٓ زِ َی َّی  ً ا َح و ٌُ اِرٔج َٓ َِذِ٪  یَأ  ٥ِ َٟ  ٩ِ َّ٤ ٥ُِٜ ٣ٔ َذَٔ٪ ٨ِ٣ٔ رٔی ٩ِ٣َ أ ٧َِس َّا َِل  ٢َ إ٧ٔ ا َٗ َٔک  َذٟ َک  َٟ ٨َِا  ب اُض كَيَّ َّ٨ ُٛ اٟ َز ٥ِ أ٣َِ ُٛ ُؤ ا َٓ ٨َا رُعَ ِي َٟ ٔ ٍَ ٍَ إ َج ََفَ  ٥ِ

َُّض٥ِ  ٧َ ُظ أ بَرُو أَِخ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ َي  ٔل ا إ و ٌُ َرَج ُؤص٥ُِ ث٥َُّ  ا َٓ ُض٥ِ رُعَ ٤َ ک٠ََّ َٓ ُض  ا َّ٨ ٩ِ اٟ ًَ ا  ٨َ َِ ی ب٠ََ ٔذ َّٟ ا ا  َضَذ َٓ ُوا  َذ٧ٔ ا َوأ ُو ب  كَيَّ

 َّ َػل ٔيیِّ  َّ٨ ْض ٠ٟٔ ا بَّ ًَ  ٢َ ا َٗ ٧ََْص  ٢َ أ ا َٗ ازَٔ٪ َو َو ِئی َص ٘ٔیًّل َس ًَ ُِت  َزی ا َٓ ٔسی َو ِٔ َن ُِت  َزی ا َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ   ي 

ا ن ایب رمص  ثیل لیقع ا ن اہشب رعفہ رمفاؿ افر وسمر  ن زخمہم  ے رفاتی رکےت ںیہ اؿ دفونں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

  ے دروخاتس یک ہک اؿ اک امؽ افر اؿ ےک دیقی فاسپ فملس ےک اپس  ب وہازؿ اک فوک آای وت اؿ ولوگں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس

ےیک اجںیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ےری  اس ھ افر ولگ یھب ںیہ ںیہنج مت دھکی رےہ وہ افر ےھجم یچس ابت بس  ے 

یس ےیل اؿ یک میسقت ںیم اتریخ یک یھت افر یبن زایدہ دنسپ ےہانچہچن دف ابوتں ںیم  ے اکی اایتخر رکف ای وت امؽ ول ای دیقی وک افر ںیم ےن ا

یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ولوگں اک دس راوتں  ے زادئ کت ااظتنر ایک اھت رھپ اطفئ  ے فاسپ وہےئ ےھت  ب ولوگں وک ولعمؾ وہ ایگ 

دیقویں وک اایتخر رکےت ںیہ  ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس دف زیچفں ںیم  ے رصػ اکی یہ زیچ فاسپ رکںی ےگ ولوگں ےن رعض ایک ہک مہ

)دیقویں وک انیل اچےتہ ںیہ( یبن یلص اہلل ہیلع فملس ولوگں ےک درایمؿ ڑھک  وہےئ افر اہلل یک رعتفی ایبؿ یک سج اک فہ قحتسم ےہ رھپ 

وج مت ںیم  ے ہی  رفامای اہمتر  اھبیئ امہر  اپس وتہب رک ےک آےئ ںیہ افر ےریا ایخؽ ےہ ہک ںیم اؿ وک اؿ ےک دیقی فاسپ رک دفں افر

وخیش  ے رکان اچےہ وت رک  افر وج اانپ ہصح فاسپ ہن رکان اچےہ وت )ااظتنر رک ( اہیں کت ہک مہ اس وک امؽ تمینغ ںیم  ے دںی ےگ 

رفامای وج بس  ے ےلہپ مہ وک اہلل د  اگ وت ااسی رک  ولوگں ےن اہک ہک مہ وخبیش ااسی رکےن وک ایتر ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ںیمہ ولعمؾ ںیہن ہک سک ےن ااجزت دی ےہ افر سک ےن ااجزت ںیہن دی اس ےیل مت فاسپ اجؤ اہیں کت ہک اہمتر  ےردار 

اہمتر  اپس اہمترا اعمہلم ک ش رکںی ولگ فاسپ  ےل ےئگ اؿ  ے اؿ ےک ےردارفں ےن وگتفگ یک رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک 

 ولگ ایس رپ رایض ںیہ افر اس یک ااجزت د  دی ےہ زرہی اک ایبؿ ےہ ہک وہازؿ ےک ادتم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ہک

دیقویں ےک قلعتم ےھجم یہی احؽ ولعمؾ وہا ےہ افر اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک رضحت سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص 

 اہلل ہیلع فملس  ے رعض ایک ںیم ےن اانپ افر لیقع اک وکہی دای۔

 ا ن ایب رمص  ثیل لیقع ا ن اہشب رعفہ رمفاؿ افر وسمر  ن زخمہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

ہی د  افر وچبں وک دیق رک  )وت ایک درتس ےہ( افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اہلل اکی اثمؽ ایبؿ ارگ رعیب الغؾ اک امکل وہ اجےئ افر اس وک ہبہ رک د  چیب د  امجع رک  وک

وپدیشہ وطر رپ افر االعہین رخچ رکات ےہ اکی صخش الغؾ یک وج یسک زیچ رپ دقرت ںیہن راتھک افر اس صخش یک سج وک مہ ےن اینپ رطػ  ے دمعہ رزؼ دای ےہ افر فہ اس ںیم  ے 

 فہ بس ربارب وہں ےگ بس رعتفی اہلل ےک ےیل ےہ ہکلب اؿ ںیم  ے ارثک ںیہن اجےتن۔رکےت ںیہ ایک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2374    حس

 ًلي ب٩ حش٩ ًبساهَّلل اب٩ ًو٪ :  راوی

 َ ٧ بََر ٔ أَِخ اهَّلل ِبُس  ًَ َا  بََر٧ ٕٙ أَِخ ٘ٔی َحَش٩ٔ ب٩ِٔ َط ِٟ ا ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ٨ََا  ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ٔلَيَّ إٔ٪َّ  َتَب إ َٜ َٓ  ٍٕ ٔ َآ َي ٧ ٔل تَِبُت إ َٛ ا٢َ  َٗ ِوٕ٪  ًَ اب٩ُِ  ا 

 ٔ ات َ٘ َت١َ ٣ُ َ٘ َٓ ٔئ  ٤َا ِٟ ا لَي  ًَ ُتِشَقي  ُض٥ِ  ا٣ُ ٌَ َِن وَ٪ َوأ ر  َا ٙٔ َوص٥ُِ ُ ٔ َل٠ ٤ُِؼ ِٟ ا َىٔی  لَي ب ًَ اَر  َُ َ ٥َ أ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ُض٥ِ ًَ یَّ رٔ َرا َذ َسَيی  ُض٥ِ َو ٠ََت

ََػ  َحِیٔع َوأ ِٟ ا َذَٟٔک  ٔي  َز َوکَاَ٪ ف ٤َُ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ً ًَ  ٔ ٔط َىٔی ب ث َة َحسَّ َٔی یِز َو ئٕٔذ ُج َِو٣َ  اَب ی

  یل  ن ب ن دبعاہلل ا ن وعؿ ایبؿ رکےت ںیہ ںیم ےن انعف وک ھکل اجیھب وت اوہنں ےن وجاب ںیم ھکل اجیھب ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن

ںیم ہک فہ اغلف ےھت افر اؿ ےک اجونرفں وک اپین الپای اج رتا اھت اؿ ںیم وج ڑلےن فاےل ےھت اؿ وک لتق رک دای ینب قلطصم رپ ہلمح ایک اس احؽ 

 افر افر اؿ یک وعروتں افر وچبں وک دیق رک ایل وجریہی یھب ایس دؿ تا ھ آیئ ںیھت انعف اک ایبؿ ےہ ہک ھجم  ے دبعاہلل  ن رمع ےن ہی ایبؿ ایک

 فہ اس رکشل ںیم ےھت۔

  یل  ن ب ن دبعاہلل ا ن وعؿ :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

درتس ےہ( افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اہلل اکی اثمؽ ایبؿ ارگ رعیب الغؾ اک امکل وہ اجےئ افر اس وک ہبہ رک د  چیب د  امجع رک  وکہی د  افر وچبں وک دیق رک  )وت ایک 

وپدیشہ وطر رپ افر االعہین رخچ رکات ےہ اکی صخش الغؾ یک وج یسک زیچ رپ دقرت ںیہن راتھک افر اس صخش یک سج وک مہ ےن اینپ رطػ  ے دمعہ رزؼ دای ےہ افر فہ اس ںیم  ے 

  ےیل ےہ ہکلب اؿ ںیم  ے ارثک ںیہن اجےتن۔رکےت ںیہ ایک فہ بس ربارب وہں ےگ بس رعتفی اہلل ےک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2375    حس



 

 

٣حیریز :  راوی اٟزح٩٤ ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ حبا٪  ابي ًبس ک ربیٌہ ب٩   ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ ٣اٟ

 ٌَ َربٔی  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُوُس ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ًَ ا  ٨ََ ث اب٩ِٔ َحسَّ  ٩ِ ًَ اَ٪  ٌَی ب٩ِٔ َحبَّ َیِح ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ  ٩ٔ٤َ ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ ٔي  َة ب٩ِٔ أَب

 ُ اهَّلل َّي  و٢ٔ اهَّللٔ َػل َرُس  ٍَ ٨َا ٣َ ِج ا٢َ َْخَ َ٘ َٓ ُتطُ  ِٟ َ َشأ َٓ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر یٕس  ٌٔ َس َا  ُِت أَب َرأَی ا٢َ  َٗ  ٕ ز ٔی یِر َىٔی ٣َُح ٔ ب زَِوة َُ ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  

 ِٟ زِبَُة َوأَِحبَب٨َِ ا ٌُ ِٟ ا ٠َِي٨َا  ًَ ِت  َتسَّ ِط ا َٓ اَئ  َش ِّ٨ ٨َا اٟ َضِي ِطَت ا َٓ زَٔب  ٌَ ِٟ ا َسِئی  َسبِّیا ٩ِ٣ٔ  ٨َِا  ََػب أ َٓ  ٔٙ ٔ َل٠ و٢َ ٤ُِؼ َرُس ا  ٨َ ِٟ َ َشأ َٓ ز٢َِ  ٌَ ِٟ ا ا 

َنَش  ا ٣َا ٩ِ٣ٔ  ٠ُو ٌَ ِٔ َت ٥ُِٜ أَِ٪ َِل  ٠َِی ًَ ٢َ ٣َا  ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٨َْٔة اهَّللٔ  کَائ هَٔي  ا٣َةٔ إِٔلَّ َو َ٘ٔی ِٟ ا  ٔ یَِو٦ ٔلَي  ٨َٕٔة إ َائ ک  ٤َٕة 

دبع اہلل  ن ویفس امکل رہعیب  ن ایب دبعارلنمح دمحم  ن ییحی  ن ةحؿ ریحمسی  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن 

( وپاھچ وت اوہنں ےن وجاب دای ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک داھکی وت اؿ  ے ںیم ےن )زعؽ ےک قلعتم

فملس ےک اس ھ زغفہ ینب قلطصم ںیم ےلکن وت مہ ولوگں وک رعب ےک دنچ دیقی تا ھ آےئ مہ ولوگں وک وعروتں یک وخاشہ یھت افر رجتد 

 فملس  ے وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع یک زدنیگ دوشار یھت اس ےیل مہ ولوگں ےن زعؽ رکان اچتاانچہچن مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس ےن رفامای ااسی ہن رکےن ںیم وکیئ رحج ںیہن اس ےیل ہک وج اجؿ ایقتم کت دیپا وہےن ےک ےیل دقمر وہ یکچ ےہ فہ دیپا وہ رک 

 رےہ یگ۔

 دبع اہلل  ن ویفس امکل رہعیب  ن ایب دبعارلنمح دمحم  ن ییحی  ن ةحؿ ریحمسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

کی اثمؽ ایبؿ  اک وقؽ ہک اہلل اارگ رعیب الغؾ اک امکل وہ اجےئ افر اس وک ہبہ رک د  چیب د  امجع رک  وکہی د  افر وچبں وک دیق رک  )وت ایک درتس ےہ( افر اہلل اعتٰیل

وپدیشہ وطر رپ افر االعہین رخچ رکات ےہ اکی صخش الغؾ یک وج یسک زیچ رپ دقرت ںیہن راتھک افر اس صخش یک سج وک مہ ےن اینپ رطػ  ے دمعہ رزؼ دای ےہ افر فہ اس ںیم  ے 

 رکےت ںیہ ایک فہ بس ربارب وہں ےگ بس رعتفی اہلل ےک ےیل ےہ ہکلب اؿ ںیم  ے ارثک ںیہن اجےتن۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2376    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ہ حرضت  ً ابوزً ٌٗ٘اَ  رہ ب٩  ِحب جزیز ٤ًا یر ب٩  ہ  ز



 

 

 َ ٩ِ أ ًَ َة  ًَ ًِ َبٔي ُز ٩ِ أ ًَ  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ا اَرَة ب٩ِٔ  ٤َُ ً ٩ِ ًَ ٔیْز  ز ٨ََا َج ث ٕب َحسَّ ُ ب٩ُِ َِحِ یِر ا ُزَص ٨ََ ث ٔب  َحسَّ ٢ُ أُح ا ٢َ َِل أََز ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َِزَة َر ی ٔي صَُز ب

 َ ٩ِ أ ًَ رٔٔث  ا َح ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ٔ ٔیَرة ِ٤ُ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٤ٔیٔس  َح ِٟ ا ِبٔس  ًَ ُ ب٩ُِ  ز زٔی َا َج بََر٧ ٕ أَِخ ًَل٦ اب٩ُِ َس َىٔی  ث ٤ٔی٥ٕ و َحسَّ َىٔی َت ٩ِ ب ًَ َِزَة َو ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ َة  ًَ ًِ بٔي ُز

 ًَ ًِ ٩ِ أَبٔي ُز ًَ َرَة  ا ٤َ ًُ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ٔ اهَّللٔ  َرُس ُت ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٔ ٤ ًََلٕث َس ٨ُِذ ث ٤ٔی٥ٕ ٣ُ ُت أُحٔب  بَىٔی َت ِٟ ٔ ا٢َ ٣َا ز َٗ َِزَة  ی َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ ٥َ َة  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی

ض٥ِٔ  و٢ُ ٓٔی ُ٘ ٢َ  َي ا َ٘ َٓ ُُض٥ِ  ات َٗ َػَس َِت  ائ ا٢َ َوَج َٗ ا٢ٔ  جَّ اٟسَّ لَي  ًَ ًٔی  ََطس  أ٣َُّ و٢ُ ص٥ُِ أ ُ٘ ُط َي ُت ٌِ ٔ ٥َ  َس٤ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس

 ٔ اً ِٔس٤َ ٔس إ َٟ ا ٩ِ٣ٔ َو ََّض ٧ٔ إ َٓ َضا  ٔ٘ٔی ت ًِ َ ٢َ أ ا َ٘ َٓ ائَٔظَة  ًَ ٨َِٔس  ُض٥ِ ً ْة ٨ِ٣ٔ َسبٔیَّ َِت  کَا٧ ا َو ِو٨َ٣ٔ َٗ اُت  َٗ َػَس  ٔ ظ  ی١َ َصٔذ

 رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ینب زریہ  ن رحب رجری امعرہ  ن اقعقع اوبزرہع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے

 میمت  ے ربارب تبحم رکات روہں اگ ا ن السؾ رجری  ن دبعادیمحل ریغمہ احرث اوبزرہع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع امعرہ اوبزرہع

  ے ربارب رکات وہں  ب  ے ںیم ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ینب میمت

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے اؿ ےک قلعتم نیت ابںیت ینس ںیہ ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اؿ ولوگں ےک قلعتم 

 ہی امہری رفامےت وہےئ انس ہک فہ ےریی اتم ںیم داجؽ ےک ےیل تہب زایدہ تخس وہں ےگ اکی ابر ینب میمت ےک دصاقت آےئ وت رفامای

وقؾ ےک دصاقت ںیہ افر ینب میمت یک اکی وعرت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس دیق وہ رک آیئ وت رفامای ہک ا ے آزاد رک دف 

 اس ےیل ہک فہ رضحت اامسلیع ہیلع االسلؾ یک افالد ںیم  ے ےہ۔

  اہلل اعتٰیل ہنعزریہ  ن رحب رجری امعرہ  ن اقعقع اوبزرہع رضحت اوبرہریہ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ وج اینپ ولڈنی وک ادب اھکسےئ افر میلعت د ۔

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ےئ افر میلعت د ۔اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ وج اینپ ولڈنی وک ادب اھکس

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2377    حس

ی :  راوی سٰی اطٌز ٣و ابو رضت  زہ ح ابوبز ْطٖ طٌيی  ٣ ٣ح٤س ب٩ ٓـی١  ہی٥  ا ابز  اسحاٚ ب٩ 



 

 

ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ  ٕٖ ٩ِ ٣َُْطِّ ًَ ِی١ٕ  ـَ ُٓ َس ب٩َِ  َّ٤ ٍَ ٣َُح ٔ ٤ َس اصٔی٥َ  َِز ُٚ ب٩ُِ إٔب ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث ُط  َحسَّ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  وَسی َر ٔي ٣ُ ٩ِ أَب ًَ َزَة  ُزِ َبٔي ب ٩ِ أ ًَ

ا ث٥َُّ  َض ِی َٟ ٔ أَِحَش٩َ إ َٓ َضا  َٟ ا ٌَ َٓ یَْة  رٔ ُط َجا َٟ َِت  ٧ ٥َ ٩ِ٣َ کَا َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس ا٢َ  َٗ  ٢َ ا ا٪ٔ َٗ َز ُط أَِج َٟ ا کَاَ٪  َجَض زَوَّ ا َوَت َض َ٘ َت ًِ َ   أ

دمحم  ن لیضف رطمػ یبعش اوبربدہ رضحت اوب ومٰیس ارعشی  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک روسؽ اہلل ااحسؼ  ن اربامیہ 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک سج ےک اپس ولڈنی وہ افر فہ اس یک ایھچ رطح رپفرش رک  رھپ اس وک آزاد رک د  افر اس  ے 

 اکنح رک ےل وت اس ےک ےیل دفرہا وثاب ےہ۔

 ااحسؼ  ن اربامیہ دمحم  ن لیضف رطمػ یبعش اوبربدہ رضحت اوبومٰیس ارعشی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک الغؾ اہمتر  اھبیئ ںیہ وج مت وخد اھکؤ فیہ اہن

 آزاد رکےن اک ایبؿ الغؾ :   ابب

دت افر اس ےک اس ھ یسک زیچ وک رشکی ہن انبء افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک الغؾ اہمتر  اھبیئ ںیہ وج مت وخد اھکؤ فیہ اںیہن الھکؤ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اہلل یک ساب

افر ریغ ڑپفویسں افر اس ھ  ےنھٹی فاولں افر اسمرففں افر ولڈنویں الغومں ےک اس ھ ااسحؿ رکف  فادلنی ےک اس ھ افر رہتش دارفں ومیتیں ونیکسمں افر رہتش دار ڑپفویسں

   ے رماد رفس اکر قیف ےہ۔اہلل اعتٰیل ںیہن دنسپ رکات اس وک وج ربکتم افر رخف رکےن فاال ےہ ذی ارقلیب  ے رماد رہتش دار افر بنج  ے رماد ایبنج ےہ افر اجر بنج

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2378    حس

یس :  راوی ر ب٩ سو احسب ٣ٌزو ہ واػ١  ایاض طٌب ابي   آز٦ ب٩ 

 ِ ی و ُس زُوَر ب٩َِ  ٌِ ٤َ ِٟ ُت ا ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ اِْلَِحَسُب  أػ١ْ  ث٨ََا َو َبُة َحسَّ ٌِ ُط ٨ََا  ث ٔیَإض َحسَّ َز٦ُ ب٩ُِ أَبٔي إ ٨ََا آ ث َذٓرٕ َحسَّ ُِت أَبَا  َرأَی ا٢َ  َٗ ٕس 

 ِٟ َبِ ا اب َس يي  ٔن ٢َ إ ا َ٘ َٓ َٔک  ذَٟ  ٩ِ ًَ ُظ  ا ٨َ ِٟ َ َشأ َٓ ْة  ٔ ح٠َُّ ط ًَُل٣ٔ َي ُ ل ًَ ْة َو ٔ ح٠َُّ ط ٠َِی ًَ ُط َو ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر یَّ  رٔ ا َٔ ٔ َّي ِ ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ َي  ٔل ٔي إ ن کَا َظ َٓ ًّل  َرُج ُت 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ٔي  ل  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٥ُِٜ  اهَّللُ  ی َیِٔس َت أ اهَّللُ َتِح ُض٥ِ  ٠َ ٌَ ٥ُِٜ َج َوُل ٥َُِٜ َخ َوا٧ ٢َ إٔ٪َّ إِٔخ ا َٗ ٔ ث٥َُّ  ط ُط بٔأ٣ُِّ َّرَِت ی ًَ َ أ

 ِِ ا َي وص٥ُِ ٣َ ُٔ ُک٠َِّ َبُص َوَِل ت ی٠َِ ا  َّ٤ ُط ٣ٔ بِٔش ُی٠ِ ِٟ ِک١ُُ َو َیأ ا  َّ٤ ُط ٣ٔ ٤ِ ٌٔ ِل ٠ُِی َٓ  ٔ یَٔسظ َاَ٪ أَُخوُظ َتِحَت  ک  ٩ِ٤َ تُ َٓ ِٔ ک٠ََّ إِٔ٪  َٓ ُُض٥ِ  ٔب ُُض٥ِ ٠ ٔب ٠ ِِ ا َي وص٥ُِ ٣َ ٤ُ



 

 

ُوص٥ُِ  ٨ أًَٔي َٓ 

آدؾ  ن ایب اایس ہبعش فالص ادحب رعمفر  ن وسدی ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اوبذر افغری وک داھکی اس احؽ ںیم ہک فہ اکی وجڑا 

ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن  ےنہپ وہےئ ےھت اؿ اک الغؾ یھب فاسی یہ وجڑا ےنہپ وہےئ اھت مہ ےن اؿ  ے اس ےک قلعتم درایتف ایک وت اوہنں

ں اکی صخش وک اگیل دی وت اس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ےریی اکشتی یک ھجم  ے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایک وت ےن اس وک ام

 د  دای ےہ یک اگیل دی ےہ رھپ رفامای ہک اہمتر  ادتم سگار اہمتر  اھبیئ ںیہ ںیہنج اہلل اعتٰیل ےن اہمتر  تاوھتں )ہضبق( ںیم

ؾ اس ےیل سج اک اھبیئ اس ےک ہضبق ںیم وہ وت ا ے فیہ الھکےئ وج وخد اھکات ےہ افر ا ے فاسی یہ انہپےئ  اسی وخد اتنہپ ےہ اؿ وک اےسی اک

 یک فیلکت ہن دف وج اؿ  ے ہن وہ ےکس افر ارگ اںیہن فیلکت دف وت اؿ یک دمد رکف۔

 فر  ن وسدیآدؾ  ن ایب اایس ہبعش فالص ادحب رعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس الغؾ اک ایبؿ وج اےنپ رپفرداگر یک سابدت ایھچ رطح رک  افر اےنپ امکل یک ریخ وخاہ

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ت ایھچ رطح رک  افر اےنپ امکل یک ریخ وخایہ رک ۔اس الغؾ اک ایبؿ وج اےنپ رپفرداگر یک سابد

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2379    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ٍ ک ٧آ ٟ ٣ا ش٤٠ہ  ٣ اهَّلل ب٩   ًبس 

 َ٤ ٩ِ اب٩ِٔ ًُ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو َر ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  َز 

یِٔن  َت زَّ ُُظ ٣َ ُط أَِجز َٟ َاَ٪  ٔ ک ط َربِّ َزَة  َٔبا ُظ َوأَِحَش٩َ ً َس َسیِّ َح  َنَؼ ا  ِبُس إَٔذ ٌَ ِٟ  ا

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک الغؾ  ب دبع اہلل  ن ہملسم امکل انعف ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ

 اےنپ امکل یک ریخ وخایہ رک  افر اےنپ رپفرداگر یک ایھچ رطح سابدت رک  وت اس وک دفدنچ وثاب ےلم اگ۔



 

 

 دبع اہلل  ن ہملسم امکل انعف ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اس الغؾ اک ایبؿ وج اےنپ رپفرداگر یک سابدت ایھچ رطح رک  افر اےنپ امکل یک ریخ وخایہ رک ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2380    حس

ٛثیر سٔیا٪ ػاٟ :  راوی اطٌزی٣ح٤س ب٩  سٰی  ٣و ابو زہ  ابوبز  ح طٌيی 

وَسی  َبٔي ٣ُ ٩ِ أ ًَ َزَة  ُزِ ٔي ب ٩ِ أَب ًَ ٔيیِّ  ٌِ ٩ِ اٟظَّ ًَ ٕٔح  اٟ َػ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس َا  ٧ ٕ أَِخبََر ٔیر ث َٛ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ٔیِّ َر ز ٌَ َِط ِْل ا

َرجُ  ٤َا  ٥َ أَی  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ٤َا اٟ أ٪ َوأَی  ٠َطُ أَِجَز َٓ ا  َجَض زَوَّ َضا َوَت َ٘ َت ًِ َ َضا َوأ ٔیَب ِز أَِحَش٩َ َتأ َٓ ََضا  ب َزَّ أ َٓ َْة  ارٔی طُ َج َٟ ٧َِت  َا ١ٕ ک

ا٪ٔ  ُط أَِجَز ٠َ َٓ  ٔ ط َوأٟی ٣َ َّٙ َّٙ اهَّللٔ َوَح ی َح ِبٕس أَزَّ ًَ 

وہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای دمحم  ن ریثک  نایؿ اصحل یبعش اوبربدہ اوب ومٰیس ارعشی  ے رفاتی رکےت ںیہ ا

سج صخش ےک اپس ولڈنی وہ افر اس وک ایھچ رطح رپ ادب اھکسےئ افر اس وک آزاد رک ےک اس  ے اکنح رکےل وت اس وک دفرہا وثاب 

 ےلم اگ افر سج الغؾ ےن اہلل اک قح افر اےنپ اموکلں اک قح ادا ایک وت اس وک دفرہا وثاب ےلم اگ۔

 دمحم  ن ریثک  نایؿ اصحل یبعش اوبربدہ اوبومٰیس ارعشی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وخایہ رک ۔ اس الغؾ اک ایبؿ وج اےنپ رپفرداگر یک سابدت ایھچ رطح رک  افر اےنپ امکل یک ریخ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2381    حس



 

 

٨ًہ :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ب  شی ٣ ہزی سٌیس ب٩  ص ز اهَّلل یو٧ ًبس ٣ح٤س   برش ب٩ 

 ٔ َس٤ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ُُص  یُو٧ ٧َا  بََر ٔ أَِخ اهَّلل ِبُس  ًَ ٧َا  ٕس أَِخبََر َّ٤ رِٔشُ ب٩ُِ ٣َُح ٨ََا ب ث ضَٔی َحسَّ َر َِزَة  ی َُز ُو ص ٢َ أَب ا َٗ و٢ُ  ُ٘ ٔب َي ٤َُشیَّ ِٟ ا یَس ب٩َِ  ٌٔ َس ُت  ٌِ

ٔذی َّٟ ا أٟٔح أَِجزَأ٪ َو اٟؼَّ  َٔ ٠٤ِ٤َُو ِٟ ا ِبٔس  ٌَ ٥َ ٠ِٟٔ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َر  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ٔي  اهَّللُ  ُ ف از حَٔض ِٟ ا ِوَِل  َٟ  ٔ ظ ٔسی بَٔیسٔ ِٔ َن

 ِٟ ا ٔ َو اهَّلل َْ َسبٔی١ٔ  ٠٤ُِو َا ٣َ وَت َوأ٧َ َِبُت أَِ٪ أ٣َُ يي َْلَِحب ٔز  أُم  َحخ  َوب

رشب  ن دمحم دبعاہلل ویسن زرہی دیعس  ن بیسم اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

 ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ےریی اجؿ ےہ ارگ ےن رفامای کین تخب الغؾ ےک ےیل وج یسک یک تیکلم ںیم وہ دفرہا وثاب ےہ  مس

 اہلل یک راہ ںیم اہجد رکان افر جح افر امں ےک اس ھ ااسحؿ رکان ہن وہات وت ںیم دنسپ رکات ہک یسک اک الغؾ وہ رک رمفں۔

 رشب  ن دمحم دبعاہلل ویسن زرہی دیعس  ن بیسم اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اس الغؾ اک ایبؿ وج اےنپ رپفرداگر یک سابدت ایھچ رطح رک  افر اےنپ امکل یک ریخ وخایہ رک ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2382    حس

٨ًہ :  یراو لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ح  ٟ ابوػا ع  ٤ً ہ ا ٣ ابواسا َّص   اسحاٚ ب٩ ن

َِزَة َر  َُزی ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٕٔح  اٟ ا أَبُو َػ ث٨ََ ٔع َحسَّ ٤َ ًِ َ ِْل ا  ٩ِ ًَ َة  ا٣َ ا أَبُو أَُس ٨ََ ث ٕ َحسَّ َنَِّص ُٚ ب٩ُِ  ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث ٔيی  َحسَّ َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی 

 َ٠ ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل ٔسظ ٨َِؼُح َٟٔشیِّ َی ٔ َو ط َزَة َربِّ ا یُِحٔش٩ُ ًَٔب ْٔلََحسٔص٥ِٔ  ا  ٥َ ٣َ ٌِ ٔ ن  ٥َ َس٠َّ ٔ َو  ِیط

 ااحسؼ  ن رصن اوبااسہم اشمع اوباصحل اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس

 وج اےنپ رپفرداگر یک سابدت ایھچ رطح رک  افر اےنپ آاق یک ریخ وخایہ رک ۔ےن رفامای ایک رتہب احتل ےہ ہک اس صخش یک 



 

 

 ااحسؼ  ن رصن اوبااسہم اشمع اوباصحل اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رکاتہ اک ایبؿ۔ افر ےریا الغؾ ای ےریی ولڈنی ہہک رک اکپر الغؾ رپ دتس درازی رکےن یک

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اہمتر  وکین اکر الغؾ الغؾ رپ دتس درازی رکےن یک رکاتہ اک ایبؿ۔ افر ےریا الغؾ ای ےریی ولڈنی ہہک رک اکپرےن اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل ےن رفامای فااصلنیحل

ئ

 نم سابدمک فاامَن

وواک فہ الغؾ وج تیکلم ںیم وہ زین اہلل اعتٰیل اک وقؽ اایفل دیس اھ دلی اابلب دفونں ےن اےنپ ےردار
ملک
م

وک درفاز  ےک زندکی اپای زین اہلل اعتٰیل اک وقؽ  افر ولڈنایں افر رفامای دبعا 

م اوملانمت اہمتری ومنم ابدنایں افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک فاذرک

ک

 

 ی
ی

 

ی
ف

 ین  دن رکب اےنپ امکل ےک اپس ےریا ذرک رکان۔نم 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2383    حس

ٍ ًبساهَّلل )اب٩ ٤ًز :  راوی ز، یحٌی، ًبیس اهَّلل ، ٧آ  (٣شس

ا ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َىٔی ٧َآ ث ٔ َحسَّ اهَّلل ٩ِ ًُبَِیسٔ  ًَ یَِحٌَی  ٨ََا  ث ْز َحسَّ ٨ََا ٣َُشسَّ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٔ َر هَّلل

یِٔن  زََّت ُُظ ٣َ ز ُط أَِج َٟ َاَ٪  ک  ٔ َربِّط َزَة  َٔبا َسُظ َوأَِحَش٩َ ً َسیِّ ِبُس  ٌَ ِٟ ا َنَؼَح  َٔذا  ٢َ إ ا َٗ 

ی ۃ فملس  ے
رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک  ب الغؾ اےنپ آاق  دسمد، ییحی، دیبع اہلل ، انعف دبعاہلل )ا ن رمع( یبن رکص  یلص اہلل عل

 یک ریخ وخایہ رک  افر اےنپ رپفرداگر یک سابدت ایھچ رطح رک  وت اس وک دفرہا وثاب ےلم اگ

 (دسمد، ییحی، دیبع اہلل ، انعف دبعاہلل )ا ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اہمتر  وکین اکر الغؾ الغؾ رپ دتس درازی رکےن یک رکاتہ اک ایبؿ۔ افر ےریا الغؾ ای ےریی ولڈنی ہہک رک اکپرےن اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل ےن رفامای فااصلنیحل

ئ

 نم سابدمک فاامَن

وواک فہ
ملک
م

 اک وقؽ الغؾ وج تیکلم ںیم وہ زین اہلل اعتٰیل اک وقؽ اایفل دیس اھ دلی اابلب دفونں ےن اےنپ ےردار وک درفاز  ےک زندکی اپای زین اہلل اعتٰیل افر ولڈنایں افر رفامای دبعا 



 

 

م اوملانمت اہمتری ومنم ابدنایں افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک فاذرکین  دن رکب اےنپ امکل ےک اپس ےریا ذرک 

ک

 

 ی
ی

 

ی
ف

 رکان۔نم 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2384    حس

٣وسٰی  :  راوی ابو زہ  ر ابوبز ہ بزیس  ٣ ابواسا ء  ًًل  ٣ح٤س ب٩ 

اهَّللُ ضَٔی  َر ٔي ٣ُوَسی  ٩ِ أَب ًَ َزَة  ُزِ َبٔي ب ٩ِ أ ًَ َُزیِٕس  ٩ِ ب ًَ َة  ا٣َ ُو أَُس ا أَب ٨ََ ث ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٨ِ َحسَّ ًَ اهَّللُ   َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ُط 

 ٩ِ٣ٔ ٔ ط ٠َِی ًَ ُط  َٟ ٔذی  َّٟ ا  ٔ ظ سٔ َسیِّ ٔلَي  ی إ زِّ ٔ َویَُؤ َربِّط َزَة  ا یُِحٔش٩ُ ًَٔب ی  ٔذ َّٟ َُ ا ُو ٠٤ِ ٤َ ِٟ ا  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ُط ًَ َٟ ةٔ  ًَ ا لَّ ٔة َواٟ ٔؼیَح َّ٨ اٟ ِّٙ َو َح ِٟ ا  

ا٪ٔ  َز  أَِج

ٰیس یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ الغؾ دمحم  ن العء اوبااسہم ربدی اوبربردہ اوب وم

وج اےنپ رپفرداگر یک سابدت ایھچ رطح رکات ےہ افر اےنپ امکل یک ریخ وخایہ افر اتدعباری رکات ےہ افر وج قح اس رپ فا ب ےہ ا ے 

 اجبالات ےہ وت اس ےک ےیل دانگ ارج ےہ۔

   ن العء اوبااسہم ربدی اوبربردہ اوبومٰیسدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اہمتر  وکین اکر الغؾ الغؾ رپ دتس درازی رکےن یک رکاتہ اک ایبؿ۔ افر ےریا الغؾ ای ےریی ولڈنی ہہک رک اکپرےن اک ایبؿ اف

ئ

ر اہلل اعتٰیل ےن رفامای فااصلنیحل نم سابدمک فاامَن

وواک فہ الغؾ وج تیکلم ںیم وہ زین اہلل اعتٰیل اک وقؽ اایفل دیس اھ دلی اابلب دفونں ےن اےنپ ےردار
ملک
م

وک درفاز  ےک زندکی اپای زین اہلل اعتٰیل اک وقؽ  افر ولڈنایں افر رفامای دبعا 

م 

ک

 

 ی
ی

 

ی
ف

 اوملانمت اہمتری ومنم ابدنایں افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک فاذرکین  دن رکب اےنپ امکل ےک اپس ےریا ذرک رکان۔نم 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2385    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو رضت  ہ ح ٨٣ب ہ٤ا٦ ب٩  اٚ ٤ٌ٣ز  ٟزز ا ًبس  ٣ح٤س 

ِ حَ  ی َُز ٍَ أَبَا ص ٔ َس٤ َّطُ  ٧َ ٕ أ ط بِّ ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُ ا٦ ٩ِ َص٤َّ ًَ ٤َْز  ٌِ ٧َا ٣َ بََر ٚٔ أَِخ ا زَّ زَّ اٟ ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ ْس َحسَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٔيیِّ سَّ َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُث  یَُحسِّ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َزَة 



 

 

 ٌٔ ِ ٥ِ أَك ُٛ ١ِ أََحُس ُ٘ ٢َ َِل َي ا َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ١ِ َػل ُ٘ َی َوَِل َي ِوَِل ی ٣َ ٔس َسیِّ  ١ِ ُ٘ َی ِٟ ََّک َو َرب  ٔٙ ِس ا ََّک  َرب ِئ  ؿِّ ََّک َو َرب  ٥ِ

ًَُلمٔي ٔي َوُ ات َت َٓ اَی َو َت َٓ  ١ِ ُ٘ َی ِٟ ًٔی َو ِبٔسی أ٣ََ ًَ  ٥ِ ُٛ  أََحُس

ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع دمحم دبعارلزاؼ رمعم امہؾ  ن ہبنم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت 

ح فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ںیم  ے وکیئ صخش ہی ہن ےہک ہک اےنپ رب وک اھکان الھک اےنپ رب وک فوض رکا اےنپ رب وک اپین الپ ہکلب اس رط

 
َ

 

َ

 

ِ  ےہک ا  ےری  ےردار ا  ےری  آاق افر مت ںیم  ے وکیئ صخش دبعی )ےریا الغؾ( ای ایتم )ےریی ولڈنی( ہن ےہک ہکلب ف

 

 ن
َ

 

َ

 

ف
َ
َق ف

  ِی  ےہک۔
َ ُ

 

 افر غ

 دمحم دبعارلزاؼ رمعم امہؾ  ن ہبنم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اہمتر  وکینالغؾ رپ دتس درازی رکےن یک رک

ئ

 اکر الغؾ اتہ اک ایبؿ۔ افر ےریا الغؾ ای ےریی ولڈنی ہہک رک اکپرےن اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل ےن رفامای فااصلنیحل نم سابدمک فاامَن

وواک فہ الغؾ وج تیکلم ںیم وہ زین اہلل اعتٰیل اک وقؽ اایفل دیس اھ دلی اابلب دفونں ےن اےنپ
ملک
م

 ےردار وک درفاز  ےک زندکی اپای زین اہلل اعتٰیل اک وقؽ افر ولڈنایں افر رفامای دبعا 

م اوملانمت اہمتری ومنم ابدنایں افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک فاذرکین  دن رکب اےنپ امکل ےک اپس ےریا ذرک رکان

ک

 

 ی
ی

 

ی
ف

 ۔نم 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2386    حس

٨ًہ ابو :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ٍ ٤ٌ٨ٟا٪ جزیز ب٩ حاز٦ ٧آ  ا

 َٗ ا٢َ  َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٤ََُز  اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ  ٕ از٦ٔ ُ ب٩ُِ َح ز ٔی ز ث٨ََا َج أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ٨ََا أَبُو  ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا

طُ  َٟ ّبا  َنٔؼي  َٙ َت ًِ َ ٔ َو  ٩ِ٣َ أ ٔط اٟ ٩ِ٣ٔ ٣َ َٙ ٔ ت ًِ ُ ٢ٕ َوأ ِس ًَ َة  ٤َ ٔ ٗٔی ٠َِیط ًَ  ٦ُ وَّ َ٘ َتطُ يُ ُّ ٗٔی٤َ ُ َِب٠ ا ی ٢ٔ ٣َ ٤َا ِٟ ا طُ ٩ِ٣ٔ  َٟ َاَ٪  ک َٓ ِبٔس  ٌَ ِٟ ا ِس ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ إِٔلَّ 

َٙ ٨ِ٣ٔطُ  َت ًَ 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اوب اامعنلؿ رجری  ن احزؾ انعف ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن 

سج صخش ےن یسک الغؾ ںیم اانپ ہصح آزاد ایک افر اس ےک اپس اانت امؽ وہ وج یسک اعدؽ یک وجتسی ےک اطمقب اس یک تمیق ےک ربارب وہ وت 



 

 

 (فہ اس ےک امؽ  ے آزاد ایک اجےئ اگ فرہن انتج اس ےن آزاد ایک ےہ )اانت یہ آزاد وہاگ

   ن احزؾ انعف ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوب اامعنلؿ رجری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اہمتر  وکین اکر الغؾ الغؾ رپ دتس درازی رکےن یک رکاتہ اک ایبؿ۔ افر ےریا الغؾ ای ےریی ولڈنی ہہک رک اکپرےن اک ایبؿ اف

ئ

ر اہلل اعتٰیل ےن رفامای فااصلنیحل نم سابدمک فاامَن

وواک فہ الغؾ وج تیکلم ںیم وہ زین اہلل اعتٰیل اک وقؽ اایفل دیس اھ دلی اابلب دفونں ےن اےنپ ےردار
ملک
م

وک درفاز  ےک زندکی اپای زین اہلل اعتٰیل اک وقؽ  افر ولڈنایں افر رفامای دبعا 

م 

ک

 

 ی
ی

 

ی
ف

 اوملانمت اہمتری ومنم ابدنایں افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک فاذرکین  دن رکب اےنپ امکل ےک اپس ےریا ذرک رکان۔نم 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2387    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ٍ ًبیس اهَّلل ٧آ ز یحٌی  شس ٣ 

 َ٨َ ث ٨ِطُ أَ٪َّ َحسَّ ًَ َرضَٔی اهَّللُ   ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َآ َىٔی ٧ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٩ِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  ًَ َیِحٌَی  ا  ث٨ََ ْز َحسَّ ٠َِیطٔ  ا ٣َُشسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو َر

ا لَي  ًَ ی  ٔذ َّٟ ا  ُ یر ِْل٣َٔ ا َٓ  ٔ تٔط َرًٔيَّ  ٩ِ ًَ  ٢ْ ُو ٤َِشئ َٓ  َٕ ا ٥ُِٜ َر ک٠ُ   ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ لَي أَص١ِٔ َو ًَ  َٕ َرا ُج١ُ  زَّ اٟ ُض٥ِ َو ٨ِ ًَ ُو٢ْ  ئ َُو ٣َِش َٕ َوص ا ٔض َر ا َّ٨ٟ

 ِٟ ا ُض٥ِ َو ٨ِ ًَ ْة  َٟ ُو ئ َٔي ٣َِش ه ٔ َو ظ ٔس َٟ ا َوَو َٔض ٠ ٌِ ٔت َب َي بَِی ل ًَ ْة  أًَی زِأَةُ َر ٤َ ِٟ ُض٥ِ َوا ٨ِ ًَ  ٢ْ ئُو َُو ٣َِش ٔ َوص ٔط ت ٔ َوصَُو بَِي ظ ٔس َسیِّ  ٢ٔ َي ٣َا ل ًَ  َٕ ا ِبُس َر ٌَ

ُط  ٨ِ ًَ ُو٢ْ  ئ ٔ ٣َِش ٔط ت َرًٔيَّ  ٩ِ ًَ ُو٢ْ  ٥ُِٜ ٣َِشئ ک٠ُ  َٕ َو َرا  ٥ُِٜ ک٠ُ  َٓ  أََِل 

 رہ دسمد ییحی دیبع اہلل انعف دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای مت ںیم  ے

وج ولوگں اک اےری ےہ اس  ے ولوگں ےک قلعتم وساؽ صخش رگناں ےہ افر اس  ے اس یک رتیع ےک قلعتم ابز رپس وہیگ فہ صخش 

وہاگ افر رمد اےنپ رھگ فاولں اک رگناں ےہ اس  ے اؿ ےک قلعتم ابز رپس وہیگ وعرت اےنپ وشرہ ےک رھگ افر اس ےک وچبں یک احمظف 

نس ول ہک مت ںیم  ے رہ  ےہ اس  ے اس ےک قلعتم ابز رپس وہیگ الغؾ اےنپ آاق ےک امؽ اک رگناں ےہ اس  ے اس یک ابتب وپھچ وہیگ

 اکی احمک ےہ افر اس یک رتیع ےک قلعتم اس  ے ابز رپس وہیگ۔

 دسمد ییحی دیبع اہلل انعف دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےن اک ایبؿالغؾ آزاد رک :   ابب

 اہمتر  وکین اکر الغؾ الغؾ رپ دتس درازی رکےن یک رکاتہ اک ایبؿ۔ افر ےریا الغؾ ای ےریی ولڈنی ہہک رک اکپرےن اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل ےن رفامای فااصلنیحل

ئ

 نم سابدمک فاامَن

وواک فہ الغؾ وج تیکلم ںیم وہ زین اہلل اعتٰیل اک 
ملک
م

وقؽ اایفل دیس اھ دلی اابلب دفونں ےن اےنپ ےردار وک درفاز  ےک زندکی اپای زین اہلل اعتٰیل اک وقؽ افر ولڈنایں افر رفامای دبعا 

م اوملانمت اہمتری ومنم ابدنایں افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک فاذرکین  دن رکب اےنپ امکل ےک اپس ےریا ذرک رکان

ک

 

 ی
ی

 

ی
ف

 ۔نم 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2388    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٟس  ٨ًہ و زیس ب٩ خا لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو اهَّلل  ًبیس  ی  ہز ٔیا٪ ز اس٤ٌٰی١ س ٟک ب٩   ٣ا

 ُ ُت أَبَا ص ٌِ ٔ ٤ ٔ َس اهَّلل ثَىٔی ًُبَِیُس  ٔیِّ َحسَّ ِز ز ص اٟ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٨ََا  ث أًی١َ َحسَّ ٤َ أُٟک ب٩ُِ إِٔس ٨ََا ٣َ ث یَِس ب٩َِ َحسَّ ٨ِطُ َوَز ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َِزَة  ی َز

اجِ  َٓ ٧َِت  ا َز َٔذ ا ث٥َُّ إ اِج٠ُٔسوَص َٓ ُة  اِْل٣ََ َِت  ٧ ا َز َٔذ ٢َ إ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ أٟٕس  ا فٔي َخ اِج٠ُٔسوَص َٓ َِت  ٧ ا َز ا ث٥َُّ إَٔذ ٠ُٔسوَص

وصَ  ٌُ ةٔ بٔی ٌَ ٔ اب زَّ اٟ أَٟثةٔ أَِو  ٕ اٟثَّ یر ٔٔ ـَ ٔ ِو ب َٟ  ا َو

 امکل  ن اامسلیع  نایؿ زرہی دیبع اہلل اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ف زدی  ن اخدل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے

وت اس وک  رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک  ب ولڈنی زان رکےئ وت اس وک وکڑ  امرف رھپ ارگ زان رکےئ

 وکڑ  اگلؤ افر رسیتی ابر ای وچیھت ابر ےک قلعتم رفامای ہک اس وک چیب ڈاول ارگہچ ابؽ یک اکی ریس ےک وعض یہ ویکں ہن وہ۔

 امکل  ن الیعٰمس  نایؿ زرہی دیبع اہلل اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ف زدی  ن اخدل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اخدؾ اھکان ےل رک آےئ وت ایک رک ۔

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اخدؾ اھکان ےل رک آےئ وت ایک رک ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2389    حس

ہ ٣ :  راوی ٌب ٨ًہححاد ب٩ ٨٣ہا٢ ط لٰي  تٌا اهَّلل  ہزیزہ رضی  ابو ز   ح٤س ب٩ زیا

ضٔ  َر َِزَة  ی َُز َا ص ُت أَب ٌِ ٔ ٤ ٕ َس َاز ُس ب٩ُِ زٔی َّ٤ نٔي ٣َُح بََر ا٢َ أَِخ َٗ ُة  َب ٌِ ُط ا  ٨ََ ث ا٢ٕ َحسَّ ٨َِض ُد ب٩ُِ ٣ٔ ا ٨ََا َححَّ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َی 

 ٥ِ ُٛ ٥َ إٔذَا أَتَي أََحَس َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی یِٔن  ًَ َت ُک٠َِ ُک٠َِّة أَِو أ یِٔن أَِو أ ٤ََت ِ٘ ٤َّة أَِو ُٟ ِ٘ طُ ُٟ ِٟ ٔ او ٨َُ ٠ي َٓ طُ  ٌَ ُط ٣َ یُِح٠ِٔش  ٥ِ َٟ إِٔ٪  َٓ  ٔ ا٣ٔط ٌَ ز٣ُٔطُ بَٔل ا َٔي  َخ َّطُ َول ٧ٔ إ َٓ

ًَٔلَجطُ  ً 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  اجحج  ن اہنمؽ ہبعش دمحم  ن زاید اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ

فملس ےن رفامای ہک  ب مت ںیم  ے یسک ےک اپس اس اک اخدؾ اھکان ےل رک آےئ ارگ اس وک اےنپ اس ھ اھکےن رپ ہن اھٹبےئ وت ا ے اکی ای 

ِ رفامای( اس ےیل ہک اس ےن تنحم یک۔
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 اجحج  ن اہنمؽ ہبعش دمحم  ن زاید اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الغؾ اےنپ آاق ےک امؽ اک رگناؿ ےہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن امؽ وک آاق یک رطػ

 رکےن اک ایبؿالغؾ آزاد  :   ابب

 الغؾ اےنپ آاق ےک امؽ اک رگناؿ ےہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن امؽ وک آاق یک رطػ وسنمب ایک ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2390    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل  ًبس اهَّلل  ًبس ٥ٟ ب٩  ی سا ہز ب ز ٟامی٪ طٌی ا  ابو 

 َ٨َ ث ِ َحسَّ ٔ ب اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ ا٥ُٟٔ ب٩ُِ  نٔي َس ٢َ أَِخبََر ا َٗ ز صِزٔیِّ  اٟ  ٩ِ ًَ ِیْب  ٌَ ٧َا ُط بََر ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا َّطُ ا أَبُو  ٧َ ُض٤َا أ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٤ََُز َر ً ٩ٔ

َٕ َو٣َِش  ا ٥ُِٜ َر ک٠ُ   ٢ُ و ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ٍَ َر ٔ ٤ تٔطٔ َس َرًٔيَّ  ٩ِ ًَ  ٢ْ َٕ َو٣َِشئُو ا َر ا٦ُ  ِْل٣َٔ ا َٓ  ٔ ٔط ت َرًٔيَّ  ٩ِ ًَ  ٢ْ ئُو



 

 

 َٟ ُو ئ َٔي ٣َِش ْة َوه أًَی ا َر ٔت َزِؤجَض ٔي بَِی زِأَةُ ف ٤َ ِٟ ا ٔ َو ٔط ت َرًٔيَّ  ٩ِ ًَ ُو٢ْ  ئ َُو ٣َِش َٕ َوص ا ٔ َر ٔط ٔي أَص٠ِ ُج١ُ ف زَّ اٟ ٔي ٣َا٢ٔ َو ز٦ُٔ ف ا َد ِٟ ا ا َو تَٔض َرًٔيَّ  ٩ِ ًَ ْة 

 َٕ َرا  ٔ ظ ٔس ٨َّ  َسیِّ اٟ ُب  ٥َ َوأَِحٔش َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔئ ٩ِ٣ٔ  ُت َصُؤَِل ٌِ ٔ ٤ َش َٓ  ٢َ ا َٗ  ٔ ٔط ت َرًٔيَّ  ٩ِ ًَ  ٢ْ ئُو َُو ٣َِش اهَّللُ َوص َّي  َػل ٔيیَّ 

 َٕ ا ٥ُِٜ َر ک٠ُ  َٓ  ٔ تٔط َرًٔيَّ  ٩ِ ًَ  ٢ْ ئُو َٕ َو٣َِش ا َر طٔ  ا٢ٔ أَبٔی ُج١ُ فٔي ٣َ زَّ اٟ ا٢َ َو َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ٔ تٔط َرًٔيَّ  ٩ِ ًَ  ٢ْ ئُو ٥ُِٜ ٣َِش  َوک٠ُ 

اوب اامیلؿ بیعش زرہی اسمل  ن دبعاہلل دبعاہلل رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک 

وعرت اےنپ وشرہ ےک رھگ  رفامےت وہےئ انس ہک مت ںیم  ے رہ صخش اک احمک ےہ افر اس  ے اس یک رتیع ےک قلعتم وساؽ ایک اجےئ اگ

یک رگناں ےہ اس  ے اس یک رتیع ےک قلعتم ابز رپس وہیگ افر اخدؾ اےنپ امکل ےک امؽ اک احمظف ےہ اس  ے اس یک رتیع ےک 

ابپ ےک قلعتم وساؽ وہاگ دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی یھب رفامای ہک رمد اےنپ 

امؽ اک ابہگنؿ ےہ افر اس  ے اس یک رتیع ےک قلعتم وپاھچ اجےئ اگ مت ںیم  ے رہ صخش احمک ےہ اس  ے اس یک رتیع ےک قلعتم 

 ابز رپس وہیگ۔

 اوب اامیلؿ بیعش زرہی اسمل  ن دبعاہلل دبعاہلل رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ وکیئ صخش اےنپ الغؾ وک امر  وت رہچہ رپ امرےن  ے ےچب۔

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ صخش اےنپ الغؾ وک امر  وت رہچہ رپ امرےن  ے ےچب۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2391    حس

ہ :  راوی رضی اهَّلل ٨ً ری حرضت ابوہزیزہ ) یس ٣٘ب ک ب٩ ا٧ص اب٩ ًٓلں )س٤ٌا٪( سٌ ہب ٣اٟ  (٣ح٤س ب٩ ًبیس اهَّلل اب٩ و

ا نٔي  بََر ٢َ َوأَِخ ا َٗ أُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص  َىٔی ٣َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ اب٩ُِ َوصِٕب  ث٨ََا  ُس ب٩ُِ ًُبَِیسٔ اهَّللٔ َحسَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ِ٘ َحسَّ ٤َ ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ًَلٕ٪  ُٓ بُرٔیِّ ب٩ُِ 

بِ  ًَ ا  ث٨ََ ح و َحسَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َِزَة  ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٔٚ ا زَّزَّ اٟ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٕس َحسَّ َّ٤ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح ُس 



 

 

ا َرضَٔی  یَِزَة  َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ  ٕ ا٦ َّ٤ ٩ِ َص ًَ ٤َْز  ٌِ ٧َا ٣َ بََر ٨َِٔب أَِخ ٠َِیِحت َٓ  ٥ِ ُٛ اَت١َ أََحُس َٗ ا  ٢َ إَٔذ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ  ُ هَّلل

ا٪ ٌ س٤ اب٩  ب وصو اب٩ وص و٢  وٗ ًل٪ ص اب٩ ٓ  ٢ ی ٗا اٟذ اب٩ ِحب   ٢ اٚ ٗا سح وا اب  ٢ َوِجَط ٗا ِٟ  ا

رضحت اوبرہریہ )ریض اہلل ہنع( یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے دمحم  ن دیبع اہلل ا ن فبہ امکل  ن اسن ا ن الفں )اعمسؿ( دیعس ربقمی 

رفاتی رکےت ںیہ دفےری دنس دبعاہلل  ن دمحم دبعارلزاؼ رمعم امہؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے 

 ا رک  وت رہچ  )رپ امرےن(  ے ےچب۔رفاتی رکےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک  ب مت ںیم  ے وکیئ صخش ڑگھج

 (دمحم  ن دیبع اہلل ا ن فبہ امکل  ن اسن ا ن الفں )اعمسؿ( دیعس ربقمی رضحت اوبرہریہ )ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت رکےن اک ایبؿ۔ : ابب

 ...  ے وکؿ یس رشط رکان اجزئ ےہ افر اس ارم اک ایبؿ ہک یسک صخش ےن ایسی رشط اگلیئاکمبت

 اکمبت رکےن اک ایبؿ۔ :   ابب

یبن یلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اکمبت  ے وکؿ یس رشط رکان اجزئ ےہ افر اس ارم اک ایبؿ ہک یسک صخش ےن ایسی رشط اگلیئ وج اتکب اہلل ںیم ںیہن ےہ اس ابب ںیم ا ن رمع 

 اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی یک ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2392    حس

٨ًہا :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا اب٩ طہاب رعوہ  ٟیث  ہ  يب  ٗت

ضٔ  َر َة  ائَٔظ ًَ َوَة أَ٪َّ  ٩ِ رُعِ ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ُة َحسَّ َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ٔي َحسَّ ا ف َُض ي٨ ٌٔ َت َِت َتِش ائ ٔیَزَة َج َز ُط أَ٪َّ ب بََرِت ا أَِخ ٨َِض ًَ اهَّللُ  َی 

وا  إِٔ٪ أََحب  َٓ ٔلَي أَص٠ِٔٔک  ٔي إ اِرٔجع ائَٔظُة  ًَ ا  َض َٟ ِت  َٟ ا َٗ ّئا  َطِی ا  َتَٔض اب َٔت ِت ٩ِ٣ٔ ٛ ـَ َٗ  ٩ُِٜ ٥ِ َت َٟ َٔضا َو ابَت َٔت ََتٔک ٛ اب َٔت ٨ِٔک ٛ ًَ ٔضَی  ِٗ َ أَِ٪ أ

 ٔ َٔ ل ُؤ ُوَ٪ َوَِل ٜ َی َ َو ١ِ َوی ٌَ ِٔ َت ٠ِ َٓ ٠َِیٔک  ًَ َتٔشَب  ائَِت أَِ٪ َتِح َط اُٟوا إِٔ٪  َٗ َِوا َو أَب َٓ ُ ْٔلَص٠َِٔضا  َزة ٔی َز َٔک ب ذَٟ ِت  َْکَ َذ َٓ ٠ُِت  ٌَ َٓ َٔ ي  ُوَ٪ َوَِلُؤ ٜ



 

 

َّي ا اهَّللٔ َػل  ٢ُ و َرُس ا  َض َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  ُسو َٔز َٔک ٟ َذٟ ِت  َْکَ َذ َٓ ا  ٨َ ٤ََّا َٟ ٧ٔ إ َٓ ٔي  تٔق ًِ َ أ َٓ ي  عٔ َِتا اب  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ هَّللُ 

ٕض َيِظ  ٧َُا ٢ُ أ ا بَا ٢َ ٣َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو ا٦َ َر َٗ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ  َٙ َت ًِ َ ٩ِ٤َٔ أ ُئ ٟ َوَِل ِٟ أب ا ٔي َٛٔت ِت ف ِیَش َٟ ّا  وك ُْشُ ُوَ٪  ََرٔك

 َٟ كّا  َْشِ َن  َََر ِط ا ُٙ اهَّللٔ ٩ِ٣َ  َ ٙ  َوأَِوث ٔ أََح اهَّلل ُن  َْشِ زَّةٕ  ََة ٣َ ائ َن ٣ٔ طُ َوإِٔ٪ َْشَ َٟ ٠َِیَص  َٓ اهَّللٔ  أب  َٔت ٔي ٛ  ِیَص ف

ہبیتق ثیل ا ن اہشب رعفہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ربریہ اؿ ےک اپس اینپ اتکتب )یک 

 آںیئ افر اینپ اتکتب یک ر م  ے ھچک یھب ادا ںیہن ایک اھت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ر م یک ادا یگی( ےک ےیل دمد امےنگن

اےنپ اموکلں ےک اپس اج ارگ فہ اس ابت وک دنسپ رکںی ہک ںیم اہمتری رطػ  ے اتکتب یک ر م ادا رکدفں افر ریتی فالء ےری  ےیل وہ 

ا ہچن ربریہ ےن ہی اب

 

ت اےنپ اموکلں  ے یہک وت فہ ولگ ہن امےن افر اہک ہک ارگ فہ وثاب یک تین  ے ااسی رکان اچیتہ ںیہ وت وت ںیم ااسی رکفںح ی

 رکںی نکیل ریتی فالء ےک امکل مہ وہں ےگ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ہی امرجا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے ایبؿ ایک وت

 ہک رخدی ول افر آزاد رکدف اس ےیل ہک قح فالء وت ایس وک احلص وہات ےہ وج آزاد رک  رھپ روسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

وک  اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے ایبؿ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رخدی ول افر آزاد رکدف اس ےیل ہک قح فالء وت ایس

یلص اہلل ہیلع فملس ہبطخ دےنی ےک ےیل ڑھک  وہےئ افر رفامای ولوگں اک ایک احؽ ےہ ہک  احلص وہات ےہ وج آزاد رک  رھپ روسؽ اہلل

ایسی رشج ں اگلےت ںیہ وج اتکب اہلل ںیم ںیہن ںیہ وج صخش ایسی رشط اگلےئ وج اتکب اہلل ںیم ںیہن ےہ وت اس وک وکیئ قح ںیہن ارگہچ 

 وبضمط ےہ۔ڑکیسفں ابر رشط اگلےئ افر اہلل یک رشط زایدہ قحتسم افر 

 ہبیتق ثیل ا ن اہشب رعفہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت رکےن اک ایبؿ۔ :   ابب

رشط اگلیئ وج اتکب اہلل ںیم ںیہن ےہ اس ابب ںیم ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص  اکمبت  ے وکؿ یس رشط رکان اجزئ ےہ افر اس ارم اک ایبؿ ہک یسک صخش ےن ایسی

 اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی یک ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2393    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ٍ ک ٧آ ٟ ٕ ٣ا اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 



 

 

 َ ث اَحسَّ َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َُ ٔ ب٩ِٔ ً اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُوُس ی ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ائَٔظُة أ٦ُ  ٨َا  ًَ اَزِت  ٢َ أََر

٨َا َٟ َي أَ٪َّ َوَِلئََضا  ل ًَ ا٢َ أَص٠َُِضا  َ٘ َٓ َضا  َ٘ ٔ ت ٌِ ُٔت ّة ٟ َٔی ار ََرَٔی َج َتِظ ٔیَن أَِ٪  ٤ُِؤ٨٣ٔ ِٟ ٔک  ا ٌُ ٨َ ی٤َِ ٥َ َِل  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ا٢َ  َٗ

 َٙ َت ًِ َ ٩ِ٤َٔ أ ُئ ٟ َوَِل ِٟ ا ٤ََّا  إ٧ٔ َٓ ٔٔک   َذٟ

دبع اہلل  ن ویفس امکل انعف دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل 

کی ولڈنی رخدیںی اتہک ا ے آزاد رکںی وت اس ےک امکل ےن اہک )ہک مہ ےتچیب ںیہ( اس رشط رپ ہک فال مہ ںیل ےگ اہنع ےن اچتا ہک ا

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ںیہمت ہی رشط )اس یک رخدیاری  ے( ہن رفےک اس ےیل ہک فالء اک قحتسم وت فیہ ےہ وج آزاد 

 رک ۔

 انعف دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبع اہلل  ن ویفس امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکمبت ےک دمد اچےنہ افر ولوگں  ے وساؽ رکےن اک ایبؿ۔

 اکمبت رکےن اک ایبؿ۔ :   ابب

 ایبؿ۔ اکمبت ےک دمد اچےنہ افر ولوگں  ے وساؽ رکےن اک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2394    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ٟس )رعوہ( سے وہ ح اپ٨ے وا ظا٦  ہ ہ  ٣ اسا ابو اس٤ٌٰی١   ًبیس ب٩ 

 ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ َة  ا٣َ ٨ََا أَبُو أَُس ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ ا ًُبَِیُس ب٩ُِ إ ٨ََ ث َِت َحسَّ ائ ِت َج َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط

ائَٔظةُ  ًَ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ ىٔی  ٨ٔی أًَٔي َٓ ْة  ٕ َوٗٔیَّ ا٦ ًَ ک١ُِّ  ٔي  ٕٚ ف ٍٔ أََوا تِٔش لَي  ًَ ٔي  ُت أَصِل َاَتِب ک يي  ٔن ِت إ َٟ ا َ٘ َٓ َزةُ  ٔی َز ُض٥ِ  ب َٟ ا  َص إِٔ٪ أََحبَّ أَص٠ُِٔک أَِ٪ أًَُسَّ

احَٔسّة َو  ّة َو سَّ ِؿ ًَ ِس رَعَ َٗ يي  ٔن ِت إ َٟ ا َ٘ َٓ َضا  ٠َِی ًَ َذَٟٔک  َِوا  أَب َٓ َٔضا  ٔلَي أَص٠ِ ِت إ َذَصَب َٓ َٔ لٔي  ُؤ ُوَ٪ َوَِل َٜ ُت َوی ٠ِ ٌَ َٓ ٔک  َ٘ ٔ ت ًِ ُ ض٥ِٔ أ ٠َِی ًَ َذَٟٔک  ُت 

ٔ َو  ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو َٔک  ٍَ بَٔذٟ ٔ ٤ َش َٓ ُض٥ِ  َٟ ُئ  َوَِل ِٟ ا ُوَ٪  یَٜ ا إِٔلَّ أَِ٪  َِو أَب ا َٓ ٔ٘ٔیَض ت ًِ َ أ َٓ ا  َض ٢َ ُخٔذی ا َ٘ َٓ ُُط  بَرِت أَِخ َٓ ىٔی  َٟ َ َشأ َٓ  ٥َ َس٠َّ



 

 

اهَّللُ َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس ا٦َ  َ٘ َٓ ُة  ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َٗ  َٙ َت ًِ َ ٩ِ٤َٔ أ ُئ ٟ َوَِل ِٟ ا ا  ٤ََّ ٧ٔ إ َٓ َوَِلَئ  ِٟ ا ُض٥ِ  َٟ ِٔٔط  ََر ِط ا اهَّللَ  َو ٤َٔس  َح َٓ أض  ا٨َّٟ ٔي  ٥َ ف ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ

 َ٠ ًَ ِىَی  ٤َا َْشِ َوأَث أَی  َٓ اهَّللٔ  أب  َٔت ِیَشِت فٔي ٛ َٟ وكّا  ُْشُ ُوَ٪  ََرٔك ٥ُِٜ َيِظ ٢ٕ ٨ِ٣ٔ ٢ُ رَٔجا ٤َا بَا َٓ ُس  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٔ ث٥َُّ  أب ِیط َص فٔي َٛٔت ِی َٟ ٕن 

ُٙ ٣َا  َ ٔ أَِوث اهَّلل ُن  َْشِ ٙ  َو اُئ اهَّللٔ أََح ـَ َ٘ َٓ ٕن  َْشِ ََة  ائ َاَ٪ ٣ٔ َاك١ْٔ َوإِٔ٪ ک ُضَو ب َٓ ًَلُ٪ اهَّللٔ  ُٓ یَا   ِٙ ٔ ت ًِ َ و٢ُ أََحُسص٥ُِ أ ُ٘ ٥ُِٜ َي ا٢ٕ ٨ِ٣ٔ رَٔج  ٢ُ بَا

 َٙ َت ًِ َ ٩ِ٤َٔ أ ُئ ٟ َوَِل ِٟ ا ٤ََّا  َوَِلُئ إ٧ٔ ِٟ ا َٔي  ل  َو

دیبع  ن اامسلیع اوبااسہم اشہؾ اےنپ فادل )رعفہ(  ے فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک 

فر اس ےن اہک ہک ںیم ےن اےنپ اموکلں  ے ون افہیق اچدنی ےک وعض اس وطر رپ اتکتب رکیل ےہ ہک رہ اسؽ ربریہ ےری  اپس آیئ ا

اکی افہیق اچدنی دفں یگ اس ےیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےریی دمد ےئجیک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک ارگ 

کی یہ ابر د  دفں افر ںیہمت آزاد رکدفں افر ریتی فالء ںیم ےل ولں یگ فہ اےنپ اہمتر  امکل اچںیہ وت ںیم ہی )ر م( اںیہن ا

اموکلں ےک اپس یئگ نکیل اؿ ولوگں ےن ااسی رکےن  ے ااکنر ایک ربریہ ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے آرک اہک ہک اؿ ولوگں 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی انس وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےن ااکنر ایک رگم اس رشط رپ ہک فالء ےک قحتسم فیہ ولگ وہں ےگ یبن

دف ھجم  ے وپاھچ ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایبؿ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس وک ےل ول افر آزاد رک

ےل وک یتلم ےہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک اؿ ےک ےیل فالء یک رشط وظنمر رکول اس ےیل ہک فالء وت آزاد رکےن فا

وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ولوگں ےک درایمؿ ڑھک  وہےئ افر اہلل یک دمح ف انثء ایبؿ یک رھپ رفامای اام دعب مت ںیم  ے ضعب ولوگں 

لط ےہ ارگہچ وس رشج ں اگلےئ اہلل اک مکح لمع اک زایدہ قحتسم ایک وہایگ ےہ ہک ایسی رشج ں اگلےت ںیہ وج اتکب اہلل ںیم ںیہن ےہ وت فہ اب

ےہ افر اہلل یک رشط زایدہ مکحتسم ےہ مت ںیم  ے ضعب وک ایک وہایگ ےہ ہک اتہک ےہ ا  الفں آزاد رکد  افر اس یک فالء ںیم ولں اگ فالء 

 وت رصػ فیہ ےل اگ وج آزاد رک ۔

 فادل )رعفہ(  ے فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع دیبع  ن الیعٰمس اوبااسہم اشہؾ اےنپ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکمبت یک عیب اک ایبؿ  ب ہک فہ رایض وہ اجےئ ا ن رمع ےن رفامای ہک فہ الغؾ ےہ  ب کت

 اکمبت رکےن اک ایبؿ۔ :   ابب



 

 

ہک  ب کت اکی درمہ یھب اس  یک عیب اک ایبؿ  ب ہک فہ رایض وہ اجےئ ا ن رمع ےن رفامای ہک فہ الغؾ ےہ  ب کت ہک اس رپ ھچک یھب ابیق ےہ افر زدی  ن اثتب ےن اہک اکمبت

 ؾ یہ وصتر ایک اجےئ اگ۔ےک ذہم ابیق وہ ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک  ب کت ہک اس ےک ذہم ھچک ابیق ےہ ےنیج رمےن افر وصقر ںیم الغ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2395    حس

ٟزح٩٤ :  راوی ت ًبسا ک یحٌی ب٩ سٌیس ٤ًزوہ ب٨  ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ ٣اٟ

ٔت  ٨ِٔ َزَة ب ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩ِٔ  یَِح  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث یُن َحسَّ ٌٔ َت َتِش َِت  ائ َزَة َج ٔی َز ٩ٔ٤َ أَ٪َّ ب ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ

بَّ  ٨َٔک َػ ٤ََ ُض٥ِ ث َٟ َُػبَّ  ٔک أَِ٪ أ بَّ أَص٠ُِ ا إِٔ٪ أََح َض َٟ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  ٔیَن  ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا َة أ٦َُّ  ائَٔظ ٠ُِت ًَ ٌَ َٓ ٔک  َ٘ ٔ ت ًِ
ُ أ َٓ ّة َواحَٔسّة 

َٔک ْٔلَص٠َِٔضا  َذٟ َزةُ  ٔی َز ِت ب َْکَ َذ ذَ َٓ ِت  َة ذََْکَ ائَٔظ ًَ َزةُ أَ٪َّ  ٤ِ ًَ ِت  ٤َ ًَ َ ز َٓ ٌَی  َیِح  ٢َ ا َٗ ْٔک  اٟ ٢َ ٣َ ا َٗ ا  ٨َ َٟ  َٔ ُؤ ُوَ٪ َوَِل یَٜ ا َِل إِٔلَّ أَِ٪  اُٟو َ٘ َٔک َٓ ٟ

 َٙ َت ًِ َ ٩ِ٤َٔ أ ُئ ٟ َوَِل ِٟ ا ٤ََّا  إ٧ٔ َٓ ا  َض تٔ٘ٔی ًِ َ ا َوأ ٔیَض ََر اِط  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٠َِیطٔ َو ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  ُسو َٔز ٟ 

 اہلل  ن ویفس امکل ییحی  ن دیعس رمعفہ تنب دبعارلنمح  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ دبع

ےک اپس ربریہ اتکتب یک ر م یک ادا یگی ںیم دمد امےنگن آںیئ وت اوہنں ےن اہک ہک ارگ اہمتر  امکل دنسپ رکںی وت ےریض اہلل اعتٰیل اہنع

تمیق کی تشم د  دفں افر ےھجت آزاد رکدفں ربریہ ےن اےنپ اموکلں  ے اج رک ایبؿ ایک وت اؿ ولوگں ےن اہک مہ ںیہن  ںیم اؿ وک ریتی

ہی  ےتچیب ںیہ رگم اس رشط رپ ہک ریتی فالء مہ ںیل ےگ امکل ےن ییحی اک وقؽ ایبؿ ایک رمعہ ےن اہک ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن

ہلل ہیلع فملس  ے ایبؿ ایک ہک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس وک رخدی ول افر آزاد رکدف اس ےیل ہک امرجا روسؽ اہلل یلص ا

 فالء ایس وک ےلم یگ وج آزاد رک ۔

 دبع اہلل  ن ویفس امکل ییحی  ن دیعس رمعفہ تنب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکمبت ارگ ےہک ہک ھجم وک رخدی رک آزاد رکد  افر فہ اس رغض  ے رخدی ےل۔

 اکمبت رکےن اک ایبؿ۔ :   ابب

 اکمبت ارگ ےہک ہک ھجم وک رخدی رک آزاد رکد  افر فہ اس رغض  ے رخدی ےل۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2396    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ئظ ًا رضت  ٣یں ح ہ  ٛ ہیں  ےت  ْک ای٩٤ بیا٪  ای٩٤  احس ب٩  ٟو ا ًبس  ابو نٌی٥ 

ا ًَ لَي  ًَ َزَخ٠ُِت  ا٢َ  َٗ  ٩ُ٤َِ َىٔی أَبٔي أَی ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٩َ٤َِ َی احٔسٔ ب٩ُِ أ َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ٨ََا أَبُو ن ث ٨ِ َحسَّ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٨ُِت ئَٔظَة  ُٛ ٠ُِت  ُ٘ َٓ َضا 

 ٔ ز ٤ِ ًَ ٔ ب٩ِٔ أَبٔي  اهَّلل ِبسٔ  ًَ ٔي ٩ِ٣ٔ  ون َاًُ َُّض٥ِ ب ُظ َوإ٧ٔ ٨َُو َىٔی ب رٔث اَت َوَو ٕب َو٣َ َض َٟ َبٔي  َِبَة ب٩ِٔ أ ت ٌُ ٔ ا ٟ ًَُل٣ّ ٔيِّ ُ زُوم ٤َِد اهَّللٔ اٟ ِبٔس  ًَ ٤ََز ب٩ِٔ  و ب٩ِٔ ًُ

ا َة  َِب ُو ًُت َن ب٨َ َََر اِط زٕو َو ٤ِ ًَ ٔي  اب٩ُِ أَب ىٔی  َ٘ َت ًِ َ أ ِت َٓ َٟ ا َٗ ىٔی  ٔ٘ٔی ت ًِ َ ىٔی َوأ ََرٔی ِط ِت ا َٟ ا َ٘ َٓ ْة  َب َاَت ک َٔي ٣ُ َزةُ َوه ٔی َز ِت ب َزَخ٠َ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ َوَِلَئ  ِٟ

َػ  ٔيی   َّ٨ اٟ ٍَ بَٔذَٟٔک  ٔ َش٤ َٓ َٔک  َة لٔي بَٔذٟ ِت َِل َحاَج َٟ ا َ٘ َٓ ُوا َوَِلئٔي  ََرٔك َّی َيِظ ً ٔي َح ون ٌُ َیبٔی ِت َِل  َٟ ا َٗ  ٥ِ ٌَ ٔ َوَس٠َّ َن ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ُط ل َِ ٥َ أَِو ب٠ََ

ُوَ٪ ٣َا  ََرٔك ض٥ِٔ َيِظ َزًٔی ٔ٘ٔیَضا َو ت ًِ َ َضا َوأ ٔی ََر ا٢َ اِط َ٘ َٓ َضا  َٟ ِت  َٟ ا َٗ ُة ٣َا  ائَٔظ ًَ ِت  َْکَ َذ َٓ ائَٔظَة  ٌَ ٔ َْکَ ٟ َذ ائَٔظُة َٓ ًَ َضا  َََرِت اِط َٓ ُؤا  َطا

اهَّللُ َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َئ  َوَِل ِٟ ا ا  َََرَن أَص٠َُِض اِط َضا َو ِت َ٘ َت ًِ َ أ نٕ َٓ ائََة َْشِ ُوا ٣ٔ َََرك ِط ا َٙ َوإِٔ٪  َت ًِ َ ٩ِ٤َٔ أ ُئ ٟ َوَِل ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ   

 اوب میعن دبعاولادح  ن انمی انمی ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس ایگ ںیم ےن اہک ہک ںیم ہبتع  ن ایب

 ےری  فارث وہےئ افر اؿ ولوگں ےن ھجم ا ن ایب رمعف ےک تا ھ چیب دای ا ن ایب رمعف بہل ےک اپس اھت ہبتع اک ااقتنؽ وہا افر اؿ ےک ےٹیب

 ےن ھجم وک آزاد رکدای افر ونب ہبتع ےن فالء یک رشط اےنپ ےیل یک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک ربریہ ےری  اپس آیئ

ر آزاد رکدےئجی رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک ااھچ وت ربریہ وبیل ہک فہ ےھجم افر فہ اکمہبت یھت اس ےن اہک ہک ےھجم رخدی ےئجیل اف

ںیہن ںیچیب ےگ رگم اس رشط ےک اس ھ ہک فہ فالء ںیل ےگ رضحت اعہشئ ےن اہک ہک رھپ ےھجم اس یک احتج ںیہن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک 

اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے وپاھچ اوہنں ےن فیہ ایبؿ ایک وج ربریہ ریض اہلل ہی ربخ یلم وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت 

اےنپ اعتٰیل ہنع ےن اؿ  ے اہک اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک رخدی ول افر آزاد رکدف افر اؿ ےک اموکلں ےن فالء یک رشط 

 وک ےلم یگ وج آزاد رک  ارگہچ ڑکیسفں رشج ں اگلےئ۔ےیل رکیل یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای فالء اس 

 اوب میعن دبعاولادح  ن انمی انمی ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ہبہ رکےن اک ایبؿ : ابب

 ...افر اس یک تلیضف افر اس رپ رلد  دالےن اک ایبؿ ہبہ

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ہبہ افر اس یک تلیضف افر اس رپ رلد  دالےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2397    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ہزیزہ  ابو ی  ٣٘بر ئب  ذ ابي  اب٩  ًلي   ًاػ٥ ب٩ 

اهَّللَُحسَّ  ضَٔی  َِزَة َر َُزی ٔي ص ٩ِ أَب ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٔیِّ  بُر ِ٘ ٤َ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ذٔئِٕب  َبٔي  اب٩ُِ أ ا  ٨ََ ث ٓٔيٕ َحسَّ ل ًَ ٔػ٥ُ ب٩ُِ  ا ًَ ا  ٨ََ ٠َِیطٔ ث ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ  

ا  َٔض َرْة َٟٔحاَرت ا ٪َّ َج أت َِل َتِحْٔقَ ٤َٔ ٤ُِش٠ ِٟ ا َئ  نَٔشا َا  ٢َ ی ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٕ َو اة َط ٔس٩َ  َٔفِ ِو  َٟ  َو

اعمص  ن  یل ا ن ایب ذبئ ربقمی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن رفامای ہک ا  املسمؿ وعروت! وکیئ ڑپفنس اینپ ڑپفنس وک ریقح ہن ےھجمس ارگہچ رکبی اک رھک یہ ویکں ہن وہ۔

 اعمص  ن  یل ا ن ایب ذبئ ربقمی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ہبہ افر اس یک تلیضف افر اس رپ رلد  دالےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2398    حس

ا :  راوی ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ٣ا٪ رعوہ ح رو ابوحاز٦ یزیس ب٩  بي حاز٦  ا اب٩  سی  اوی اهَّلل  ًبس ٌٟزیز ب٩  ا  ًبس



 

 

 ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ  ٕ از٦ٔ َبٔي َح اب٩ُِ أ ا  ث٨ََ ِٔسی  َحسَّ ِْلَُوی ا اهَّللٔ  ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ضَٔی  َحسَّ َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ اَ٪  ُرو٣َ ٔیَس ب٩ِٔ  ز َی

ََة  ًََلث ًَٔل٢ٔ ث ض ِٟ ا ٢ٔ ث٥َُّ  ضًَٔل ِٟ ا َي  ٔل ُ إ ز ُو ٨ِ ٨َ َٟ ا  َّ٨ ُٛ ًٔی إِٔ٪  اب٩َِ أُِخ زَِوَة  ٌُ ٔ ِت ٟ َٟ ا َٗ ََّضا  َضا أ٧َ ٨ِ ًَ أت اهَّللُ  ٔي أَبَِی ا أُوَٗٔسِت ف ی٩ِٔ َو٣َ ِضَز َط ٔي  ٕة ف أَص٠َّٔ

 ٔ اهَّلل ُسو٢ٔ  اُئ َر ٤َ ِٟ ا ُ َو ٤ِز تَّ اٟ أ٪  َوَز َِس اِْل ِت  َٟ ا َٗ  ٥ُِٜ یُظ ٌٔ َاَ٪ ُي ا ک ُة ٣َ َٟ ا ٠ُِت یَا َخ ُ٘ َٓ ٧َاْر   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َاَ٪ َػل ِس ک َٗ َُّط   إِٔلَّ أ٧َ

ائُٔح  ٨َ ُض٥ِ ٣َ َٟ ٧َِت  کَا  ٔ ار َِنَؼ اِْل اْ٪ ٩ِ٣ٔ  یَر ٥َ ٔج َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ ُسو َٔز ٠َِیطٔ  ٟ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢َ اهَّللٔ  َرُس وَ٪  ٨َُح ٤َِ ُوا ی َا٧ َوک

ا ٘ٔي٨َ َیِش َٓ ٔض٥ِٔ  ٧ َبا ِٟ َ ٥َ ٩ِ٣ٔ أ َس٠َّ  َو

دبعازعلسی  ن دبعاہلل افیسی ا ن ایب احزؾ اوباحزؾ سیدی  ن رفامؿ رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک 

ےجن اکی ااسی یھب فتق اھت ہک مہ اکی اچدن دےتھکی رھپ دفےرا اچدن دےتھکی رھپ رسیتا اچدن دےتھکی دف اوہنں ےن رعفہ  ے اہک ا  ےری  اھب

 دف ےنیہم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رھگفں ںیم آگ ہن یتگلس ںیم ےن وپاھچ ا  اخہل رھپ وکؿ یس زیچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اعتٰیل اہنع ےن رفامای دف اکیل زیچںی ینعی وھچتار  افر اپین رگم ہی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وک زدنہ ریتھک یھت رضحت اعہشئ ریض اہلل

ڑپفس ںیم دنچ ااصنر ےھت اؿ ےک اپس دفدھ فایل رکبایں ںیھت افر فہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک اؿ اک دفدھ دےتی وت آپ 

 ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وک یھب الپےت

 دبعازعلسی  ن دبعاہلل افیسی ا ن ایب احزؾ اوباحزؾ سیدی  ن رفامؿ رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وھتڑی زیچ ہبہ رکےن اک ایبؿ۔

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ڑی زیچ ہبہ رکےن اک ایبؿ۔وھت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2399    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ابوحاز٦  ہ س٠امی٪  ًسی طٌب بي  ا اب٩  ر  ظا  ٣ح٤س ب٩ ب



 

 

 ٩ِ ًَ َة  َب ٌِ ُط  ٩ِ ًَ ٓیٕ  ٔس ًَ َبٔي  اب٩ُِ أ ا  ٨ََ ث ٕر َحسَّ ا ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٔيیِّ َحسَّ َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َِزَة  ی ٔي صَُز ٩ِ أَب ًَ  ٕ از٦ٔ َبٔي َح ٩ِ أ ًَ  ٪َ ُس٠َامِیَ

 َ َْ أ ا ذَٔر ٔلَيَّ  َی إ ِو أُصِٔس َٟ ُت َو ِب َٕ َْلََج ا ُْکَ َٕ أَِو  ا ذَٔر َي  ٔل ُت إ زًُٔی ِو  َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ب٠ُِٔت َػل َ٘ َٟ  َْ ا ُْکَ  ِو 

یب دعی ہبعش امیلسؿ اوباحزؾ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ یلص اہلل دمحم  ن اشبر ا ن ا

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ ںیم اکی دتس ای رھک ےک ےیل البای اجؤں وت ںیم رضفر اجؤں اگ افر ارگ ےری  اپس اکی دتس ای رھک 

 ر وبقؽ رکفں۔دہہی اجیھب اجےئ وت ںیم رضف

 دمحم  ن اشبر ا ن ایب دعی ہبعش امیلسؿ اوباحزؾ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ہک یبن اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ دفوتسں  ے وکیئ زیچ امےگن افر اوب دیعس ےن ایبؿ ایک

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 کی ہصح اگلؤ۔اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ دفوتسں  ے وکیئ زیچ امےگن افر اوب دیعس ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےری  فاےطس یھب ا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2400    حس

ابي ٣ز :  راوی  ی٥ ابوُشا٪ ابوحاز٦ سہ١اب٩ 

 َ ٨ِطُ أ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ِض١ٕ  ٩ِ َس ًَ  ٕ از٦ٔ ُو َح َىٔی أَب ث ا٢َ َحسَّ َٗ اَ٪  َُشَّ ا أَبُو  ث٨ََ ی٥ََ َحسَّ زِ اب٩ُِ أَبٔي ٣َ ٨ََا  ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ  َّ٪

َضا َٟ َاَ٪  ک ٔی٩َ َو ز َضأج ٤ُ ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ ٕ َزأَة ا٣ِ ٔلَي  َس١َ إ َِر ا  أ ِبَسَص ًَ أ٣ََزَِت  َٓ  ٔ بَر ٨ِٔ٤ ِٟ ا اَز  َو ًِ َ ٨َا أ َٟ  ١ِ٤َ ٌِ ٠َِی َٓ  َٔ ِبَس ًَ زٔی  َضا ٣ُ َٟ  ٢َ ا َٗ اْر  ٧َحَّ ًَُُل٦ْ 

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔلَي  ِت إ َس٠َ َِر ُظ أ ا ـَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا  بَّر ٨ِ طُ ٣ٔ َٟ  ٍَ ٨َ َؼ َٓ ٔئ  ا َٓ ِ
اْٟطَّ  ٩ِ٣ٔ ٍَ َل َ٘ َٓ َب  َذَص َٓ َٗ َّطُ  ٧ٔ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو َّي ط َػل  ٢َ ا َٗ ُظ  ا ـَ َٗ ِس 

 َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ ُط  َت٠َ٤َ اِح َٓ  ٔ ٔط ا ب ُؤ َحا َٓ َيَّ  ٔل ٔ إ ٔط ٔسلٔي ب َِر ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َزِوَ٪ اهَّللُ  ُط َحِیُث َت ٌَ  َوَؿ

کی اہمرج وعرت وک سج ےک اپس اکی ا ن ایب رمص  اوباسغؿ اوباحزؾ لہس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا

 ایگ وبڑاھ الغؾ اھت الہک اجیھب ہک اےنپ الغؾ وک مکح د  ہک امہر  ےیل ربنم یک ڑکلایں ایتر رک  اس ےن اےنپ الغؾ وک مکح دای وت فہ لگنج وک



 

 

س وعرت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک افر اھجؤ یک ڑکلی اکٹ رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل ربنم ایتر ایک  ب فہ ایتر رک اکچ وت ا

 ےل ادتم ںیم الہک اجیھب ہک ربنم ایتر وہ اکچ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن الہک اجیھب ہک اس وک ےری  اپس جیھب دفانچہچن فہ ولگ اس ربنم وک

 رک آےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ااھٹای افر فتاں رپ اھکچ اہجں رپ مت دےتھکی وہ۔

 ا ن ایب رمص  اوباسغؿ اوباحزؾ لہس :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رفامای ےری  فاےطس یھب اکی ہصح اگلؤ۔اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ دفوتسں  ے وکیئ زیچ امےگن افر اوب دیعس ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2401    حس

اٟس ابوٗتازہ :  راوی ابي ٗتازہ س٠یم اپ٨ے و اٌٟزیز ب٩ ًبساهَّلل ٣ح٤س ب٩ جٌَف ابوحاز٦ ًبساهَّلل ب٩   ًبس

 َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ُِ  ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٩ِ أَبٔیطٔ َحسَّ ًَ یٔمِّ  ٠َ اٟشَّ َزَة  َتا َٗ ٔي  َب اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ از٦ٔ ٔي َح َب ٩ِ أ ًَ ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج َّ٤ ىٔی ٣َُح

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ أب  َِػَح ا٢ٕ ٩ِ٣ٔ أ رَٔج  ٍَ أّٟشا ٣َ ا َج َِو٣ّ ُت ی ٨ِ ُٛ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  ز٢ٕٔ فٔي َر ٨ِ ٔي ٣َ َة ف َّٜ ٣َ ٔٙ ی ََطٔ

أَبِ  َٓ  ٕ ٦ ُ ٣ُرِِحٔ َیِر َا ُ ٧َ وَ٪ َوأ ٣ُ ِو٦ُ ٣ُرِِحٔ َ٘ ِٟ ا َوا ٨َ ا٣َ ٢ْٔ أ٣ََ َاز ٧  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َر َا َو ا َوأ٧َ ا َوِحٔظیًّ اّر ٤َٔ ا ح و ََّصُ

 ِ يي أَب ِو أَن َٟ وا  ٔ َوأََحب  ُونٔي بٔط ذ٧ٔ یُِؤ  ٥ِ٠َ َٓ ٔي  ل ٌِ ُٕ َن و٢ْ أَِخٔؼ ُِ ُت ٣َِظ َرِٛٔب ِجُتطُ ث٥َُّ  َ َِ
َ أ َٓ ٔض  ََفَ ِٟ ا ٔلَي  ٤ُِت إ ُ٘ َٓ تُطُ  ََّصِ أَبِ َٓ ت   َٔ َت ِٟ ا ُُط َو ت ََّصِ

٠َیِ  ًَ َُک  ٨ ي ٌٔ ُ ا َِل َواهَّللٔ َِل ن ُو اٟ َ٘ َٓ َح  ٣ِ ز  اٟ َن َو ِو اٟشَّ ٔي  ون َاؤُٟ ُض٥ِ ٧ َٟ ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ َح  ٣ِ ز  اٟ َن َو ِو اٟشَّ ُت  َنٔشی ُت َو ِٟ َ ز ٨َ َٓ ُت  ِب ـٔ َِ َٓ ٕئ  ٔ بَٔظِی ط

 َ أ ُوَٓ ِک٠ُ َیأ  ٔ ا ٓٔیط و ٌُ َٗ َو َٓ اَت  ِس ٣َ َٗ ٔ َو ٔط ئُِت ب ُُط ث٥َُّ ٔج ت َْقِ ٌَ َٓ  ٔ ار ٤َ حٔ ِٟ ا لَي  ًَ ِزُت  َظَس َٓ ِٔبُت  َرٛ ا ث٥َُّ  ٤َ ُُض ٔض٥ِٔ َخِذت َک٠ِ ا فٔي أ و  ٜ َط َُّض٥ِ  ٧ٔ َُط ث٥َُّ إ ٧

 ٔ اهَّلل و٢َ  ُس ا َر ٨َ ِٛ َر َِز أ َٓ ٔي  ع َس ٣َ ـُ ٌَ ِٟ ا َبأُِت  ٨َا َوَخ ِح ََفُ  ٦ْ ُظ َوص٥ُِ ُِحُ ا ٔیَّ ٥ُِٜ إ ٌَ ٢َ ٣َ ا َ٘ َٓ َٔک  َذٟ  ٩ِ ًَ ُظ  ٨َا ِٟ َ َشأ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  

 ِ یُِس ب ٔ َز ٔط َىٔی ب ث َحسَّ َٓ  ٦ْ َُو ٣ُرِِحٔ ا َوص َسَص ٔٔ َن َّی  ً ا َح َض َک٠ََ أ َٓ َس  ـُ ٌَ ِٟ ا ُط  ُت ِٟ اَو ٨َ َٓ  ٥ِ ٌَ ُت َن ٠ِ ُ٘ َٓ ْئ  َطِی ُط  ٨ِ ارٕ ٣ٔ ٔئ ب٩ِٔ َيَش َلا ًَ  ٩ِ ًَ َِس٥َ٠َ  ٩ُ أ

 َٗ َبٔي  ٩ِ أ اَزةَ ًَ  َت

دبعازعلسی  ن دبعاہلل دمحم  ن رفعج اوباحزؾ دبعاہلل  ن ایب اتقدہ یملس اےنپ فادل اوباتقدہ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک ںیم 



 

 

ر  ہکم ےک ضعب راوتسں ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک دنچ احصہب ےک اس ھ اکی دؿ اھٹیب وہا اھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس امہ

آےگ رہھٹ  وہےئ ےھت افر ولگ وت ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ےھت نکیل ںیم احتل ارحاؾ ںیم ںیہن اھت۔ ولوگں ےن اکی وگررخ داھکی 

افر ںیم اینپ وجایتں اٹےنکن ںیم وغشمؽ اھت اؿ ولوگں ےن ےھجم اس یک االطع ہن دی نکیل فہ ولگ اچےتہ ےھت ہک اکش ںیم اس وک دھکی اتیل 

رکداھکی وت ےریی رظن اس رپ ڑپی ںیم وھگڑ  یک رطػ ایگ افر اس رپ زنی اسک رھپ ںیم وسار وہایگ نکیل وکڑا افر زینہ ںیم ےن رظن ریھپ 

انیل وھبؽ ایگ ںیم ےن ولوگں  ے اہک ہک ےھجم وکڑا افر زینہ د  دف وت ولوگں ےن اہک دخبا مہ اہمتری دمد ھچک یھب ںیہن رکںی ےگ ںیم 

رک ںیم ےن ہی دفونں زیچںی ںیل رھپ ںیم وسار وہا افر وگررخ رپ ہلمح رکدای اس وک ذحب رکےک ےیل آای وت فہ انراض وہا افر وھگڑ   ے ارت 

رم اکچ اھت ولوگں ےن اس وک اھکان رشفع ایک رھپ احتل ارحاؾ ںیم اس ےک اھکےن ںیم ولوگں وک کش وہا مہ ولگ فتاں  ے  ےل افر اس 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےک قلعتم  اک اکی دتس ںیم ےن اپھچ راھک اھت  ب روسؽ

وپاھچ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ںیم  ے ھچک اہمتر  اپس ےہ؟ ںیم ےن اہک یج تاں!انچہچن ںیم ےن آپ یلص اہلل 

 فآہل فملس ےن اس وک اھکای اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ہیلع فآہل فملس وک فہ دتس د  دای وت آپ یلص اہلل ہیلع

 متخ رکدای احالہکن آپ ارحاؾ ںیم ےھت دمحم  ن رفعج اک ایبؿ ےہ ہک ھجم  ے ہی دحثی زدی  ن املس ےن وباہطس اطعء  ن اسیر اوباتقدہ ایبؿ

 یک۔

 اہلل  ن ایب اتقدہ یملس اےنپ فادل اوباتقدہدبعازعلسی  ن دبعاہلل دمحم  ن رفعج اوباحزؾ دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج اپین بلط رک  افر لہس ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے یبن یلص اہلل ہیلع ف

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وج اپین بلط رک  افر لہس ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےھجم اپین الپؤ۔اس صخش اک ایبؿ 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2402    حس

اٟزح٩٤ حرضت ا٧ص :  راوی ہ ًبساهَّلل ب٩ ًبس اٟ  خاٟس ب٩ ٣د٠س س٠امی٪ ب٩ بًل٢ ابوكو

أُٟس ب٩ُِ  ا َخ ٨ََ ث ٩ٔ٤َ  َحسَّ زَِّح اٟ ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ُط  ِس٤ُ ا َة  َٟ ا َُو َىٔی أَبُو ك ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ًَٔل٢ٕ  ُ٪ ب٩ُِ ب ا ُس٠َامِیَ ٨ََ ث ُت ٣َِد٠َٕس َحسَّ ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ



 

 

 ٔ ٧َٔا َصٔذظ ار ٥َ فٔي َز َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو ٧َا َر ا ٢ُ أََت و ُ٘ ٨ِطُ َي ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ََنّشا  ُِتطُ  أ ُطب ا ث٥َُّ  ٨َ َٟ اّة  طُ َط َٟ ٨َِا  َح٠َب َٓ َتِشَقي  ِس ا َٓ

 َ٠ َٓ  ٔ ٔط ٨ ٤َٔي ٩ِ ی ًَ ٔيٌّ  اب ُط َوأرَِعَ اَص ُ تَُح ز ٤َ ٔ َوًُ رٔظ ا ٩ِ َيَش ًَ  ٕ ُط َوأَبُو بََِک ُت َلِي ًِ َ أ َٓ  ٔ ظ َا صَٔذ ِز٧ٔ ٔئ بٔئ ا ا أَبُو بََِکٕ ٩ِ٣ٔ ٣َ ُ صََذ ٤َز ا٢َ ًُ َٗ  َ ْ ا ََفَ َّ٤

 َٓ ٔيَّ  اب ِْلرَِعَ ا َلی  ًِ َ أ ْة َٓ َّ٨ ََٔي ُس َٓ ْة  َّ٨ ُس َٔي  َ َٓ ْة  ُس٨َّ َٔي  َ َٓ ٧ََْص  ا٢َ أ َٗ ُوَ٪  ٨ َی٤َِ ِْل ُوَ٪ ا ٨ َی٤َِ اِْل ُوَ٪  ٨ َی٤َِ اِْل  ٢َ ا َٗ ٠َطُ ث٥َُّ   ـِ

اخدل  ن دلخم امیلسؿ  ن البؽ اوبوطاہل دبعاہلل  ن دبعارلنمح رضحت اسن  ے رفاتی رکےت ںیہ فہ ےتہک ےھت ہک امہر  اپس روسؽ 

فملس امہر  رھگ ںیم رشتفی الےئ افر اپین اماگن وت مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل اکی رکبی اک دفدھ دفتا  اہلل یلص اہلل ہیلع

ہیلع  رھپ اس وک اےنپ اس ونکںی ےک اپین ںیم المای افر ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دای اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ یلص اہلل

ںیئ تا ھ یک رطػ افر رمعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ےھت اکی ارعایب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فآہل فملس ےک اب

ےک داںیئ رطػ اھٹیب وہا اھت  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یپ رک افرغ وہےئ وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ہی 

وک د  دےئجی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ارعایب وک اانپ اچب وہا دای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع  اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیہ اؿ

فآہل فملس ےن رفامای داںیئ رطػ فاےل داںیئ رطػ فاےل ںیہ وخب نس ول ہک داںیئ رطػ فاےل وک دف اسن ےن اہک اس ےیل ہک یہی 

 امای۔تنس ےہ نیت ابر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

 اخدل  ن دلخم امیلسؿ  ن البؽ اوبوطاہل دبعاہلل  ن دبعارلنمح رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اکشر اک دہہی وبقؽ رکےن اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اوب اتقدہ ریض اہلل

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   باب

 اکشر اک دہہی وبقؽ رکےن اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اوب اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اکشر اک اکی دتس وبقؽ رفامای۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2403    حس

ہ ہظا٦ ب٩ زیس ب٩ ا٧ص  :  راوی ٨ًہس٠امی٪ ب٩ ِحب طٌب تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ص  ا٧ ک  ٟ ٣ا  ب٩ 

ا ضَٔی  َر ٧ََٕص  ٩ِ أ ًَ أٟٕک  َٔص ب٩ِٔ ٣َ یِٔس ب٩ِٔ أ٧َ ٔ ب٩ِٔ َز ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث ٨َا َحسَّ ِح َٔ َِن ٢َ أ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ هَّللُ 



 

 

َر  َِز أ َٓ ا  بُو َِ ٠َ َٓ ِو٦ُ  َ٘ ِٟ ا ي  َع َش َٓ أ٪  َز ِض اٟوَّ ٤َٔزِّ  ا ب ٧َّب َِر اهَّللٔ أ و٢ٔ  ُس َي َر ٔل ا إ َث بَٔض ٌَ ا َوَب َض َذبََح َٓ َة  َا ك٠ََِح ا أَب َٔض ُت ب أََتِی َٓ ا  َُض أََخِذت َٓ َضا  ُت ِٛ

٠ُِت َوأَک١ََ ٣ٔ  ُٗ ُط  ب٠َٔ َ٘ َٓ  ٔ ط َطکَّ ٓٔی َِضا َِل  ی دَٔذ َٓ ا٢َ  َٗ ا  یَِض دَٔذ َٓ َٔضا أَِو  رٔٛ َٔو ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٨ِطُ َػل َک١ََ ٣ٔ ا٢َ َوأ َٗ ُس  ٨ِطُ  ٌِ ا٢َ َب َٗ ث٥َُّ 

ب٠َٔطُ  َٗ 

امیلسؿ  ن رحب ہبعش اشہؾ  ن زدی  ن اسن  ن امکل اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ ہک مہ ےن رم ارہظلاؿ ںیم اکی 

وک  رخوگش وک اگھب رک اکنال ولگ اس ےک ےھچیپ دفڑ  وت کھت ےئگ نکیل ںیم ےن اس وک ڑکپایل افر اوبہحلط ےک اپس ےل رک آای اس ےن اس

ذحب ایک افر اس ےک ےرنی ای اس ےک دف راؿ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم ےجیھب رھپ ہبعش ےن ایبؿ ایک ہک ںیہن راؿ یہ وجھبایئ 

ںیھت اس ںیم وکیئ کش ںیہن افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک وبقؽ رکایل ںیم ےن وپاھچ ایک آپ ےن اس ںیم  ے اھکای ےہ؟ 

 اہک تاں! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم  ے اھکای رھپ اس ےک دعب ایبؿ ایک ہک اس وک وبقؽ ایک۔اوہنں ےن 

 امیلسؿ  ن رحب ہبعش اشہؾ  ن زدی  ن اسن  ن امکل اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اکشر اک دہہی وبقؽ رکےن اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اوب اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اکشر اک اکی دتس وبقؽ رفامای۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2404    حس

اهَّلل :  راوی ًبیس  اب٩ طہاب  ک  ٣اٟ ب ب٩ جثا٣ہاس٤ٌٰی١  ز ًبساهَّلل ب٩ ًباض ػٌ ٣شٌو ہ ب٩    ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًتب

 ِ َة ب َِب اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُت ِبٔس  ًَ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َىٔی ٣َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١ُ  ٤َ ا إِٔس ٨ََ ث اهَّللٔ ب٩ِٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ ز و ٌُ ٩ٔ ٣َِش

ٔب ب٩ِٔ َجثَّ  ٌِ اٟؼَّ  ٩ِ ًَ إض  بَّ ا َوصَُو ًَ ّرا َوِحٔظیًّ ا ٥َ ح٤َٔ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ٔ  ی َٟٔز َّطُ أَصَِس ٧َ ُض٥ِ أ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َة َر َِوأئ ا٣َ ِْلَب ٔا ب

َک إِٔلَّ  ٠َِی ًَ ُظ  ُزَّ ٧َز  ٥ِ َٟ َّا  ٢َ أ٣ََا إ٧ٔ ا َٗ  ٔ ضٔط ٔي َوِج َی ٣َا ف َرأ ا  َّ٤ ٠َ َٓ  ٔ ٠َِیط ًَ زَّ  ََفَ اَ٪  َٔوزَّ ٦ْ  أَِو ب َّا ُِحُ  أ٧َ

اامسلیع امکل ا ن اہشب دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع  ن وعسمد دبعاہلل  ن سابس بعص  ن اثجہم  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں 

 ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک  ب ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوباء ںیم ای فداؿ ںیم ےھت اکی وگر رن دہہی اجیھب وت آپ یلص



 

 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک فاسپ رکدای  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک رہچ  اک رگن داھکی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن رفامای ںیم ےن وت طقف اس ببس  ے فاسپ ایک ہک ںیم احتل ارحاؾ ںیم اھت۔

  ن وعسمد دبعاہلل  ن سابس بعص  ن اثجہم الیعٰمس امکل ا ن اہشب دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دہہی وبقؽ رکےن اک ایبؿ

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دہہی وبقؽ رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2405    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ئظ ًا رضت  ظا٦ رعوہ ح ہ ًبسة  سٰی  ٣و ہی٥ ب٩  ا  ابز

ا ٨َِض ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ا صَٔظا٦ْ  ث٨ََ ِبَسةُ َحسَّ ًَ ا  ٨ََ ث وَسی َحسَّ َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُ ا إٔب ٨ََ ث ِوَ٪  َحسَّ یََترَِحَّ ا  ٧ُو کَا َض  ا َّ٨ اٟ أَ٪َّ 

 ُ اص َی ا َٔضَس ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  َرُسو اَة  َؿ زِ وَ٪ بَٔذَٟٔک ٣َ ُِ َِت یَب ا أَِو  وَ٪ بَٔض ُِ َِت یَب ائَٔظَة  ًَ َِو٦َ   ٥ِ ی

 اربامیہ  ن ومٰیس دبعۃ اشہؾ رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ولگ اانپ دہہی ےنجیھب ںیم اس دؿ اک ااظتنر

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک ابری وہیت اس  ے اؿ یک رغض روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک راض وجیئ وہیت رکےت  ب

 یھت۔

 اربامیہ  ن ومٰیس دبعۃ اشہؾ رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دہہی وبقؽ رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2406    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  رضت  ر ح ی ایاض سٌیس ب٩ جب ہ جٌَف ب٩  ز٦ طٌب  آ

ا جَ  ٨ََ ث ُة َحسَّ َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث َز٦ُ َحسَّ ا آ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٕ یِر َب یَس ب٩َِ ُج ٌٔ ُت َس ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ٕض  ٔیَا ََفُ ب٩ُِ إ ٌِ

َُؿبًّ  ٨ّا َوأ َس٤ِ ا َو ٥َ أَّٗٔل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔلَي  ٕض إ ا بَّ ًَ اب٩ِٔ  ُة  َٟ ا ِیٕس َخ َٔ ٔيی  أَصَِسِت أ٦ُ  حُ َّ٨ اٟ َک١ََ  أ َٓ ٥َ ا  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل

َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  َرُسو  ٔ ائَٔسة َي ٣َ ل ًَ ُک١َٔ  أ َٓ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ُِ   ٢َ ا َٗ ّرا  ذ  َ٘ بَّ َت َـّ ََ اٟ َز ٩ٔ٤ِ َوَت اٟشَّ ٔٔم َو ِْلَٗ ا َاَ٪ ٩ِ٣ٔ  ک ِو  َٟ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ 

 َّ َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َر  ٔ ائَٔسة لَي ٣َ ًَ ُک١َٔ  ا أ ا ٣َ ا٣ّ ٥َ َِحَ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ي اهَّللُ 

آدؾ ہبعش رفعج  ن اایس دیعس  ن ریبج رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اؾ دیفح 

 وطر رپ ےجیھب ےن وج رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک اخہل ںیھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم رینپ یھگ افر وگہ دہہی ےک

ؿ ایک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رینپ افر یھگ ںیم  ے وت اھک ایل نکیل وگہ وک رفنت ےک اس ھ وھچڑ دای ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایب

 ا ے ہن اھکای اجات۔ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک درتسوخاؿ رپ اھکای ایگ ارگ فہ رحاؾ وہات وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک درتسوخاؿ رپ 

 آدؾ ہبعش رفعج  ن اایس دیعس  ن ریبج رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دہہی وبقؽ رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2407    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو رضت  زح ٣ح٤س ب٩ زیا كہ٤ا٪  ہی٥ ب٩  ا ابز ر ٩ٌ٣  ٨٣ذ ہی٥ ب٩  ا  ابز



 

 

 ٔ ٔس ب٩ِٔ ز َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ اَ٪  َِض٤َ اصٔی٥ُ ب٩ُِ ك َِز َىٔی إٔب ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٩ْ ٌِ ا ٣َ ٨ََ ث رٔ َحسَّ ٨ِٔذ ٤ُ ِٟ ا َِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔب ٨ََ ث ضَٔی اهَّللُ َحسَّ َر َِزَة  ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ  ٕ ز یَا

َػ  َّْة أ٦َِ  ُط أََصٔسی ٨ِ ًَ  ٢ََ َسأ  ٕ ا٦ ٌَ َٔل َٔي ب ُت ا أ َٔذ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َاَ٪ َر ٢َ ک ا َٗ ُط  ٨ِ ا٢َ ًَ َٗ ْة  َٗ إِٔ٪ ٗٔی١َ َػَس َٓ ْة  َٗ َس

ِک١ُِ َوإِٔ٪ ٗٔی١َ صَ  َیأ  ٥ِ َٟ ُوا َو ک٠ُ  ٔ ٔط اب َِػَح ُض٥ِ ْٔل ٌَ َک١ََ ٣َ أ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ َب بَٔیٔسظ ََضَ یَّْة   ٔس

اربامیہ  ن ذنمر نعم اربامیہ  ن امہطؿ دمحم  ن زایدرضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک 

 وت اس ےک قلعتم درایتف رفامےت آای فہ دہہی ےہ ای دصہق ےہ؟ ارگ اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس  ب وکیئ اھکان الای اجات

 تا ھ اجات ہک دصہق ےہ وت اےنپ احصہب  ے رفامےت ہک اھکؤ افر وخد ہن اھکےت افر ارگ اہک اجات ہک دہہی ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اانپ

 اگلےت افر ولوگں ےک اس ھ اش ل وہ رک اھکےت۔

  ن ذنمر نعم اربامیہ  ن امہطؿ دمحم  ن زایدرضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دہہی وبقؽ رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2408    حس

ک :  راوی ہ ٗتازہ ا٧ص ب٩ ٣اٟ  ٣ح٤س ب٩ بظار ٨ُسر طٌب

اهَّللُ َرضَٔی  ٕٔک  اٟ ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ ًَ َزَة  َتا َٗ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ٨ََا ُط ث ٨َُِسْر َحسَّ ا ُ ٨ََ ث إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث َّي َحسَّ َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َٔي  ُت ٢َ أ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  

ٔ َو  ٠َِیط ًَ َّْة اهَّللُ  ٨َا َصٔسی َٟ ْة َو َٗ َػَس ا  َض َٟ َُو  ٢َ ص ا َٗ ٔیَزَة  َز َي ب ل ًَ  َٚ ُتُؼسِّ ٘ٔی١َ  َٓ ٥َ ب٠َِٔح٥ٕ   َس٠َّ

 دمحم  ن اشبر دنغر ہبعش اتقدہ اسن  ن امکل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس وگتش الای ایگ وت

 ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ اس ےک ےیل دصہق ےہ افر امہر  ےیل دہہی اہک ایگ ہک ربریہ وک دصہق ںیم دای ایگ

 ےہ۔



 

 

 دمحم  ن اشبر دنغر ہبعش اتقدہ اسن  ن امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دہہی وبقؽ رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2409    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ظہ  ئ ًا رضت  ٗاس٥ ح ٗاس٥  ٟزح٩٤ ب٩  ا ًبس ہ  ر طٌب ٨ُس ر  ظا  ٣ح٤س ب٩ ب

بِ  ًَ  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ٨ََا ُط ث ٨َُِسْر َحسَّ ٨ََا ُ ث إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٩ِ َحسَّ ًَ ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ٩ِ ا ًَ ٨ِطُ  ُتطُ ٣ٔ ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ٔس٥ٔ  ا َ٘ ِٟ ا ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ِح زَّ اٟ سٔ 

ْٔکَ ٠ٟٔ ُذ َٓ ا  ا َوَِلئََض َََركُو اِط َُّض٥ِ  ٧َ ٔیَزَة َوأ َز َٔی ب ََر َتِظ َزِت أَِ٪  ََرا ََّضا أ َضا أ٧َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ا٢َ ًَ َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨

 َّ٨ حِ اٟ َٟ َضا  َٟ َٙ َوأُصِسَٔی  َت ًِ َ ٩ِ٤َٔ أ َوَِلُئ ٟ ِٟ ا ٤ََّا  إ٧ٔ َٓ َضا  ٔ٘ٔی ت ًِ َ أ َٓ ٔیَضا  ََر ِط ٥َ ا َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل طٔ ٔيی   ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ ٘ٔی١َ ٠ٟٔ َٓ  ٥ْ

٠َیِ  ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ َزَة  َزٔی َي ب ل ًَ  َٚ ُتُؼسِّ ا  ٥َ َصَذ َس٠َّ ٩ٔ٤َ َو ِح زَّ اٟ ِبُس  ًَ  ٢َ ا َٗ َِّرِت  ی ْة َوُخ یَّ ا صَسٔ ٨َ َٟ ْة َو َٗ َػَس ا  َض َٟ َُو  ٥َ ص َس٠َّ ٔ َو ط

ِبْس  ًَ رٔی أَُِحٌّ أ٦َِ  َِز ا٢َ َِل أ َٗ ا  َض ٩ِ َزِؤج ًَ  ٩ٔ٤َ اٟزَِّح ِبَس  ًَ ُت  ِٟ َ َسأ ُة  َب ٌِ ا٢َ ُط َٗ ِبْس  ًَ ا ُِحٌّ أَِو  َض  َزِوُج

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ربریہ ریض دمحم  ن اشبر دنغر ہبعش دبعارلنمح  ن اقمس اقمس

وت آپ  اہلل اعتٰیل ہنع وک رخدیےن اک ارادہ ایک افر اس ےک اموکلں ےن رشط یک ہک فالء مہ ںیل ےگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ہی ایبؿ ایک ایگ

فر آزاد رکدف اس ےیل ہک فالء ایس وک ےلم یگ وج آزاد رک  افر ربریہ ریض اہلل اعتٰیل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ا ے رخدی ول ا

وت ہی  ہنع ےک اپس وگتش دہہی اجیھب ایگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہی ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک دصہق ںیم الم اھت اس ےک ےیل

اہلل اعتٰیل ہنع وک اؿ ےک وشرہ ےک قلعتم اایتخر دای ایگ دبعارلنمح ےن وپاھچ اس اک دصہق ےہ نکیل ےری  ےیل دہہی ےہ افر ربریہ ریض 

وشرہ الغؾ اھت ای آزاد ہبعش ےن ایبؿ ایک ںیم ےن دبعارلنمح  ے ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک وشرہ ےک قلعتم درایتف ایک وت اہک ںیم 

 ںیہن اجاتن ہک فہ آزاد اھت ای الغؾ۔

 ر دنغر ہبعش دبعارلنمح  ن اقمس اقمس رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدمحم  ن اشب :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دہہی وبقؽ رکےن اک ایبؿ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2410    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًلیہ  ا٦  ری٩  ی ت س ؼہ ب٨ ء حٔ ا ٟس حذ اهَّلل خا ًبس ٟس ب٩  ش٩ خا ٟح ا ابو ٣٘ات١   ٣ح٤س ب٩ 

 ِٔ ٩ِ َح ًَ ٔئ  ا َحذَّ ِٟ ا أٟٕس  ٩ِ َخ ًَ  ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ أُٟس ب٩ُِ  ٧َا َخ بََر َحَش٩ٔ أَِخ ِٟ ا ُو  ات١ٕٔ أَب َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٔ َحسَّ یر ٔس ٨ِٔٔت  ٩ِ أ٦ُِّ َؼَة ب ًَ ی٩َ 

 ُٛ ٨َِٔس ً ٢َ ا َ٘ َٓ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ َي  ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ َزَخ١َ  ِت  َٟ ا َٗ َة  ٔلیَّ َثِت ًَ ٌَ ْئ َب ِت َِل إِٔلَّ َطِی َٟ ا َٗ ْئ  َطِی  ٥ِ

اٟؼَّ  َضا ٩ِ٣ٔ  ِی َٟ ٔ َت إ ِث ٌَ ًٔی َب َّٟ ا  ٔ اة اٟظَّ َة ٩ِ٣ٔ  ٔلیَّ ًَ ٔ أ٦ُ   ٔط َضاب ِت ٣َٔح٠َّ َِ ِس ب٠ََ َٗ ا  ََّض ٧ٔ ٢َ إ ا َٗ ٔة  َٗ  َس

دمحم  ن اقم ل اوبانسحل اخدل  ن دبعاہلل اخدل ذحاء ہصفح تنب ریسنی اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکیت ںیہ اوہنں ےن 

وپاھچ ایک اہمتر  اپس ھچک )اھکےن وک(  ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس رشتفی الےئ افر

ےہ؟ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن وجاب دای۔ ںیہن نکیل اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک اجیھب وہا رکبی اک فہ وگتش ےہ وج 

 ہگج رپ چنہپ ایگ۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک اجیھب اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دصہق وت اینپ 

 دمحم  ن اقم ل اوبانسحل اخدل  ن دبعاہلل اخدل ذحاء ہصفح تنب ریسنی اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ص اس دؿ اک ااظتنر رک   ب اس یکاس صخش اک ایبؿ وج اےنپ دفتس وک ہفحت ےنجیھب ںیم اخ

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ دفتس وک ہفحت ےنجیھب ںیم اخص اس دؿ اک ااظتنر رک   ب اس یک ابری اکی اخص ویبی ےک اپس رےنہ یک وہ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2411    حس

٨ًہا سےس٠امی٪ ب :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ٟس )رعوہ( سے وہ ح ا اپ٨ے و ظا٦  ہ ز ب٩ زیس  ِحب ح٤ا  ٩ 

ضٔ  َر ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ یِٕس  ُ ب٩ُِ َز از ا َح٤َّ ٨ََ ث ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ُس٠َامِیَ ا  ٨ََ ث َاَ٪ َحسَّ ک ِت  َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َی 

یََترَِحَّ  اُض  َّ٨ ٨َِضااٟ ًَ َق  أرَِعَ َٓ ُط  َٟ ِت  َْکَ َذ َٓ  ٩َ ٌِ ٤َ اِجَت احٔٔيی  َو ٤ََة إٔ٪َّ َػ ِت أ٦ُ  َس٠َ َٟ ا َٗ ٔي َو ِوم َی اص٥ُِ  َی َٔضَسا  ِوَ٪ ب

امیلسؿ  ن رحب امحد  ن زدی اشہؾ اےنپ فادل )رعفہ(  ے فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ رضحت اعہشئ 

 ایبؿ ایک ہک ولگ دہہی ےنجیھب ںیم ےریی ابری اک ااظتنر رکےت ےھت افر اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن

 ےریی وسںینک عمج وہںیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس اک ذترکہ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ وجاب ںیہن دای۔

 ب امحد  ن زدی اشہؾ اےنپ فادل )رعفہ(  ے فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ےامیلسؿ  ن رح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ر رک   ب اس یک ابری اکی اخص ویبی ےک اپس رےنہ یک وہ۔اس صخش اک ایبؿ وج اےنپ دفتس وک ہفحت ےنجیھب ںیم اخص اس دؿ اک ااظتن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2412    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ہ  ظ ئ ًا رضت  ظا٦ ب٩ رعوہ رعوہ ح ہ ص( س٠امی٪  اوی بي  ا ٟح٤یس ب٩  ا ًبس اس٤ٌی١ ) ر  از  اس٤ٌٰی١ بز

٢َ حَ  ا َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث اَئ َحسَّ نَٔش ا أَ٪َّ  ٨َِض ًَ َرضَٔی اهَّللُ  ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ  ٪َ ٩ِ ُس٠َامِیَ ًَ َىٔی أَخٔي  ث سَّ

 ُ ِوَزة َس ُة َو یَّ ٔٔ َػ َؼُة َو ِٔ ائَٔظُة َوَح ًَ  ٔ ط زِْب ٓٔی ٔح َٓ َیِٔن  ٔزِب ٩َّ ح ُٛ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ٔ  ِٟ  َر ا ائٔزُ َو ٤ََة َوَس اِْلَْخُ أ٦ُ  َس٠َ زُِب  ٔح

ا َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس ا حُبَّ  ٤ُٔو ٠ ًَ ِس  َٗ وَ٪  ٤ُٔ ٤ُِش٠ ِٟ ا َاَ٪  ک ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو أئ َر ا نَٔش َٔذ إ َٓ َة  ائَٔظ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ هَّلل

 َ ُزٔیُس أ ی یَّْة  ٨َِٔس أََحٔسص٥ِٔ صَسٔ ٧َِت ً َا اک َّي  َػل ُسو٢ُ اهَّللٔ  َاَ٪ َر َٔذا ک َّی إ َصا َحً َ
٥َ أَْخَّ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ُسو٢ٔ اهَّللٔ  َر ٔلَي  یََضا إ ُِضٔس هَّللُ ِ٪ ی

َس  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َي َر ٔل ا إ یَّةٔ بَٔض َضٔس ِٟ ا ُٔب  اح َػ َث  ٌَ َة َب ائَٔظ ًَ ٔت  ٥َ فٔي بَِی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٔزُِب أ٦ُِّ ًَ ٥َ ح ک٠ََّ َٓ َة  ائَٔظ ًَ ٔت  ٥َ فٔي بَِی َّ٠



 

 

َز  ا ََر ٢ُ ٩ِ٣َ أ و ُ٘ َی َٓ َض  ا ا٨َّٟ  ٥ُ ُک٠َِّ ی  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ َرُسو یٔم  ک٠َِّ ا  َض َٟ  ٩َ٠ِ ُ٘ َٓ َة  ٤َ اهَّللُ َس٠َ َّي  َػل و٢ٔ اهَّللٔ  َرُس َي  ٔل َی إ ُِضسٔ ی أَِ٪ 

 َٓ یَّّة  ٥َ َصٔس َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ّئاًَ َطِی ا  َض َٟ  ١ِ ُ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ  ٩َ٠ِ ُٗ ا  ٤َٔ َة ب ٤َ َس٠َ ُط أ٦ُ   ٤َِت ک٠ََّ َٓ  ٔ ائٔط نَٔش ؤت  َاَ٪ ٩ِ٣ٔ بُُی ک ٔ َحِیُث  ط ِی َٟ ٔ ٔ إ ِضٔسظ ٨ََضا  ٠ُِی ِٟ َ َشأ َٓ

 َ٠ َٓ ا  ـّ َضا أَِي ِی َٟ ٔ َر إ ا ٔیَن َز ِتطُ ح ٤َ ک٠ََّ َٓ ِت  َٟ ا َٗ  ٔ ٤ٔیط ک٠َِّ َٓ َضا  َٟ  ٩َ٠ِ ُ٘ َٓ ا  َطِیّئ ٢َ لٔي  ا َٗ ِت ٣َا  َٟ ا َ٘ ِت ٣َا َٓ َٟ ا َ٘ َٓ َضا  ٨َ ِٟ َ َشأ َٓ ّئا  َطِی ا  َض َٟ  ١ِ ُ٘ ٥ِ َي

 ٔ ٔیىٔی ف ذ َضا َِل تُِؤ َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ِتطُ  ٤َ ک٠ََّ َٓ َضا  ِی َٟ ٔ اَر إ َس َٓ ٔک  ٤َ ُک٠َِّ َّی ی ً ٔ َح ط ٤ٔی ک٠َِّ َضا  َٟ  ٩َ٠ِ ُ٘ َٓ ّئا  َطِی ٔي  ٢َ ل ا َا فٔي َٗ َیأِتٔىٔی َوأ٧َ  ٥ِ َٟ َووَِي  ِٟ ا إٔ٪َّ  َٓ َة  ائَٔظ ًَ ي 

ٕ إِٔلَّ  َزأَة ا٣ِ َِؤب  ٨ِٔ ث َة ب ٤َ اكٔ َٓ ِوَ٪  ًَ َز َُّض٩َّ  اهَّللٔ ث٥َُّ إ٧ٔ  ٢َ ُسو َا َر ََ ی ا ََذ اهَّللٔ ٩ِ٣ٔ أ َي  ٔل ُوُب إ ِت أَت َٟ ا َ٘ َٓ ِت  َٟ ا َٗ َة  ائَٔظ ًَ َّي   َػل ٢ٔ اهَّللٔ  و َت َرُس

و٢ُ  ُ٘ َت  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس ٔلَي  ِت إ َس٠َ َِر أ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ََِکٕ  اهَّللُ  َبٔي ب ٔت أ ِس٢َ فٔي ب٨ِٔ ٌَ ِٟ ا  َ اهَّلل ٧ََک  ٨َُِظِس ائََک ی نَٔش إٔ٪َّ 

 ِ٠ ُ٘ َٓ بََرِتُض٩َّ  أَِخ َٓ ض٩َّٔ  ِی َٟ ٔ ِت إ ٌَ َج ََفَ ِت بَلَي  َٟ ا َٗ ٔب   ا أُح یَن ٣َ بِّ ُة أََِل تُٔح ٨َُیَّ ا ب َی  ٢َ ا َ٘ َٓ ُط  ٤َِت ک٠ََّ َٓ ٍَ زِٔج َِت أَِ٪ َت أَب َٓ  ٔ ط ِی َٟ ٔ عٔي إ ِرٔج ا  ٩َ

َس٩َ٠ِ َز  َِر أ ٔي َٓ اب٩ِٔ أَب ٔت  ٔي ب٨ِٔ ٢َ ف ِس ٌَ ِٟ ا ٧ََک اهَّلَل  ٨َُِظِس ائََک ی نَٔش ِت إٔ٪َّ  َٟ ا َٗ ِت َو َو أ٠ََُِ َٓ ِتطُ  أََت َٓ ٕع  َت َجِح َب ب٨ِٔ ِت ی٨َِ ٌَ َٓ ََفَ َة  َٓ ا َح ُٗ

 ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  َّی إٔ٪َّ َر َِّتَضا َحً َشب َٓ أًَسْة  َٗ َة َوهَٔي  ائَٔظ ًَ ِت  َٟ اَو ٨َ َّی َت ِوَتَضا َحً ٥ُ َػ ک٠ََّ ائَٔظَة ص١َِ َت ًَ ٔلَي  ُ إ ُوز ٨ِ َي َٟ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  

 ٔ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َوَز  ٨َ َٓ ِت  َٟ ا َٗ َضا  َِت َٜت َِس َّی أ ً ی٨ََِب َح لَي َز ًَ ائَٔظُة َتزُز   ًَ ٤َِت  ک٠ََّ َت َٓ ا٢َ  ٨ُِٔت  َٗ ََّضا ب ٧ٔ ا٢َ إ َٗ ائَٔظَة َو ًَ ٔلَي  ٥َ إ َوَس٠َّ

 َٗ  ٕ َبٔي بََِک ًَ أ ِزٔیِّ  ز ص اٟ  ٩ِ ًَ َرُج١ٕ   ٩ِ ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ َْکُ  یُِذ اك٤ََٔة  َٓ ُة  ُ ٗٔؼَّ ٔیر ِْلَخ ًََل٦ُ ا ک ِٟ ا رٔی   ا بَُد ِٟ ا ِبسٔ ا٢َ  ًَ ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح

َاص٥ُِ  ای َٔضَس ِوَ٪ ب َترَِحَّ َی ُض  ا ا٨َّٟ َاَ٪  َوَة ک ٩ِ رُعِ ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ اَ٪  زَِو ُو ٣َ ٢َ أَب ا َٗ ٩ٔ٤َ َو ِح زَّ ٩ِ  اٟ َرُج١ٕ ٣ٔ  ٩ِ ًَ  ٕ ٩ِ صَٔظا٦ ًَ ائَٔظَة َو ًَ یَِو٦َ 

 َٟ ا َٗ  ٕ ا٦ رٔٔث ب٩ِٔ صَٔظ ا َح ِٟ ا ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  اٟزَِّح ِبٔس  ًَ ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ لٔي  ا ٤ََو اٟ َرُج١ٕ ٩َ٣ٔ  یِٕع َو ٨َِٔس ُْقَ ُت ً ٨ِ ُٛ ُة  ائَٔظ ًَ ِت 

 ِ َتأ اِس َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٤َةُ اٟ اكٔ َٓ َِت  ٧  َذ

اامسلیع ربادر اامسلیع )دبعادیمحل  ن ایب افسی( امیلسؿ اشہؾ  ن رعفہ رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ 

ٰیل ہنع، ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ویبویں یک دف امجںیتع ںیھت اکی ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ہصفح ریض اہلل اعت

 ہیفص ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت وسدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیھت افر دفےری ںیم اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع افر امتؾ ویبایں ںیھت

 یسک افر املسمونں وک ولعمؾ اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک وبحمب رےتھک ںیہ  ب اؿ ںیم  ے

 ےک اپس دہہی وہات افر اس وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس انجیھب اچاتہ وت ااظتنر رکات اہیں کت ہک  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فملس رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رھگ ںیم وہےت وت دہہی فاال آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس رضحت اعہشئ ریض اہلل 

یلص ٰیل اہنع ےک رھگ ںیم اتجیھب اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک امجتع ےن وگتفگ یک افر اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے اہک ہک آپ اعت



 

 

اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں  ے رفام دںی ہک وج صخش آپ وک دہہی انجیھب اچےہ وت جیھب د  اچےہ اینپ ویبویں ںیم  ے سج ےک اپس یھب 

ا ہچن اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اؿ ےک ک ےن ےک اطمقب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے آپ یلص 

 

اہلل ہیلع فآہل فملس وہںح ی

 رعض ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھچک یھب وجاب ہن دای اؿ ویبویں ےن اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے وپاھچ وت اوہنں ےن اہک

 فآہل فملس ےن ھچک ایبؿ ایک ہک  ب ےریی ابری آیئ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رعض ایک آپ ہک آپ یلص اہلل ہیلع

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھچک یھب وجاب ہن دای اوہنں ےن اہک ہک رھپ رعض رکفانچہچن  ب اؿ یک ابری آیئ وت رعض ایک آپ یلص اہلل 

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک قلعتم اذتی ہن دف اس ےیل ہک فیح ےری  اپس ایس فتق آیت ےہ  ب ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجم اعہشئ

 ںیم اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک ڑپکفں ںیم وہات وہں اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رعض ایک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک

 اہلل ہیلع فملس رھپ اؿ ولوگں ےن رضحت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع تنب روسؽ اہلل اذتی اچنہپےن  ے وتہب رکیت وہں ای روسؽ اہلل یلص

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک البای افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ہی رعض رکےن ےک ےیل اجیھب ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

قلعتم ااصنػ رکےن ےک ےیل ادا اک فاہطس دیتی ںیہ رضحت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک ویبایں اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یٹیب ےک 

ےن ایبؿ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ا  ےریی یٹیب ایک ےھجت اس  ے تبحم ںیہن ےہ سج  ے ںیم تبحم رکات وہں؟ 

ٹ وک اؿ ولوگں ےک اپس آںیئ افر اؿ  ے احالت ایبؿ ےیک اؿ ولوگں رضحت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک ویکں ںیہن رھپ فہ ول

ےن دفابرہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتم ںیم اجےن وک اہک وت اوہنں ےن دفابرہ اجےن  ے ااکنر ایک رھپ اؿ ولوگں ےن زبنی 

فآہل فملس یک ویبایں ا ن احقہف یک یٹیب ےک قلعتم  تنب شحج وک اجیھب فہ آںیئ افر یتخس  ے وگتفگ رکےت وہےئ اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع

ااصنػ ےک ےیل آپ وک اہلل اک فاہطس دیتی ںیہ افر اوہنں ےن اینپ آفاز دنلب رکیل اہیں کت ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک ربا 

ٰیل اہنع یک رطػ دےنھکی ےگل ہک ھچک وبیتل ںیہ ای الھب اہک وج فتاں یھٹیب وہیئ ںیھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رضحت اعہشئ ریض اہلل اعت

ںیہن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع وبےنل ںیگل افر رضحت زبنی یک ابوتں اک وجاب دای اہیں کت ہک اؿ وک اخومش رکدای وت یبن 

وبرکب یک یٹیب ںیہ اامؾ اخبری ےن اہک ہک یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک رطػ دےتھکی وہےئ رفامای ہک آرخ ا

آرخی ہصق ینعی رضحت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک ہصق اشہؾ  ن رعفہ  ے وقنمؽ ےہ فہ اکی آدیم  ے وباہطس زرہی دمحم  ن 

اہلل اعتٰیل اہنع یک دبعارلنمح ایبؿ رکےت ںیہ افر اوبرمفاؿ ےن وباہطس اشہؾ رعفہ ایبؿ ایک ہک ولگ دہہی ےنجیھب ںیم رضحت اعہشئ ریض 

ابری اک ااظتنر رکےت ےھت افر اشہؾ اکی آریشی آدیم  ے افر اکی الغؾ  ے وباہطس زرہی دمحم  ن دبعارلنمح  ن احرث  ن اشہؾ 

رفاتی رکےت ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس یھت وت رضحت افہمط ریض اہلل 

 ٰیل اہنع ےن ااجزت اچیہ۔اعت



 

 

 الیعٰمس ربادر الیعمس )دبعادیمحل  ن ایب افسی( امیلسؿ اشہؾ  ن رعفہ رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دہہی فاسپ ہن ایک اجےئ۔

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دہہی فاسپ ہن ایک اجےئ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2413    حس

ؼاری :  راوی ارث ًزرہ ب٩ ثابت ان ٤ٌ٣ز ًبساٟو  ابو 

ٔی   ار َِنَؼ اِْل ٕٔت  َاب َِرةُ ب٩ُِ ث ز ًَ ا  ٨ََ ث رٔٔث َحسَّ َوا ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ا أَبُو ٣َ ٨ََ ث ُت َحسَّ َزَخ٠ِ  ٢َ ا َٗ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ُة ب٩ُِ  ا٣َ ٤َُ َىٔی ث ث ٢َ َحسَّ ا َٗ

ئ  َّ٨ اٟ ٧ََْص أَ٪َّ  ٥َ أ ًَ ٢َ َوَز ا َٗ یَب  لِّ اٟ ُز   یَز ٨ِطُ َِل  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر کَاَ٪ أ٧ََْص  ا٢َ  َٗ ّبا  ىٔی كٔي َٟ اَو ٨َ َٓ  ٔ ط ٠َِی َاَ٪ َِل ًَ ٥َ ک َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل یَّ 

یَب  لِّ اٟ ُز   ز  َی

رمعم دبعاولارث زعرہ  ن اثتب ااصنری ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم امثہم  ن دبعاہلل ےک اپس ایگ وت اوہنں ےن ھجم وک وخوبش دی افر  اوب

رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع وخوبش فاسپ ںیہن رکےت ےھت افر رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 رکےت ےھت۔یھبک وخوبش فاسپ ہن 

 اوب رمعم دبعاولارث زعرہ  ن اثتب ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ضعب ولوگں ےن اغبئ زیچ ےک ہبہ اک اجزئ ایخؽ ایک ےہ۔



 

 

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اجزئ ایخؽ ایک ےہ۔ضعب ولوگں ےن اغبئ زیچ ےک ہبہ اک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2414    حس

٣زوا٪ :  راوی ٣ْخ٣ہ اور  ر ب٩  ث ً٘ی١ اب٩ طہاب رعوہ ٣شو ٣زی٥ ٟی ابي   سٌیس ب٩ 

إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ِی١ْ  َ٘ َىٔی ًُ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ی٥ََ َحسَّ زِ َبٔي ٣َ یُس ب٩ُِ أ ٌٔ َس ا  ٨ََ ث َة  َحسَّ ٣َ َوَر ب٩َِ ٣َِْخَ ٤ِٔش ِٟ ا ُ أَ٪َّ  َوة َْکَ رُعِ ٢َ َذ ا َٗ

وَ  ُس َص ِٓ ائَطُ َو ٔیَن َج ٥َ ح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ اُظ أَ٪َّ  بََر اَ٪ أَِخ زَِو ُض٤َا َو٣َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  اهَّللٔ َر َي  ل ًَ أَثِىَی  َٓ ٔض  ا ا٨َّٟ ا٦َ فٔي  َٗ ازَٔ٪ 

ا صَُو أَص٠ُِطُ ث٥َُّ  ٤َٔ َ  ب ٩ِ٤َ أ َٓ ُض٥ِ  َسبَِی ِیض٥ِٔ  َٟ ٔ َُرزَّ إ ُِت أَِ٪ أ َرأَی يي  ٔن ٔیَن َوإ ٔب ائ ٧َا َت اُؤ ٥َُِٜ َج ٧ َوا إٔ٪َّ إِٔخ َٓ ُس  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َب َٗ َُلیِّ ی ٥ُِٜ أَِ٪  ٨ِ بَّ ٣ٔ َح

ُظ ٩ِ٣ٔ أَوَّ  ٔیَّا ُط إ ٔلَی ٌِ ُ َّی ن ٔ َحً ط وِّ َي َح ل ًَ ُوَ٪  یَٜ ١ِ َو٩ِ٣َ أََحبَّ أَِ٪  ٌَ ِٔ ٠َِی َٓ َٔک  َک َذٟ َٟ ا  ٨َِ ب ُض كَيَّ ا ا٨َّٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨َا  ٠َِي ًَ یُئ اهَّللُ  ٔٔ ا ُي ٢ٔ ٣َ 

دیعس  ن ایب رمص  ثیل لیقع ا ن اہشب رعفہ وسمر  ن رخمہم افر رمفاؿ ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک سپ وہازؿ اک فوک 

یک رعتفی ایبؿ یک وج اس ےک اشایؿ اشؿ ےہ رھپ رفامای اام آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک درایمؿ ڑھک  وہےئ افر اہلل 

دعب! اہمتر  اھبیئ امہر  اپس اتبئ وہ رک آےئ ںیہ افر ںیم انمبس اتھجمس وہں ہک اؿ وک اؿ ےک دیقی فاسپ رکدفں وج صخش مت 

 ے ےلہپ اہلل اعتٰیل مہ ولوگں وک  ںیم  ے ہی  بیط اخرط رکان اچےہ وت ہی رک  افر وج صخش اانپ ہصح اقمئ رانھک اچےہ اہیں کت ہک بس

 وج امؽ تمینغ اطع رک  مہ اس وک اس ںیم  ے د  دںی ولوگں ےن رعض ایک مہ وخبیش ااسی رکےن وک ایتر ںیہ۔

 دیعس  ن ایب رمص  ثیل لیقع ا ن اہشب رعفہ وسمر  ن رخمہم افر رمفاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہبہ اک دبہل دےنی اک ایبؿ۔

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ہبہ اک دبہل دےنی اک ایبؿ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2415    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ئظ ًا رضت  ظا٦ رعوہ ح ص ہ سٰی ب٩ یو٧ ًی ز  شس ٣ 

ا ٨ََ ث ٢ُ  َحسَّ و َرُس َاَ٪  ک ِت  َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ َُص  ُو٧ ی ا ًٔیَسی ب٩ُِ  ث٨ََ ْز َحسَّ اهَّللُ ٣َُشسَّ َّي  َػل اهَّللٔ   

ا ٩ِ صَٔظ ًَ أَضْ  ٍْ َو٣َُح ُْکِ َوٛٔی یَِذ  ٥ِ َٟ ا  ٠َِیَض ًَ ُب  یُثٔی یََّة َو َضٔس ِٟ ا َب١ُ  ِ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ائَٔظةَ ًَ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٕ ٦ 

دسمد ٰیسیع  ن ویسن اشہؾ رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 اہنع( رفاتی ہیلع فملس دہہی وبقؽ رکےت ےھت افر اس اک دبہل دےتی ےھت فعیک افر احمرض ےن ہب دنس اشہؾ رعفہ رضحت اعہشئ )ریض اہلل

 ںیہن ایک۔

 دسمد ٰیسیع  ن ویسن اشہؾ رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... د  وت اینپ افالد وک وکیئ زیچ ہبہ رکےن اک ایبؿ افر ارگ اےنپ اکی ڑلےک وک وکیئ زیچ

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

ہن رک  افر دفےرفں وک یھب اانت یہ  اینپ افالد وک وکیئ زیچ ہبہ رکےن اک ایبؿ افر ارگ اےنپ اکی ڑلےک وک وکیئ زیچ د  وت ہی اجزئ ںیہن  ب کت ہک اؿ ےک درایمؿ ںیم اسمفات

ہلل ہیلع فملس ےن رفامای اینپ افالد ےک درایمؿ ہیطع ںیم ااصنػ ربوت افر ایک فادلنی ہبہ رک ےک روجع رک ےتکس ہن د  افر اس  مس ےک ہبہ رپ وکیئ صخش وگاہ ہن ےنب افر یبن یلص ا

ا رھپ اس اعتٰیل ہنع  ے اکی افٹن رخدی ںیہ افر اینپ افالد اک امؽ دوتسر ےک وماقف اھک اتکس ےہ نکیل دح  ے زایدہ ہن ڑبےھ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت رمع ریض اہلل

 وک رضحت ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک د  دای افر رفامای ہک مت وج اچوہ رکف۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2416    حس

ر ن٤ٌا٪ ب٩ بظیر :  راوی ٟزح٩٤ ٣ح٤س ب٩ ن٤ٌا٪ ب٩ بظی ک اب٩ طہاب ح٤یس ب٩ ًبسا  ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ ٣اٟ

بِ  ًَ ا  ٨ََ ث ٌِ َحسَّ ا٨ٟ  ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٩ٔ٤َ َو٣َُح اٟزَِّح ِبٔس  ًَ ٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ٩ِ ح ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ بََر٧ َٕ أَِخ ُوُس ٕ ُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی یر أ٪ ب٩ِٔ َبٔظ ٤َ



 

 

اهَّللُ َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ٔ  ُس َي َر ٔل ٔ إ ٔط َي ب ُظ أَت َا ٕ أَ٪َّ أَب یر أ٪ ب٩ِٔ َبٔظ ٤َ ٌِ ا٨ٟ   ٩ِ ًَ ُظ  َا ث ا َحسَّ ٤َ َُّض ٧َ ًَُل٣ّا أ ا ُ ِىٔی صََذ اب ُت  ٧ََح٠ِ يي  ٔن ٢َ إ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  

طُ  ٌِ ِرٔج ا َٓ ا٢َ  َٗ ٢َ َِل  ا َٗ ُط  َت ٣ِٔث٠َ ٧ََح٠ِ  ََ ٔس َٟ َک١َُّ َو ا٢َ أ َ٘ َٓ 

دبع اہلل  ن ویفس امکل ا ن اہشب دیمح  ن دبعارلنمح دمحم  ن امعنؿ  ن ریشب امعنؿ  ن ریشب  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اؿ ےک فادل 

اؿ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم ےل رک آےئ افر رعض ایک ہک ںیم ےن اےنپ اس ےٹیب وک اکی الغؾ دای ےہ آپ یلص 

امای وت اس اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک وت ےن اینپ امتؾ افالد وک اانت یہ دای ےہ؟ اوہنں ےن اکہ ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

 فاسپ ےل ےل۔ وک

 دبع اہلل  ن ویفس امکل ا ن اہشب دیمح  ن دبعارلنمح دمحم  ن امعنؿ  ن ریشب امعنؿ  ن ریشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہبہ ںیم وگاہ رقمر رکےن اک ایبؿ۔

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

  ںیم وگاہ رقمر رکےن اک ایبؿ۔ہبہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2417    حس

٣ز ن٤ٌا٪ ب٩ بظیر :  راوی ہ حؼین ًا  حا٣س ب٩ ٤ًز ابوًوا٧

 َ٤ ٌِ ا٨ٟ  ُت  ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ  ٕ ز ا٣ٔ ًَ  ٩ِ ًَ یِٕن  ٩ِ حَُؼ ًَ ََة  ٧ َوا ًَ ُو  ا أَب ٨ََ ث َز َحسَّ ٤َُ ا٣ُٔس ب٩ُِ ً ا َح ٨ََ ث َي َحسَّ ل ًَ ا َوصَُو  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٕ یر اَ٪ ب٩َِ َبٔظ

اهَّللٔ و٢َ  ُس ضَٔس َر ُتِظ َّی  ً َضی َح َِر َة َِل أ اَح َرَو ُت  ٨ِٔ َزةُ ب ٤ِ ًَ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ ّة  ٔلیَّ ًَ ٔي  نٔي أَب َلا ًِ َ و٢ُ أ ُ٘ ٔ َي بَر ٨ِٔ٤ ِٟ َي ا َت أ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  

 ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو ََ یَا َر ضَٔس ُِط ىٔی أَِ٪ أ َزِت أ٣ََ َٓ ّة  ٔلیَّ ًَ اَحَة  َرَو ٨ِٔٔت  َزَة ب ٤ِ ًَ ابِىٔی ٩ِ٣ٔ  َلِیُت  ًِ َ يي أ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو اهَّللٔ ٠َِیط  ٢َ ُسو َر

 ٥ِ ُٛ ٔ ز َیَِن أَِوَِل ُوا ب سٟٔ ًِ ا اهَّلَل َو وا  ُ٘ تَّ ا َٓ  ٢َ ا َٗ ا٢َ َِل  َٗ ا  ََ ٣ِٔث١َ َصَذ ٔس َٟ ائَٔز َو َس َت  َلِی ًِ َ ٢َ أ ا َتطُ  َٗ ٔليَّ ًَ زَّ  ََفَ  ٍَ َج ََفَ  ٢َ ا َٗ 

احدم  ن رمع اوبوعاہن نیصح اعرم امعنؿ  ن ریشب رفاتی رکےت ںیہ ہک ھجم وک ےری  فادل ےن ھچک ہیطع دای رمعہ تنب رفاہح ےن اہک ںیم 



 

 

اےنپ ےٹیب وک وج رمعہ تنب رفاہح  رایض ںیہن وہں یگ  ب کت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک وگاہ ہن انب دف وت اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن

رقمر  ےک نطب  ے ےہ اکی ہیطع دای وت رمعہ ےن ھجم وک مکح دای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وگاہ

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رکدفں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک اایس یہ امتؾ وچبں وک وت ےن دای ےہ ںیم ےن اہک ںیہن

 رفامای اہلل  ے ڈرف افر اینپ افالد ےک درایمؿ دعؽ اک احلظ روھک اوہنں ےن فہ ہبہ فاسپ رکا ایل افر اؿ ےک ےٹیب ےن فاسپ رکدای۔

 احدم  ن رمع اوبوعاہن نیصح اعرم امعنؿ  ن ریشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وشرہ اک اینپ ویبی وک افر ویبی اک اےنپ وشرہ وک ہبہ رکان اربامیہ ےن اجزئ اہک افر ع

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

فونں روجع ںیہن رکںی ےگ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ ویبی وشرہ اک اینپ ویبی وک افر ویبی اک اےنپ وشرہ وک ہبہ رکان اربامیہ ےن اجزئ اہک افر رمع  ن دبعازعلسی ےن اہک ہی د

 فاسپ ےنیل فاال اس ےتک یک رطح  ے ااجزت اچیہ ہک رمض یک احتل ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک رھگ ںیم رںیہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اہک ہک ہبہ رک ےک

 ےک ابر  ںیم اہک وج اینپ ویبی  ے ےہک ہک ھجم وک اےنپ رہم اک ھچک ہصح ای لک رہم اعمػ رک د  رھپ وھتڑی یہ دمت ےک دعب ےہ وج ےق رک ےک اھکےئ افر زرہی ےن اس صخش

 اھت افر  وخیش  ے اعمػ ایکاس وک الطؼ د  دی رھپ وعرت ےن ہبہ  ے روجع رک ایل وت فہ اس وک وپرا رہم د  اگ ارگ اس یک تین رفبی یک یھت افر ارگ اس وک وعرت ےن اینپ

 اخفدن ےک دؽ ںیم وکیئ رفبی ںیہن اھت وت اجزئ ےہ اہلل اعتٰیل ےن رفامای ارگ فہ مت وک وخیش  ے ھچک دںی وت اس وک وشؼ  ے اھکؤ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2418    حس

رض :  راوی اهَّلل ح ًبس اهَّلل ب٩  ًبیس  ی  ہز ٤ٌ٣ز ز ظا٦  سٰی ہ ٣و ہی٥ ب٩  ا ٨ًہاابز لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا  ت 

 ِ اهَّللٔ ب ٔي ًُبَِیُس  بََرن ا٢َ أَِخ َٗ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ  ٕ ز ٤َ ٌِ ٩ِ ٣َ ًَ ا٦ْ  َا صَٔظ ٧ بََر وَسی أَِخ اصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُ َِز ا إٔب ٨ََ ث ضَٔی َحسَّ َر ُة  ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ُ

 ًَ َّي اهَّللُ  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ  ١َ ُ٘ ا َث َّ٤ َٟ َضا  ٨ِ ًَ َیَِن اهَّللُ  َد ب َْخَ َٓ ُط  َٟ َذٔ٪َّ  أ َٓ ًٔی  ٔي بَِی زََّق ف ٤َُ ی ُط أَِ٪  َِذَ٪ أَِزَواَج َتأ ِس ُط ا ٌُ اِطَتسَّ َوَج َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی

ُت ِٔل  َْکِ َذ َٓ اهَّللٔ  ٢َ ًُبَِیُس  ا َ٘ َٓ آَْخَ  َرُج١ٕ  أض َوبَیَِن  بَّ ٌَ ِٟ ا َیَِن  َاَ٪ ب ک اِْلَِرَق َو رِٔجًَلُظ  م   یِٔن َتُد بَّ َرُج٠َ ًَ ِت ب٩ِٔ  َٟ ا َٗ ا  إض ٣َ

 َ َبٔي ك ٔي  ب٩ُِ أ ل ًَ ٢َ صَُو  ا َٗ ٠ُِت َِل  ُٗ ائَٔظُة  ًَ ُتَش٥ِّ   ٥ِ َٟ ی  ٔذ َّٟ ا ُج١ُ  زَّ اٟ ٔی ٩ِ٣َ  ٔي َوص١َِ َتِسر ٢َ ل ا َ٘ َٓ ُة  ائَٔظ  أٟٕب ًَ

 یلص اہلل ہیلع اربامیہ  ن ومٰیس اشہؾ رمعم زرہی دیبع اہلل  ن دبعاہلل رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک  ب یبن



 

 

فملس اک مسج فزین وہایگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ںوراری زفر ڑکپ یئگ وت اینپ ویبویں  ے ااجزت اچیہ ہک ےری  رھگ ںیم رمض 

یک احتل ںیم رںیہ وت اؿ ولوگں ےن اس یک ااجزت د  دی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف آدویمں ےک درایمؿ ےلکن آپ یلص اہلل 

 فآہل فملس ےک دفونں اپؤں زنیم رپ ہر ٹ رےہ ےھت سابس افر اکی دفےر  آدیم ےک درایمؿ ےھت دیبع اہلل ےن اہک ہک ںیم ےن ہیلع

 ےہ ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ایبؿ ایک وج رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ ایک افر اوہنں ےن ھجم  ے وپاھچ ایک وت اجاتن

یم اھت سج اک انؾ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ںیہن ایل ںیم ےن اہک ںیہن اوہنں ےن اہک فہ رضحت  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہک فہ وکؿ آد

 ےھت۔

 اربامیہ  ن ومٰیس اشہؾ رمعم زرہی دیبع اہلل  ن دبعاہلل رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ےگ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ ویبی وشرہ اک اینپ ویبی وک افر ویبی اک اےنپ وشرہ وک ہبہ رکان اربامیہ ےن اجزئ اہک افر رمع  ن دبعازعلسی ےن اہک ہی دفونں روجع ںیہن رکںی

ال اس ےتک یک رطح ہک رمض یک احتل ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک رھگ ںیم رںیہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اہک ہک ہبہ رک ےک فاسپ ےنیل فا  ے ااجزت اچیہ

 اعمػ رک د  رھپ وھتڑی یہ دمت ےک دعب ےہ وج ےق رک ےک اھکےئ افر زرہی ےن اس صخش ےک ابر  ںیم اہک وج اینپ ویبی  ے ےہک ہک ھجم وک اےنپ رہم اک ھچک ہصح ای لک رہم

 وخیش  ے اعمػ ایک اھت افر اس وک الطؼ د  دی رھپ وعرت ےن ہبہ  ے روجع رک ایل وت فہ اس وک وپرا رہم د  اگ ارگ اس یک تین رفبی یک یھت افر ارگ اس وک وعرت ےن اینپ

 ای ارگ فہ مت وک وخیش  ے ھچک دںی وت اس وک وشؼ  ے اھکؤ۔اخفدن ےک دؽ ںیم وکیئ رفبی ںیہن اھت وت اجزئ ےہ اہلل اعتٰیل ےن رفام

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2419    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  كاؤض  كاؤض  اب٩  ب  ہی٥ وہی ابزا ش٥٠ ب٩  ٣ 

 َ٨َ ث ْب َحسَّ ٨ََا ُوَصِی ث اصٔی٥َ َحسَّ ٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِز ث ٔيی  َحسَّ ا٨َّٟ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ َاُوٕض  اب٩ُِ ك ا 

 ٔ ِیئٔط َٗ ٔي  ُ ف وز ٌُ ٘ٔیُئ ث٥َُّ َي ٔب َي ک٠َِ ِٟ َا ک  ٔ َتٔط ٔي صٔب ائُٔس ف ٌَ ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

ٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع ملسم  ن اربامیہ فبیہ ا ن اطؤس اطؤس ا ن سابس ریض اہلل اعت

 فملس ےن رفامای ہبہ رکےک فاسپ ےنیل فاال اس ےتک یک رطح ےہ وج ےق رک  رھپ اس وک اھکےئ۔



 

 

 ملسم  ن اربامیہ فبیہ ا ن اطؤس اطؤس ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... وعرت اک اےنپ وشرہ ےک العفہ یسک وک ہبہ رکان افر اس اک آزاد رکان  ب ہک اس اک وشرہ

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رشبہکیط فہ وعرت ےب فوقػ ہن وہ افر ارگ ےب فوقػ وہ وت اناجزئ ےہ اہلل وعرت اک اےنپ وشرہ ےک العفہ یسک وک ہبہ رکان افر اس اک آزاد رکان  ب ہک اس اک وشرہ وہ وت اجزئ ےہ

 اعتٰیل ےن رفامای ےب فوقوفں وک اانپ امؽ ہن دف۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2420    حس

لٰي  :  راوی تٌا اهَّلل  رضی  ء  اس٤ا ًبساهَّلل  ز ب٩  ًبا ہ  ٠٣یٜ بي  ا خ اب٩  اب٩ جزی ًاػ٥   ٨ًہابو 

ضٔ  َئ َر ٤َا َِس ٩ِ أ ًَ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ز ا بَّ ًَ  ٩ِ ًَ َة  َٜ َبٔي ٠َ٣ُِی اب٩ِٔ أ  ٩ِ ًَ ِٕخ  ی َز اب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ُو  ا أَب ٨ََ ث ُت یَا َحسَّ ٠ِ ُٗ ِت  َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ َی اهَّللُ 

ا َٗ  ُٚ ََتَؼسَّ أ َٓ  ُ َیِر ز ب اٟ لَيَّ  ًَ َِزَخ١َ  ا٢ْ إِٔلَّ ٣َا أ َٔي ٣َ ا ل اهَّللٔ ٣َ  ٢َ ُسو ٠َِیٔک َر ًَ عَي  ُیو َٓ ُوعٔي  ٔي َوَِل ت ق َتَؼسَّ  ٢َ 

ی کۃ سابد  ن دبعاہلل اامسء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکیت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ےری  اپ
مل
س اوب اعمص ا ن رججی ا ن ایب 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دصہق رک  فیہ امؽ ےہ وج ھجم وک زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن دای وت ایک ںیم اس وک دصہق ںیم دفں؟

 افر دنب رکےک ہن رھک فرہن اہلل مت  ے یھب دنب رک ےل اگ۔

ی کۃ سابد  ن دبعاہلل اامسء ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
مل
 اوب اعمص ا ن رججی ا ن ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

فر ارگ ےب فوقػ وہ وت اناجزئ ےہ اہلل وعرت اک اےنپ وشرہ ےک العفہ یسک وک ہبہ رکان افر اس اک آزاد رکان  ب ہک اس اک وشرہ وہ وت اجزئ ےہ رشبہکیط فہ وعرت ےب فوقػ ہن وہ ا



 

 

 اعتٰیل ےن رفامای ےب فوقوفں وک اانپ امؽ ہن دف۔

یث                               ٠س او٢ج  :  ج٠س      2421    حس

ہ اس٤اء :  راوی  ًبیس اهَّلل ب٩ سٌیس ًبساهَّلل ب٩ ٤٧یر ہظا٦ ب٩ رعوہ ٓاك٤

 َ٤ اكٔ َٓ  ٩ِ ًَ َوَة  ا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ا صَٔظ ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر ٤َُ اهَّللٔ ب٩ُِ ٧ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ َس ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ا ًُبَِیُس  ٨ََ ث َ َحسَّ ٩ِ أ ًَ اهَّللٔ َة   ٢َ ُسو َر َئ أَ٪َّ  ٤َا ِس

 ًَ َٔي اهَّللُ  ُیوع َٓ ٔي  ُوع ٔک َوَِل ت ٠َِی ًَ ُیِحٔصَی اهَّللُ  َٓ قٔي َوَِل تُِحٔصی  ٔٔ َِن ا٢َ أ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   ٠َِیٔک َػل

اہلل ہیلع فملس ےن رفامای امؽ رخچ  دیبع اہلل  ن دیعس دبعاہلل  ن ریمن اشہؾ  ن رعفہ افہمط اامسء  ے رفاتی رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص

 رکف افر نگ نگ رک ہن روھک ہک اہلل یھب نگ نگ رکد  اگ افر دنب رکےک ہن رھک فرہن اہلل یھب مت  ے رفک ےل اگ۔

 دیبع اہلل  ن دیعس دبعاہلل  ن ریمن اشہؾ  ن رعفہ افہمط اامسء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

فر ارگ ےب فوقػ وہ وت اناجزئ ےہ اہلل وعرت اک اےنپ وشرہ ےک العفہ یسک وک ہبہ رکان افر اس اک آزاد رکان  ب ہک اس اک وشرہ وہ وت اجزئ ےہ رشبہکیط فہ وعرت ےب فوقػ ہن وہ ا

 امؽ ہن دف۔ اعتٰیل ےن رفامای ےب فوقوفں وک اانپ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2422    حس

رث :  راوی ہ ب٨ت حا ٣ی٤و٧ ًُل٦(  ٛے  ہ  ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  ْکیب ) ر  ی ٜ ث یزیس ب٩ ب ٟی ر  ی ٜ  یحٌی ب٩ ب

ُْکَ   ٩ِ ًَ  ٕ یِر َٜ ُ ٩ِ ب ًَ ٔیَس  ز َی  ٩ِ ًَ ٔث  ِی ا٠َّٟ  ٩ِ ًَ  ٕ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب یَِح ا  ٨ََ ث ضَٔی اهَّللُ َحسَّ َر رٔٔث  ا َح ِٟ ا َت  ََة ب٨ِٔ ٧ ٤ُو إض أَ٪َّ ٣َِی بَّ ًَ اب٩ِٔ  لَي  ِو ِٕب ٣َ ی

ا  َّ٤ ٠َ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ِذِٔ٪  َتأ َتِش  ٥ِ َٟ ِت َؤٟیَسّة َو َ٘ َت ًِ َ ا أ ََّض بََرِتطُ أ٧َ َضا أَِخ ٨ِ ا ٓٔیطٔ ًَ َض ٠َِی ًَ ُر  یَُسو ی  ٔذ َّٟ ا ا  ِو٣َُض َی َاَ٪  ک

ا َٗ َ ِو أ َٟ َّٔک  ٧ٔ ا إ ا٢َ أ٣ََ َٗ  ٥ِ ٌَ َن ِت  َٟ ا َٗ ٔت  ٠ِ ٌَ َٓ ٢َ أََو ا َٗ ُت َؤٟیَستٔي  ِ٘ َت ًِ َ يي أ و٢َ اهَّللٔ أَن َرُس ا  َی زَِت  ٌَ ََط ِت أ َو٥َ َٟ ًِ َ َاَ٪ أ ک ٔک  َٟ ا َو ا أَِخ تَٔض َلِي ًِ

ِٕب إٔ٪َّ ٣َِی٤ُ  ی ُْکَ  ٩ِ ًَ  ٕ یِر َٜ ُ ٩ِ ب ًَ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ ا٢َ بََِکُ ب٩ُِ ٣ُرَضَ  َٗ َٔ َو ٔ ز ِت ْٔلَِج َ٘ َت ًِ َ ََة أ  و٧



 

 

ییحی  ن ریکب ثیل سیدی  ن ریکب رکبی )ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک الغؾ( ومیمہن تنب احرث  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں 

ےن اکی ولڈنی آزاد رکدی افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ااجزت ںیہن یل  ب اؿ یک ابری اک دؿ آای وت اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ 

زاد  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک آپ وک ولعمؾ ےہ ہک ںیم ےن اینپ ولڈنی وک آزاد رکدای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک مت آاہلل

رک یکچ وہ؟ اوہنں ےن اہک تاں! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ مت ا ے اےنپ امومں وک د  دںیتی وت ںیہمت زایدہ وثاب وہات 

   ن رضم ےن وباہطس رمعف ریکب رکبی رفاتی ایک ہک ومیمہن ےن آزاد رکدای۔رکب

 ییحی  ن ریکب ثیل سیدی  ن ریکب رکبی )ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک الغؾ( ومیمہن تنب احرث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

فر ارگ ےب فوقػ وہ وت اناجزئ ےہ اہلل وعرت اک اےنپ وشرہ ےک العفہ یسک وک ہبہ رکان افر اس اک آزاد رکان  ب ہک اس اک وشرہ وہ وت اجزئ ےہ رشبہکیط فہ وعرت ےب فوقػ ہن وہ ا

 اعتٰیل ےن رفامای ےب فوقوفں وک اانپ امؽ ہن دف۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2423    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا ی رعوہ حرضت  ہز ص ز اهَّلل یو٧ ًبس سٰی  ٣و  حبا٪ ب٩ 

ائَٔظةَ  ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ُُص  ُو٧ ٧َا ی بََر ٔ أَِخ اهَّلل ِبُس  ًَ ٧َا  بََر وَسی أَِخ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ٨ََا حٔبَّ ث اهَّللُ َحسَّ َاَ٪  َرضَٔی  ِت ک َٟ ا َٗ ٨َِضا  ًَ

 ُ٤ ِض َد َس ُض٩َّ َْخَ َُّت أَی َٓ  ٔ ائٔط َیَِن نَٔش ََ ب َِْقَ ا أ َسََفّ اَز  َٔذا أََر ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  ٔک١ُِّ َر ٔش٥ُ ٟ ِ٘ َاَ٪ َي ُط َوک ٌَ َٔضا ٣َ َد ب َضا َْخَ

َس  یَِر أَ٪َّ  َُ ا  َتَض ِی٠َ َٟ ا َو َض ِو٣َ َی ُض٩َّ  ٨ِ٣ٔ ٕ َزأَة ٥َ ا٣ِ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔد  َة َزِو ائَٔظ ٌَ ٔ ا ٟ َض ِی٠ََت َٟ ا َو َِو٣ََض ِت ی َب َة َوَص ٌَ َت َز٣ِ ٨ِٔ َزَة ب ِو

 ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  و َرُس ا  رَٔؿ ٔي بَٔذَٟٔک  َِتغ  َتب

ٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل ةحؿ  ن ومٰیس دبعاہلل ویسن زرہی رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعت

یلص اہلل ہیلع فملس  ب رفس اک ارادہ رکےت وت اینپ وعروتں ےک درایمؿ آرہع ادنازی رکےت سج اک انؾ آرہع ںیم لکن آات اس وک اےنپ 

ی ےک اپس اکی دؿ رات رےتہ رگم اس ھ ےل اجےت افر رہ ویبی ےک اپس اکی دؿ رات رےتہ رگم اےنپ اس ھ ےل اجےت افر رہ ویب



 

 

وسدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع تنب زہعم ےن اینپ ابری ےک دؿ رات رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک د  

 ےھت اس  ے رغض رصػ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک راض وجیئ یھت۔

ئ

 دی 

  زرہی رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعةحؿ  ن ومٰیس دبعاہلل ویسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دہہی یک ادتباء نک ولوگں  ے یک اجےئ افر رکب ےن وباہطس رمعف ریکب رکبی )ا ن سابس رض

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ہنع زفہج یبن یلص اہلل نک ولوگں  ے یک اجےئ افر رکب ےن وباہطس رمعف ریکب رکبی )ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک الغؾ( ایبؿ ایک ہک ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل دہہی یک ادتباء

 اچنہپ دیتی وت ھجت وک تہب زایدہ وثاب وہات۔ہیلع فملس ےن اینپ ولڈنی آزاد رک دی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ  ے رفامای ارگ وت ا ے اےنپ امومں وک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2424    حس

ہ ب٩ ًبساهَّلل جو بىی ت٤ی٥ ب٩ ٣زہ :  راوی ني ك٠ح ہ ابو٤ًزا٪ جو  ٣ح٤س ب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌَف طٌب

ُس ب٩ُِ جَ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٕر َحسَّ ا ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ َرُج١ٕ ٣ٔ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ َة ب٩ِٔ  ٩ِ ك٠ََِح ًَ ٔيِّ  ِون َح ِٟ ا اَ٪  ٤َِٔز ٔي ً ٩ِ أَب ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث ََفٕ َحسَّ ٌِ

 َ ٔل إ َٓ ی٩ِٔ  اَر ٔي َج ل اهَّللٔ إٔ٪َّ   ٢َ و َرُس ا  َی ُت  ٠ِ ُٗ ِت  َٟ ا َٗ ا  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ َة  زَّ َىٔی َتِی٥ٔ ب٩ِٔ ٣ُ اب َٗ ا أُصِٔسی  ِّض٤َٔ ٔض٤َٔا ي أَی ب َِْقَ َي أ ٔل ٢َ إ

َابّا ٔک ب ٨ِ ٣ٔ 

 دمحم  ن اشبر دمحم  ن رفعج ہبعش اوبرمعاؿ وجین ہحلط  ن دبعاہلل وج ینب میمت  ن رمہ ےک اکی آدیم ےھت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ے سک وک دہہی وجیھبں   ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ےری  دف ڑپفیس ںیہ اؿ ںیم

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ دفونں ںیم  ے سج اک درفازہ اہمتر  آربی وہ۔

 دمحم  ن اشبر دمحم  ن رفعج ہبعش اوبرمعاؿ وجین ہحلط  ن دبعاہلل وج ینب میمت  ن رمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...یسک وبجمری یک انبء رپ دہہی وبقؽ ہن رکےن اک ایبؿ افر رمع  ن دبعازعلسی ےن اہک ہک ر

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

  دہہی دہہی اھت نکیل آج وت فہ روشت ےہ۔یسک وبجمری یک انبء رپ دہہی وبقؽ ہن رکےن اک ایبؿ افر رمع  ن دبعازعلسی ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم وت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2425    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ًباض  اهَّلل ب٩  ًبس ہ  تب ً اهَّلل ب٩  ًبس اهَّلل ب٩  ًبیس  ی  ہز ب ز ٟامی٪ طٌی ا  ابو 

ز صِ  اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ بََر٧َا ُط ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث ضَٔی َحسَّ َر إض  بَّ ًَ ٔ ب٩َِ  اهَّلل ِبَس  ًَ َِبَة أَ٪َّ  ٔ ب٩ِٔ ًُت اهَّلل ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل نٔي ًُبَِیُس  ا٢َ أَِخبََر َٗ زٔیِّ 

ا َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ أب  َِػَح َاَ٪ ٩ِ٣ٔ أ ک ثٔیَّ َو ِی ا٠َّٟ ا٣ََة  َب ب٩َِ َجثَّ ٌِ ٍَ اٟؼَّ ٔ ٤ َُّط َس ٧َ ُظ أ بََر ا أَِخ ُض٤َ ٨ِ ًَ ٠َیِ اهَّللُ  ًَ ی هَّللُ  َُّط أَصَِس ٧َ ُ أ بٔر یُِد  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط

ََفَ   ٦ْ اَ٪ َوصَُو ٣ُرِِحٔ َٔوزَّ ٔئ أَِو ب ا َِو ٔاِْلَب َُو ب ٕع َوص َر َوِح ا ٥َ ح٤َٔ َس٠َّ طٔ َو ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َٔز ٔي َوِجَٔي ٟ َٖ ف ا رَعَ َّ٤ ٠َ َٓ ْب  ٌِ َػ  ٢َ ا َٗ ُظ  زَّ

 ًَ زٌّ  َر ٨َٔا  َص ب ِی َٟ ا٢َ  َٗ ٔی  ًَّ ُظ َصٔسی زَّ ٦ْ َر ا ُِحُ َّ٨ ٜٔ َک َوَل  ٠َِی

اوب اامیلؿ بیعش زرہی دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک اوہنں ےن بعص  ن اثجہم یثیل 

ررخ ہفحت اجیھب اس  ے وج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصیب ےھت رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک اکی وگ

فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوباء ای فداؿ ںیم احتل ارحاؾ ںیم ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک فاسپ رکدای بعص 

 ےن اہک ہک  ب ےری  رہچ  رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دہہی فاسپ رک دےنی ےک ببس  ے انرایض اک ارث داھکی وت آپ یلص اہلل

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترا ہفحت فاسپ رکان انمبس ہن اھت رگم اس ببس  ے )فاسپ رکدای( ہک مہ ارحاؾ ںیم ںیہ۔

 اوب اامیلؿ بیعش زرہی دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہی دہہی اھت نکیل آج وت فہ روشت ےہ۔یسک وبجمری یک انبء رپ دہہی وبقؽ ہن رکےن اک ایبؿ افر رمع  ن دبعازعلسی ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم وت دہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2426    حس

ی رعوہ ب٩ زبیر ابوح٤یس ساًسی :  راوی  ًبس اهَّلل ب٩ ٣ح٤س سٔیا٪ زہز

 َ٤ َبٔي حُ ٩ِ أ ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ َوَة ب٩ِٔ  ٩ِ رُعِ ًَ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث ٕس َحسَّ َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٨ِ َحسَّ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  یِّ َر أًٔس اٟشَّ ٢َ ِیٕس  ا َٗ ُط 

اٟؼَّ  َي  ل ًَ ةٔ  ِْلُِتبٔیَّ ا اب٩ُِ  طُ  َٟ ا٢ُ  َ٘ ٔ يُ ز ِْلَِز َرُجًّل ٩ِ٣ٔ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ١َ٤َ ٌِ ِسَت ٥ُِٜ ا ا َل ا٢َ َصَذ َٗ ٔس٦َ  َٗ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ٔة  َٗ َس

 ٔ ط ٔ أَِو بَِیٔت أ٣ُِّ ط ٔت أَبٔی َص فٔي بَِی َضًلَّ َج٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ٔي  َی ل ا أُصِسٔ ٨ِطُ  َوَصَذ َیأُِخُذ أََحْس ٣ٔ ٔ َِل  ظ ٔسی بَٔیٔس ِٔ َن ی  ٔذ َّٟ ا طُ أ٦َِ َِل َو َٟ ُِضَسی  ی َز  ُو ٨ِ َي َٓ

ضَ  َٟ ّة  َاْئ أَِو َبَْقَ ُرُ ُط  َٟ ا  یّر ٌٔ َاَ٪ َب ٔ إِٔ٪ ک َتٔط ب َٗ َر َي  ل ًَ ُُط  ٠ٔ٤ َیِح ٔة  َ٘ٔیا٣َ ِٟ ا ِو٦َ  َی  ٔ ٔط اَئ ب ا إِٔلَّ َج ّئ ٍَ َطِی َٓ َر ُ ث٥َُّ  ز ٌَ اّة َتِی َط اْر أَِو  َو ٔ  ا ُخ بَٔیٔسظ

ًََلثّا ُت ث ِِ ُض٥َّ َص١ِ ب٠ََّ ا٠َّٟ ُت  ِِ ُض٥َّ َص١ِ ب٠ََّ ا٠َّٟ طٔ  َِلِی َة إٔب ا ًَُِفَ َی٨َِ َرأ َّی  ً  َح

دبع اہلل  ن دمحم  نایؿ زرہی رعفہ  ن زریب اوبدیمح اسدعی  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ازد 

 ی ۃ ےک انؾ  ے اکپرا اجات اھت دصہق فوصؽ رکےن رپ رقمر رفامای  ب فہ فوصرکلےک فاسپ آےئ وت اہک ہی ےک اکی صخش وک سج وک ا ن 
ی

 

لی

ےک رھگ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک امؽ ےہ افر ہی ےریا ےہ وج ےھجم اجیھب ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت اےنپ ابپ ای امں

 ہک ہفحت اجیھب اجات ےہ ای ںیہن  مس ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ےریی اجؿ ےہ وج صخش اس )دصہق( ںیم ویکں ہن ھٹیب رتا رھپ داتھکی

یہ ےک امؽ  ے وکیئ زیچ ےل اگ وت فہ ایقتم ےک دؿ اینپ رگدؿ رپ الد رک الےئ اگ ارگ افٹن وہاگ وت فہ وبؽ رتا وہاگ اگےئ وہیگ وت فہ وبؽ ر

یگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ تا ھ ااھٹای اہیں کت ہک مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل وہیگ رکبی وہیگ وت فہ ایممر ریہ وہ

فملس ےک لغب یک دیفسی دیھکی ا  ےری  اہلل ایک ںیم ےن اچنہپ دای ا  ےری  اہلل ایک ںیم ےن اچنہپ دای نیت ابر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن رفامای۔

   نایؿ زرہی رعفہ  ن زریب اوبدیمح اسدعیدبع اہلل  ن دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ وکیئ صخش ہبہ رک  ای فدعہ رک  رھپ لبق اس ےک ہک فہ زیچ اس ےک اپس ےچنہپ فہ )ہبہ



 

 

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

رکےن فاال رم رک  ای فدعہ رک  رھپ لبق اس ےک ہک فہ زیچ اس ےک اپس ےچنہپ فہ )ہبہ رکےن فاال ای فدعہ رکےن فاال( رم اجےئ دیبعہ ےن اہک ہک ارگ ہبہ ارگ وکیئ صخش ہبہ 

 ے وج یھب ےلہپ رم اجےئ وموہب ہل ےک  اجےئ افر فہ دہہی وموہب ہل یک زدنیگ ںیم دحیلعہ رک دای ایگ وہ وت فہ اس ےک فاروثں اک وہاگ ب ن  یری ےن اہک ہک اؿ دفونں ںیم

 فاروثں اک وہاگ  ب ہک اقدص ےن اس رپ ہضبق رک ایل وہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2427    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ر جابز  ٜس ٨٣ اب٩  ٔیا٪  اهَّلل س ًبس  ًلي ب٩ 

ٔ َحسَّ  اهَّلل ِبٔس  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث ُ َحسَّ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ لٔي  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  ّٔزا َر اب ُت َج ٌِ ٔ ٤ ٔ َس ٔسر َٜ ٨ِ٤ُ ِٟ ا اب٩ُِ  ٨ََا  ث اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ٨ََا   ث

َػ  ٔيی   َّ٨ اٟ يَي  ُُوف َّی ت ً َس٦ِ َح ِ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ ّا  ا ثًََلث ََٜذ ُتَک َص َلِي ًِ َ ی٩ِٔ أ َبرِِحَ ِٟ ا ا٢ُ  َئ ٣َ ِو َجا َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ََِکٕ ًَ ُو ب َز أَب أ٣ََ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ل

 َ أ َٓ ٨َٔا  ٠َِیأِت َٓ ی٩ِْ  ٥َ ًَٔسْة أَِو َز َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٨َِٔس  ُط ً َٟ َاَ٪  ک َزی ٩ِ٣َ  ٨َا َٓ ّٔیا  از ٨َ َّي اهَّللُ ٣ُ َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ٠ُِت إٔ٪َّ  ُ٘ َٓ ُط  ُت َتِي

 ٔ ن َس ًَ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًََلثّاًَ ثَی لٔي ث َح َٓ  ي 

 یل  ن دبعاہلل  نایؿ ا ن دکنمر اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 یلص اہلل ہیلع فملس یک ےن رفامای ارگ رحبنی اک امؽ آای وت ںیم مت وک اس رطح )پل رھب رک( نیت ابر دفں اگ فہ امؽ ںیہن آای اہیں کت ہک یبن

فافت وہیئگ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اکی انمدی وک مکح دای ہک فہ االعؿ رکد  ہک سج  ے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

اہلل اعتٰیل ہنع ھچک فدعہ ایک وہ ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اس اک آرض وہ وت فہ ےری  اپس آےئ ںیم اس وک دفں اگ ںیم اوبرکب ریض 

۔

ئ

 ےک اپس آای افر ںیم ےن اہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھجم  ے فدعہ ایک اھت وت اوہنں ےن نیت پل رھب رک ےھجم دی 

  یل  ن دبعاہلل  نایؿ ا ن دکنمر اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الغؾ افر اسامؿ رپ سک رطح ہضبق ایک اجےئ افر ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رخدی ایل افر الغؾ افر اسامؿ رپ سک رطح ہضبق ایک اجےئ افر ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ںیم اکی ےرشک افٹن یک ھٹیپ رپ وسار اھت وت اس 

 رفامای ا  دبعاہلل ہی ریتا ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2428    حس

٣شور ب٩ ٣ْخ٣ہ :  راوی ٠٣یٜہ  ابي  ہ ب٩ سٌیس اب٩   ٗتيب

 ٔ َب اب٩ِٔ أ  ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ َس ُة ب٩ُِ  َب تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ُسو٢ُ َحسَّ َر َش٥َ  َٗ  ٢َ ا َٗ ا  ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ٣َ رٔ ب٩ِٔ ٣َِْخَ َو ٤ِٔش ِٟ ا  ٩ِ ًَ َة  َٜ ي ٠َ٣ُِی

ُىَیَّ  یَا ب ٣َُة  ا٢َ ٣َِْخَ َ٘ َٓ َطِیّئا  َضا  ٣ََة ٨ِ٣ٔ ٔم ٣َِْخَ ٌِ ٥ِ ُي َٟ ّة َو بَٔی ِٗ َ ٥َ أ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل َػ اهَّللٔ  و٢ٔ اهَّللٔ  َرُس ٔلَي  ٨َٔا إ ِٙ ب ٔ َِل٠ اهَّللُ ا٧ َّي  ل

 َٗ  ٔ ط ٠َِی ًَ ٔ َو ط ِی َٟ ٔ َد إ َْخَ َٓ ُط  َٟ ُُط  ِوت ًَ َس َٓ ا٢َ  َٗ ٔي  ُط ل ِزًُ ا َٓ ِزُخ١ِ  ا  ٢َ ا َ٘ َٓ طُ  ٌَ ُت ٣َ ِ٘ َِل٠َ ٧ ا َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َک ًَ َٟ ا  َا َصَذ ٧ِ َبأ ٢َ َخ ا َ٘ َٓ ا  ٨َِض ْئ ٣ٔ َبا

ةُ  ٣َ ضَٔی ٣َِْخَ َر ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ِیط َٟ ٔ َز إ َو ٨َ َٓ  ٢َ ا َٗ 

ے
مل
ی کۃ وسمر  ن رخمہم  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ابقںیئ میسقت رفامںیئ نکیل رخمہم ہبیتق  ن دیعس ا ن ایب 

وک ھچک یھب ںیہن دای رخمہم ےن اہک ا  ےری  ےٹیب ےری  اس ھ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم لچ ںیم اؿ ےک اس ھ الچ وت 

 ہیلع فآہل فملس وک ےری  فاےطس الب ال ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک البای وت آپ یلص اوہنں ےن اکہ ہک ادنر اج افر آپ یلص اہلل

اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ رشتفی الےئ اس احؽ ںیم ہک اںیہن ابقؤں ںیم  ے اکی ابق ےنہپ وہےئ ےھت آپ ےن رفامای مہ ےن ریت  

 ر اس وک دھکی رک وخش وہےئگ۔فاےطس اس وک اپھچ راھک اھت رخمہم ےن اس وک داھکی اف

ی کۃ وسمر  ن رخمہم :  رافی
مل
 ہبیتق  ن دیعس ا ن ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ وکیئ صخش یسک وک وکیئ زیچ د  افر دفےرا صخش اس رپ ہضبق رک ےل نکیل ہی ہن ےہک ہک

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ صخش یسک وک وکیئ زیچ د  افر دفےرا صخش اس رپ ہضبق رک ےل نکیل ہی ہن ےہک ہک ںیم ےن وبقؽ ایک۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2429    حس

رضی اهَّلل :  راوی ٟزح٩٤ ابوہزیزہ  احس ٤ٌ٣ز زہزی ح٤یس ب٩ ًبسا ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣حبوب ًبساٟو لٰي  تٌا   

بِ  ًَ ٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ٩ِ ح ًَ ز صِزٔیِّ  اٟ  ٩ِ ًَ ٤َْز  ٌِ ٨ََا ٣َ ث َواحٔٔس َحسَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ُوٕب َحسَّ ب ُس ب٩ُِ ٣َِح َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث َرضَٔی َحسَّ َِزَة  ی َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ٔس 

 ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ ُسو َر َي  ٔل َئ َرُج١ْ إ ا٢َ َجا َٗ ُط  ٨ِ ًَ ُت بٔأَصِلٔي فٔي اهَّللُ  ٌِ َٗ ا٢َ َو َٗ  ََ ا ٢َ َو٣َا َذ ا َ٘ َٓ ُِت  ٢َ َص٠َٜ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی

 َٓ  ٢َ ا َٗ ٢َ َِل  ا َٗ یِٔن  ٌَ ٔ اب ی٩ِٔ ٣ُتََت َز ِض َط و٦َ  َتُؼ ٍُ أَِ٪  ٔلی َت َتِش َض١ِ  َٓ  ٢َ ا َٗ ٢َ َِل  ا َٗ َبّة  َٗ َر ٢َ َتحُٔس  ا َٗ اَ٪  ـَ ٥َ َر٣َ ٌٔ ُِل ٍُ أَِ٪ ت ٔلی َت َتِش

 َٗ ٨ّا  ي ٜٔ یَن ٣ِٔش تِّ َتَؼسَّ ٔس َٓ َٔضَذا  اذَِصِب ب ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ِْز  ٔ َت ط َت١ُ ٓٔی ِٜٔ ٤ ِٟ ا  ُٚ َز ٌَ ِٟ ا ٕٚ َو َز ٌَ ٔ رٔ ب َِنَؼا اِْل َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  َحاَئ  َٓ  ٢َ ا َٗ ٔطٔ ا٢َ َِل  ِٚ ب

وَ  ٕت أَِح ا أَص١ُِ بَِی َض َیَِن َِلبَتَِی ا ب ٣َ ِّٙ َح ِٟ ٔا َثَک ب ٌَ ی َب ٔذ َّٟ ا ٢َ اهَّللٔ َو ُسو یَا َر ا  َّ٨ َد ٣ٔ لَي أَِحَو ًَ  ٢َ ا ٤ِطُ أَص٠ََِک َٗ ٌٔ ِ أَك َٓ ِب  اذَِص  ٢َ ا َٗ ا   ُد ٨٣َّٔ

دمحم  ن وبحمب دبعاولادح رمعم زرہی دیمح  ن دبعارلنمح اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ںیم وت ابتہ وہایگ آپ

ایک وہا؟ اس ےن اہک ںیم ےن اینپ ویبی  ے راضمؿ ںیم تبحص رکیل آپ ےن رفامای ایک ریت  اپس وکیئ الغؾ ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن 

ں وک اھکان الھک اتکس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک دف ےنیہم وتمارت رفز  رھک اتکس ےہ؟ اہک ںیہن آپ ےن رفامای ایک اسھٹ ونیکسم

ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن اکی ااصنری رعؼ ےل رک آےئ رعؼ اکی امیپہن ےہ سج ںیم وجھکرںی ںیھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای اس وک ےل اج افر ریخات رکد  اس ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل ایک اس صخش وک دفں وج ھجم  ے زایدہ اتحمج ےہ  مس ےہ اس ذات یک

سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک قح ےک اس ھ اجیھب ےہ دمہنی ےک دف رھتپےلی انکرفں ےک درایمؿ وکیئ رھگ ااسی ںیہن وج ھجم  ے 

 زایدہ اتحمج وہ آپ ےن رفامای اج اےنپ رھگ فاولں وک الھک د ۔

  اعتٰیل ہنعدمحم  ن وبحمب دبعاولادح رمعم زرہی دیمح  ن دبعارلنمح اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ وکیئ صخش اانپ آرض یسک وک ہبہ رک د  ہبعش ےن وباہطس مکح لقن ایک ہک اجزئ ےہ افر

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

ےن وباہطس مکح لقن ایک ہک اجزئ ےہ افر ب ن  ن  یل ریض اہلل امہنع ےن اکی صخش وک اانپ آرض شخب دای افر یبن یلص اہلل ہیلع ارگ وکیئ صخش اانپ آرض یسک وک ہبہ رک د  ہبعش 

ؿ رپ آرض اھت یبن  ےیک ےئگ افر افملس ےن رفامای ہک سج صخش رپ وکیئ قح وہ وت فہ ا ے ادا رکد  ای اس وک اعمػ رکاےئ اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ےری  فادل لتق

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےک آرض وخاوہں  ے اہک ہک ےری  ابغ اک لھپ وبقؽ رک ںیل افر ےری  فادل اک آرض اعمػ رک دںی ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2430    حس

َطح س٨س بیا٪ ٛیا یو٧ص اب٩ ط :  راوی ب ب٩ ٣اٟک جابز ب٩ ًبس اهَّللًبسا٪ ًبساهَّلل یو٧ص ٟیث ےن اض   ہاب اب٩ ٌٛ

 َٗ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ٧ُُص  یُو َىٔی  ث ُث َحسَّ ِی ا٠َّٟ ا٢َ  َٗ ُو٧ُُص َو بََر٧َا ی ٔ أَِخ اهَّلل ِبُس  ًَ بََر٧َا  اُ٪ أَِخ ِبَس ًَ ٨ََا  ث ٔب ب٩ِٔ َحسَّ ٌِ َٛ اب٩ُِ  َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ

 ِ٨ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ِبٔس اهَّللٔ  ًَ َٔز ب٩َِ  اب ٕٔک أَ٪َّ َج اٟ ُت ٣َ أََتِی َٓ ٔض٥ِٔ  وٗ ُ٘ ٔي حُ ُئ ف َز٣َا ُِ ِٟ ا َتسَّ  اِط َٓ ا  ضٔیّس َط یَِو٦َ أُحُٕس  ت١َٔ  ُٗ ُظ  َا ُظ أَ٪َّ أَب بََر ا أَِخ ُض٤َ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ٠َ  َر َٓ ا  َِو أَب َٓ َبٔي  ُوا أ ٠ یَُح٠ِّ ٔٔلی َو ائ ٤َََز َح ُوا ث َب٠ ِ٘ ُض٥ِ أَِ٪ َي َٟ َ َشأ َٓ ُط  ٤ُِت ک٠ََّ َّي َٓ َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس ض٥ِٔ  ٔل ٌِ ٥ِ ُي

 َ٠ ًَ َسا  َِ َٓ َطاَئ اهَّللُ  ٠َِیَک إِٔ٪  ًَ َسأَُُِسو   ٢َ ا َٗ  ٩ِ ٜٔ ُض٥ِ َوَل َٟ ُظ  َِْٜٔسِ ٥ِ ی َٟ ٔٔلی َو ائ ٥َ َح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َٖ فٔي اهَّللُ  ا َل َٓ َح  َِػَب ٔیَن أ ٨َا ح ِي

 َٓ ا  َُض ِزت َحَس َٓ ٔة  َٛ بََر ِٟ ٔا ٔ ب ٔظ ز ٤ََ ٔي ث ا ف ًَ َز ِد١ٔ َو َّ٨ اهَّللُ اٟ َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ و َرُس ئُِت  ْة ث٥َُّ ٔج ٘ٔیَّ زٔصَا َب ٤ََ ٨َا ٩ِ٣ٔ ث َٟ َٔي  َق ُض٥ِ َوب َٗ و ُ٘ ُ ُض٥ِ ح ُت ِي ـَ َ٘

٤ََز  ٌُ ٔ ٟ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس ا٢َ  َ٘ َٓ ُُط بَٔذَٟٔک  بَرِت أَِخ َٓ ْٔص  اٟ َُو َج ٥َ َوص َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی أْٟص ًَ َُو َج ٍِ َوص ٤َ ِس ا٢َ أَِلَّ  ا َ٘ َٓ  ُ ز یَا ٤ًَُ

 ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َز َٟ ََّک  ٔ إ٧ٔ اهَّلل اهَّللٔ َو و٢ُ  َرُس ََّک  ٧َ ا أ ٨َ٤ِٔ ٠ ًَ ِس  َٗ ُوُ٪  ٜ  َی

دبعاؿ دبعاہلل ویسن ثیل ےن اس رطح دنس ایبؿ ایک ویسن ا ن اہشب ا ن بعک  ن امکل اجرب  ن دبعاہلل ےن ایبؿ ایک ہک ےری  فادل 

ےک آرض وخاہ اےنپ وقحؼ ےک اطمہبل ںیم یتخس رکےن ےگل ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک گنج ادح ںیم دیہش وہےئ وت اؿ 

ادتم ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے احالت ایبؿ ےیک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ولوگں  ے 

ڑ دںی نکیل اؿ ولوگں ےن ااکنر ایک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع افسرش یک ہک ےری  ابغ اک لھپ ےل ںیل افر ےری  فادل اک آرض وھچ

فملس ےن اؿ وک ےریا ابغ ںیہن دای افر ہن اؿ ےک ےیل لھپ زتفاای ہکلب رفامای ہک ںیم اہمتر  اپس حبص آؤں اگ  ب حبص وہیئ وت آپ یلص 

لھپ ںیم ربتک یک داع یک رھپ ںیم ےن اؿ ولھپں  اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر وجھکر ےک درتخ ےک اپس وھگےم افر اس ےک

 افر ےری  اپس اس اک لھپ چب ایگ رھپ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم آای آپ 

ئ

وک وتڑا افر اؿ ےک وقحؼ ادا رکدی 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھٹیب وہےئ ےھت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہی احؽ ایبؿ ایک 

 رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے وج فتاں رپ ےھٹیب وہےئ ےھت رفامای ا  رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ونس! رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 فآہل فملس اہلل ےک ےن رعض ایک ںیمہ وت ولعمؾ یہ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ےک روسؽ ںیہ دخبا آپ یلص اہلل ہیلع



 

 

 روسؽ ںیہ۔

 دبعاؿ دبعاہلل ویسن ثیل ےن اس رطح دنس ایبؿ ایک ویسن ا ن اہشب ا ن بعک  ن امکل اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ایبؿ افر اامسء ےن اقمس  ن دمحم افر ا ن ایب اکی زیچ اک دنچ آدویمں وک ہبہ رکےن اک

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

ٰیل ہنع  ے اغہب ںیم وج رتہک الم افر اس ےک اکی زیچ اک دنچ آدویمں وک ہبہ رکےن اک ایبؿ افر اامسء ےن اقمس  ن دمحم افر ا ن ایب قیتع  ے اہک ہک ےھجم اینپ نہب اعہشئ ریض اہلل اعت

 ہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اکی الھک دےتی ےھت فہ مت دفونں وک دیتی وہں ۔دبےل رضحت اعمف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2431    حس

٣اٟک ابوحاز٦ سہ١ ب٩ سٌس :  راوی ہ   یحٌی ب٩ ٗزً

ِض١ٔ  َس  ٩ِ ًَ  ٕ از٦ٔ َبٔي َح ٩ِ أ ًَ أْٟک  ٨ََا ٣َ ث َة َحسَّ ًَ َ ز َٗ َیِحٌَی ب٩ُِ  ٨ََا  ث ُتَٔي  َحسَّ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٕس  ٌِ ب٩ِٔ َس

َلِیُت صَ  ًِ َ ٔي أ ٧َِٔت ل ٔ إِٔ٪ أَذ ًَل٦ ُِ ا٢َ ٠ِٟٔ َ٘ َٓ اُر  َِطَی ِْل ٔ ا ارٔظ ٩ِ َيَش ًَ ًَُل٦ْ َو ُ ٔ ٔط ٤ٔي٨ َی  ٩ِ ًَ َب َو رَشٔ َٓ إب  رَٔشَ ْٔلُوثٔزَ ب ُت  ٨ِ ُٛ ا  ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ ُؤَِلٔئ 

 ٔ یَٔسظ طُ فٔي  َت٠َّ َٓ ٢َ اهَّللٔ أََحّسا  ُسو َا َر ٨َِک ی ٔيی ٣ٔ ٨َٔٔؼی  ب

 ییحی  ن زقہع امکل اوباحزؾ لہس  ن دعس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس وکیئ ےنیپ یک زیچ الیئ یئگ آپ یلص اہلل

اںیئ رطػ اکی مک نس ڑلاک اھت افر ابںیئ رطػ وبڑےھ ولگ ےھت ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم  ے ایپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک د

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ڑلےک  ے رفامای ہک ارگ وت ااجزت د  وت ںیم ہی اؿ ولوگں وک دف دفں اس ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل 

ا ہچن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وھجےھٹ ںیم اےنپ ہصح 

 

ی ںح ی
ہ 

 

ت
ںیم یسک وک اےنپ افرپ رت حی دےنی فاال 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ ایپہل اس ےک تا ھ ںیم زفر  ے رھک دای۔

 ییحی  ن زقہع امکل اوباحزؾ لہس  ن دعس :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یک وہیئ ای ریغب ہضبق یک وہیئ افر میسقت یک وہیئ افر ریغب میسقت یک وہیئ زیچ ک ہضبق

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

فملس ےک ااحصب ےن  افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ہضبق یک وہیئ ای ریغب ہضبق یک وہیئ افر میسقت یک وہیئ افر ریغب میسقت یک وہیئ زیچ ےک ہبہ رکےن اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس

اہلل اعتٰیل ہنع لقن ایک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع وہازؿ وک امؽ تمینغ ہبہ رک دای احالہکن فہ میسقت ایک وہا ںیہن اھت افر اثتب ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے رعسم ےن وباہطس احمرب اجرب ریض 

 آرض ادا رک دای افر زایدیت ےک اس ھ دای۔ فملس ےک اپس دجسم ںیم احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےریا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2432    حس

ہ ٣حارب جابز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی  ٣ح٤س ب٩ بظار ٨ُسر طٌب

ُت  ٌِ ٔ ٤ رٕٔب َس ا ٩ِ ٣َُح ًَ ُة  َب ٌِ ُط ا  ث٨ََ ْر َحسَّ ٨َُِس ا ُ ٨ََ ث إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٢ُ َحسَّ و ُ٘ ا َي ٤َ ٨ُِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ ابَٔز ب٩َِ  َج

 َ٤ ِٟ ا ِٔت  ائ  ٢َ ا َٗ َة  ٨َ ٤َٔسی ِٟ ا ا  ا أََتِي٨َ َّ٤ ٠َ َٓ َسََفٕ  ا فٔي  یّر ٌٔ ٥َ َب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ ُت ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٔ ا٢َ ب َٗ َوَزَ٪  َٓ َتیِٔن  ٌَ ِٛ َر َؼ١ِّ  َٓ ِشحَٔس 

َوَزَ٪  َٓ اُظ  ُة أَُر َب ٌِ ٔ ُط ة رَِحَّ ِٟ ا َِو٦َ  ٔ ی أ٦ِ اٟظَّ ا أَص١ُِ  ابََض ََػ َّی أ ً ْئ َح َطِی ا  ٨َِض ٔي ٣ٔ ٢َ ٣َع ٤َا َزا َٓ َِرَجَح  أ َٓ  لٔي 

دمحم  ن اشبر دنغر ہبعش احمرب اجرب  ن دبعاہلل رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک تا ھ افٹن اکی رفس ںیم اچیب 

 فآہل فملس ےن رفامای دجسم ںیم اج رک دف رتعک امنز ڑپھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک  ب مہ دمہنی آےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع

تمیق وتؽ رکدی ہبعش ےن اہک ںیم اتھجمس وہں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یتکھج وہیئ وتؽ رکدی افر اس ںیم  ے ھچک ےری  

  اس وک نیھچ ایل۔اپس ربارب راتہ اہیں کت ہک ویؾ رحہ ںیم الہ اشؾ ےن

 دمحم  ن اشبر دنغر ہبعش احمرب اجرب  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

وہیئ زیچ ےک ہبہ رکےن اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ےن ہضبق یک وہیئ ای ریغب ہضبق یک وہیئ افر میسقت یک وہیئ افر ریغب میسقت یک 

یلص اہلل ہیلع اہلل اعتٰیل ہنع لقن ایک ںیم یبن وہازؿ وک امؽ تمینغ ہبہ رک دای احالہکن فہ میسقت ایک وہا ںیہن اھت افر اثتب ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے رعسم ےن وباہطس احمرب اجرب ریض 

 فملس ےک اپس دجسم ںیم احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےریا آرض ادا رک دای افر زایدیت ےک اس ھ دای۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2433    حس

٣اٟک ابوحاز٦ سہ١ ب٩ سٌس :  راوی ہ   ٗتيب

ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ َبُة  تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث ٔ  َحسَّ ُت ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو َر ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٕس  ٌِ َس ِض١ٔ ب٩ِٔ  ٩ِ َس ًَ  ٕ از٦ٔ َبٔي َح ٩ِ أ َي ًَ

 َ٘ َٓ ٔئ  ٔلَی َصُؤَِل ًِ ُ ٔي أَِ٪ أ َِذُ٪ ل ٔ أََتأ ًَل٦ ُِ ٢َ ٠ِٟٔ ا َ٘ َٓ ْر  ا َِطَی ٔ أ رٔظ ا ٩ِ َيَش ًَ ًَُل٦ْ َو ُ ٔ ٔط ٤ٔي٨ َی  ٩ِ ًَ إب َو رَٔشَ ٢َ ب ٔزُ  ا ًَل٦ُ َِل َواهَّللٔ َِل أُوث ُِ ِٟ ا

 ٔ یَسٔظ ٔي  ُط ف َت٠َّ َٓ ا  ٨َِک أََحّس ٔيی ٣ٔ ٨َٔٔؼی  ب

ہبیتق امکل اوباحزؾ لہس  ن دعس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےنیپ یک وکیئ زیچ الیئ یئگ آپ یلص اہلل 

 افر ابںیئ رطػ وبڑےھ ولگ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ڑلےک  ے ہیلع فآہل فملس ےک داںیئ رطػ اکی مک نس ڑلاک اھت

رفامای ایک وت ااجزت داتی ےہ ہک ںیم اؿ ولوگں وک د  دفں اس ڑلےک ےن اہک ادا یک  مس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وھجےٹ 

 فآہل فملس ےن فہ ایپہل اس ڑلےک ےک تا ھ ںیم زفر  ے رھک دای۔  ے اےنپ ہصح ںیم اےنپ افرپ یسک وک رت حی ہن دفں اگ آپ یلص اہلل ہیلع

 ہبیتق امکل اوباحزؾ لہس  ن دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وہیئ افر ریغب میسقت یک وہیئ زیچ ےک ہبہ رکےن اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ےن ہضبق یک وہیئ ای ریغب ہضبق یک وہیئ افر میسقت یک

ٰیل ہنع لقن ایک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع اہلل اعتوہازؿ وک امؽ تمینغ ہبہ رک دای احالہکن فہ میسقت ایک وہا ںیہن اھت افر اثتب ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے رعسم ےن وباہطس احمرب اجرب ریض 

 فملس ےک اپس دجسم ںیم احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےریا آرض ادا رک دای افر زایدیت ےک اس ھ دای۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2434    حس



 

 

ہ :  راوی ًث٤ا٪ ب٩ جب٠ ہ  ًث٤ا٪ ب٩ جب٠ ٨ًہ ًبس اهَّلل ب٩  لٰي  تٌا اهَّلل  ہزیزہ رضی  ابو ہ  ابوس٤٠ ہ س٤٠ہ   طٌب

 َ ُت أَب ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ َة  َس٤َ٠َ  ٩ِ ًَ َة  َب ٌِ ُط  ٩ِ ًَ َبٔي  ٔي أ بََرن ا٢َ أَِخ َٗ َة  َب٠َ اَ٪ ب٩ِٔ َج ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ًُِث٤َ ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر یَِزَة  َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ َة  َس٤َ٠َ ا 

َي  ل ًَ َٔزُج١ٕ  َاَ٪ ٟ ک ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ ِّٙ َح ِٟ ا ٔٔب  اح إٔ٪َّ َٟٔؼ َٓ ُوُظ  َزً ا٢َ  َ٘ َٓ ابُطُ  َِػَح ٔ أ ٔط َض٥َّ ب َٓ ی٩ِْ  ٥َ َز َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ٔ  ُس اِّل َر َ٘ ٣َ

١ُ ٩ِ٣ٔ سٔ  ـَ ِٓ َ ا هَٔي أ ًّ٨ ا إِٔلَّ ٔس ًّ٨ ٧َحُٔس ٔس َّا َِل  ٧ٔ ُوا إ اٟ َ٘ َٓ َّاُظ  وَصا إٔی ُل ًِ َ أ َٓ ا  ٔس٨ًّ ُط  َٟ ا  ََرُو اِط  ٢َ ا َٗ إٔ٪َّ َو َٓ َّاُظ  ا إٔی وَص ُل ًِ َ أ َٓ ََرُوَصا  ِط ا َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ط ِّ٨

اّئ  ـَ َٗ  ٥ُِٜ ٨َ ٥ِ أَِحَش ُٛ ٔ یِر  ٩ِ٣ٔ َخ

 دبع اہلل  ن امثعؿ  ن ہلبج امثعؿ  ن ہلبج ہبعش ہملس اوبہملس اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک

کی صخش اک آرض اھت )اس ےن یتخس  ے اقتاض ایک( وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ذہم ا

 ےن اس )ےک لتق( اک ارادہ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس وک وھچڑ دف اس ےیل ہک قح فاال ایسی یہ ابںیت رکات ےہ افر

ولوگں ےن رعض ایک ہک اس رمع اک افٹن وت ںیہن اتلم اہتبل اس  ے زایدہ رمع اک افٹن اتلم رفامای ہک اس وک اس یک رمع اک افٹن رخدی رکد  دف 

 ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فیہ رخدی رکد  دف اس ےیل ہک مت ںیم رتہب فہ ےہ وج ایھچ رطح ادا رک ۔

 وبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل  ن امثعؿ  ن ہلبج امثعؿ  ن ہلبج ہبعش ہملس اوبہملس ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ دنچ آدیم اکی امجتع وک ہبہ رکدںی ۔

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ارگ دنچ آدیم اکی امجتع وک ہبہ رکدںی ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2435    حس

ر ب٩ ٣ْخ٣ہ :  راوی ٜیر ٟیث ً٘ی١ اب٩ طہاب رعوہ ٣زوا٪ ب٩ ح٥ٜ و ٣شو  یحٌی ب٩ ب

 ِٟ ا اَ٪ ب٩َِ  َوَة أَ٪َّ ٣َزَِو ٩ِ رُعِ ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ٨ََا  ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٨ََا  ث َوَر ب٩َِ ٣َِْخَ َحسَّ ٤ِٔش ِٟ ا ٥َٜٔ َو ٣ََة َح



 

 

 َ وُظ أ َشأَُٟ َٓ ٔیَن  ٤ٔ ازَٔ٪ ٣ُِش٠ ُس َصَو ِٓ َُط َو ائ ٔیَن َج ا٢َ ح َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ اُظ أَ٪َّ  بََر ُض٥ِ أَِخ َسبَِی ُض٥ِ َو َٟ ا ض٥ِٔ أ٣ََِو ِی َٟ ٔ یَزُزَّ إ  ٪ِ

طُ  ُٗ َِػَس َيَّ أ ٔل ٔث إ ی َحٔس ِٟ ا ب   َزِوَ٪ َوأََح ٔي ٩ِ٣َ َت ُض٥ِ ٣َع َٟ  ٢َ ا َ٘ ٨ُِت  َٓ ُٛ ِس  َٗ ٢َ َو ٤َا ِٟ ا ا  ِيَی َوإ٣َّٔ اٟشَّ ا  یِٔن إ٣َّٔ َت َٔ ٔ ائ اٟلَّ ی  ا إِٔحَس ُرو ا اِخَت َٓ

ا  ١َ ٩ِ٣ٔ َٔ َٗ ٔیَن  ّة ح ِی٠َ َٟ َة  رِشَ ًَ  ٍَ ـِ ٔ َوَزص٥ُِ ب َِت ا٧  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َاَ٪  ُت َوک ٧َِِی َتأ ِس اا ُض٥ِ أَ٪َّ  َٟ ََّن  ی َب ا َت َّ٤ ٠َ َٓ  ٕٔ ٔ ائ لَّ ٔيیَّ ٟ َّ٨ ٟ

 َ٨ َسبَِي ُر  ا ٧َِدَت َّا  إ٧ٔ َٓ ا  و اُٟ َٗ َتیِٔن  َٔ ٔ ائ اٟلَّ ی  ض٥ِٔ إِٔلَّ إِٔحَس ِی َٟ ٔ ٕ إ ٓز ا ُ َر یِر َُ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٤َٔا َػل اهَّللٔ ب َي  ل ًَ ِىَی  أَث َٓ ٔیَن  ٤ٔ ٤ُِش٠ ِٟ ا ٔي  ا٦َ ف َ٘ َٓ ا 

 ٥َُِٜ ٧ َوا إٔ٪َّ إِٔخ َٓ ُس  ٌِ ا َب ٢َ أ٣ََّ ا َٗ ُُط ث٥َُّ  َُو أَص٠ِ َب  ص َُلیِّ ی ٥ُِٜ أَِ٪  ٨ِ بَّ ٣ٔ ٩ِ٤َ أََح َٓ ُض٥ِ  َسبَِی ِیض٥ِٔ  َٟ ٔ زَّ إ َُر ُِت أَِ٪ أ َرأَی يي  ٔن ٔیَن َوإ ٔب َا َتائ ٧ اُؤ ٔئ َج َصُؤَِل

 َ٠ ًَ یُئ اهَّللُ  ٔٔ ٢ٔ ٣َا ُي ٔیَّاُظ ٩ِ٣ٔ أَوَّ ُط إ ٔلَی ٌِ ُ ن َّی  ً ٔ َح ط وِّ َي َح ل ًَ ُوَ٪  یَٜ ١ِ َو٩ِ٣َ أََحبَّ أَِ٪  ٌَ ِٔ ٠َِی َٓ ا ِي٨َا َذَٟٔک  ب٨َِ اُض كَيَّ ا٨َّٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ١ِ ٌَ ِٔ ٠َِی َٓ

 َّ ً ا َح و ٌُ اِرٔج َٓ َِذِ٪  َیأ  ٥ِ َٟ  ٩ِ َّ٤ ٣ٔ ٔ ط ٥ُِٜ ٓٔی َذَٔ٪ ٨ِ٣ٔ رٔی ٩ِ٣َ أ ٧َِس َّا َِل  ٧ٔ ُض٥ِ إ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ُض٥ِ  َٟ اهَّللٔ   ٢َ ُسو ا َر ٥ِ َی ُٛ َز ٥ِ أ٣َِ ُٛ ُؤ ا َٓ ٨َا رُعَ ِي َٟ ٔ ٍَ إ َٓ َزِ ی ی

 ُ ُؤص ا َٓ ُض٥ِ رُعَ ٤َ ک٠ََّ َٓ اُض  َّ٨ اٟ  ٍَ َج َّٟ ََفَ ا ا  ُوا َوصََذ َذ٧ٔ ُوا َوأ ب َُّض٥ِ كَيَّ ٧َ ُظ أ بَرُو أَِخ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔلَي  وا إ ٌُ َرَج ٔذی ٥ِ ث٥َُّ 

٨َا َِ ٔذی ب٠ََ َّٟ ا ا  َضَذ َٓ ىٔی  ٌِ ٔیِّ َي ز صِز اٟ ِو٢ٔ  َٗ آْٔخُ  ا  ازَٔ٪ َصَذ ِئی َصَو َس ا ٩ِ٣ٔ  ٨َ َِ  ب٠ََ

ب رعفہ رمفاؿ  ن مکح ف وسمر  ن رخمہم  ے رفاتی رکےت ںیہ اؿ دفونں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ییحی  ن ریکب ثیل لیقع ا ن اہش

ہیلع فملس ےک اپس  ب وہاز اک فوک املسمؿ وہ رک آای افر اؿ ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دروخاتس یک ہک اؿ وک اؿ 

آہل فملس ےن اؿ ولوگں  ے رفامای ہک ےری  اس ھ وج ولگ ںیہ اںیہن مت دھکی رےہ ےک امؽ افر دیقی فاسپ رکدںی آپ یلص اہلل ہیلع ف

وہ افر ےری  زندکی یچس ابت بس  ے زایدہ ایھچ ےہ اس ےیل مت دف زیچفں ںیم  ے اکی وک اایتخر رکف ای وت دیقی ای امؽ ول افر ایس ےیل 

دئ رات کت اؿ ولوگں اک ااظتنر رکےک اطفئ  ے فاسپ وہےئ  ب اؿ ںیم ےن اہمترا ااظتنر ایک اھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس دس  ے زا

ولوگں وک ولعمؾ وہا ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس دف زیچفں ںیم  ے رصػ اکی یہ فاسپ رکںی ےگ وت اؿ ولوگں ےن رعض ایک ہک مہ اےنپ 

ر ادا یک رعتفی ایبؿ یک وج اس ےک اشایؿ دیقی فاسپ انیل اچےتہ ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس املسمونں ےک درایمؿ ڑھک  وہےئ اف

اشؿ ےہ رھپ رفامای اام دعب اہمتر  ہی اھبیئ اہمتر  اپس اتبئ وہ رک آےئ آےئ ںیہ افر ںیم ایخؽ رکات وہں ہک اؿ ےک دیقی اؿ وک 

اہیں کت ہک اہلل اعتٰیل فاسپ رکدفں مت ںیم  ے وج صخش رباض ف رلد  رکان اچےہ وت ااسی رک  افر وج صخش اےنپ ےصح رپ اقمئ رانہ اچےہ 

بس  ے ےلہپ امؽ تمینغ وج ںیمہ اطع رک  اس ںیم  ے مہ اؿ وک دںی وت ااسی یہ رک  ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل مہ رباض ف 

رلد  ااسی رکےت ںیہ )ینعی اؿ ےک دیقی فاسپ رکدےتی ںیہ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں  ے اہک مہ ںیہن اجےتن ہک مت 

  ے سک ےن ااجزت دی افر سک ےن ااجزت ہن دی اس ےیل مت فاسپ اجؤ اہیں کت ہک اہمتر  ےردار امہر  اپس اہمترا اعمہلم ںیم

ایبؿ رکںی ولگ فاسپ ےئگ اؿ  ے اؿ ےک ےردارفں ےن وگتفگ یک رھپ فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم فاسپ وہےئ افر آپ 



 

 

 وک )دیقی فاسپ رکےن وک( ایتر ںیہ وہازؿ ےک دیقویں اک احؽ مہ کت اس رطح اچنہپ ےہ ہی  ے ایبؿ ایک ہک ولگ وخبیش ااسی رکےن

ا  زرہی اک وقؽ ےہ۔ َ

 

َی

 

ع
َ ل
َ
ذِق ت 

 

َ
ا اّل ذَ

 

َھد

َ ف

 آرخی وقؽ ینعی 

 ییحی  ن ریکب ثیل لیقع ا ن اہشب رعفہ رمفاؿ  ن مکح ف وسمر  ن رخمہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ یسک صخش وک وکیئ دہہی دای اجےئ افر اس ےک اپس ھچک ولگ ےھٹیب وہےئ وہں وت فیہ اس

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

س ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے وقنمؽ ےہ ہک اس ےک اپس ارگ یسک صخش وک وکیئ دہہی دای اجےئ افر اس ےک اپس ھچک ولگ ےھٹیب وہےئ وہں وت فیہ اس اک قحتسم ےہ افر ا ن ساب

  ےنھٹی فاےل یھب رشکی وہں ےگ نکیل ہی لقن حیحص ںیہن ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2436    حس

ہ ابوہزیزہ :  راوی ہ ب٩ ٛہی١ ابوس٤٠ ہ س٤٠  اب٩ ٣٘ات١ ًبساهَّلل طٌب

 َ ات١ٕٔ أ َ٘ اب٩ُِ ٣ُ ٤س  ا٣ح ٨ََ ث ُ َحسَّ اهَّلل َرضَٔی  َِزَة  َُزی َبٔي ص ٩ِ أ ًَ ٤ََة  َس٠َ َبٔي  ٩ِ أ ًَ َضِی١ٕ  ُٛ َة ب٩ِٔ  َس٤َ٠َ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ٧َا ُط بََر ٔ أَِخ اهَّلل ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ٨ِطُ ِخ ًَ  

طُ  َٟ ا  اُٟو َ٘ َٓ ُظ  َؿا ا َ٘ ََت ُُط ی احٔب َئ َػ َحا َٓ ا  ٔس٨ًّ َّطُ أََخَذ  ٧َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ اُظ  ًَ ـَ َٗ اِّل ث٥َُّ  َ٘ ٣َ ِّٙ َح ِٟ ا ٔٔب  ا٢َ إٔ٪َّ َٟٔؼاح َ٘ َٓ

اّئ  ـَ َٗ  ٥ُُِٜ ٥ُِٜ أَِحَش٨ ُ٠ ـَ ِٓ َ ٢َ أ ا َٗ ٔ َو ط ِّ٨ ٔس  ١َ ٩ِ٣ٔ ـَ ِٓ َ  أ

ل اوبہملس اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 
 ی 
کہ

ا ن اقم ل دبعاہلل ہبعش ہملس  ن 

یسک  ے آرض ایل اھت آرض وخاہ اقتاض رکےن ےک ےیل آای )اس ےن یتخس یک احصہب ےن اس ےک لتق اک ارادہ ایک وت( آپ  ےن اکی افٹن

 فہ ےہ وج یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای قح فاال ایسی یہ ابںیت رکات ےہ رھپ اس وک اس  ے زایدہ رمع اک افٹن دولاای افر رفامای مت ںیم رتہب

  ۔ایھچ رطح ادا رک

ل اوبہملس اوبرہریہ :  رافی
 ی 
کہ

 ا ن اقم ل دبعاہلل ہبعش ہملس  ن 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

اس اک قحتسم ےہ افر ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے وقنمؽ ےہ ہک اس ےک اپس  ارگ یسک صخش وک وکیئ دہہی دای اجےئ افر اس ےک اپس ھچک ولگ ےھٹیب وہےئ وہں وت فیہ

  ےنھٹی فاےل یھب رشکی وہں ےگ نکیل ہی لقن حیحص ںیہن ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2437    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ٤ًز  اب٩  ٤ًزو  ي٨ہ  ي ً اب٩  ٣ح٤س  اهَّلل ب٩   ًبس 

٤َا  ُض ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٤ََُز  اب٩ِٔ ً  ٩ِ ًَ ٤ِزٕو  ًَ  ٩ِ ًَ ٨ََة  اب٩ُِ ًَُيِي ا  ٨ََ ث ٕس َحسَّ َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث طٔ َحسَّ ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ َاَ٪ ٣َ ک َّطُ  ٧َ أ

 ٦ُ سَّ َ٘ ََت َاَ٪ ی ک َٓ ٕب  ٌِ َػ َز  ٤َ ٌُ ٔ ٟ ٕ ََِک َي ب ل ًَ َاَ٪  ک َٓ  ٕ َسََف ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٦ُ  َو سَّ َ٘ َت َی اهَّللٔ َِل  ِبَس  ًَ َا  ُظ ی ٢ُ أَبُو و ُ٘ َی َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ

ا َ٘ َٓ  ٔ ط ٨ٔی ٌِ ٔ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ُط  َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ٥َ أََحْس  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اظُ اٟ َََر ِط ا َٓ َک  َٟ َُو  ُ ص ٤َز یَا  ٢َ ًُ َک  َٟ َُو  ٢َ ص ا َٗ ث٥َُّ 

َِت  ا ٔطئ ٣َ ٔ ٔط ٍِ ب ٨َ ِػ ا َٓ  ٔ اهَّلل ِبَس  ًَ 

 دبع اہلل  ن دمحم ا ن ہنییع رمعف ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ھ اکی رفس ںیم

وسار ےھت افر فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک وساری  ے آےگ ڑبھ ےھت افر فہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اکی ےرشک افٹن رپ 

 اجات وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ہک ا  دبعاہلل وکیئ صخش یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے آےگ ہن ڑبےھ یبن یلص اہلل ہیلع فملس

ت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ہی وت آپ یلص ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک اس وک ےری  تا ھ چیب دف رضح

 ہی اہلل ہیلع فآہل فملس یہ اک ےہانچہچن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک رخدی ایل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ا  دبعاہلل

 اہمترا ےہ وج اچوہ رکف۔

  اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل  ن دمحم ا ن ہنییع رمعف ا ن رمع ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...سج زیچ اک  اننہ رکمفہ ےہ اس اک دہہی انجیھب۔

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 سج زیچ اک  اننہ رکمفہ ےہ اس اک دہہی انجیھب۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2438    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ٤ًز رضی  اهَّلل ب٩  ًبس  ٍ ک ٧آ ٟ ٣ا ش٤٠ہ  ٣ اهَّلل ب٩   ًبس 

ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ٤ََُز َر ٔ ب٩ِٔ ً اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ أٟٕک  ٩ِ ٣َ ًَ َة  ٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث لَّ َحسَّ َد ِٟ ا ُ ب٩ُِ  ٤َُز َی ً َرأ ا٢َ  ّة َٗ أب ح٠َُّ

 ِٓ َو ةٔ َو٠ِٟٔ ٌَ ٤ُ ُح ِٟ ا َِو٦َ  ا ی َتَض بِٔش ٠َ َٓ َضا  یَِت َََر ِط ِو ا َٟ  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس یَا  ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِشحٔٔس  ِٟ ا َأب  ٨َِٔس ب اَئ ً یََر ا ٩ِ٣َ َِل ٔس َبُشَض ی٠َِ ا  ٤ََّ ٧ٔ ٢َ إ ا َٗ ٔس 

َػ   ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َلی َر ًِ َ أ َٓ َِت ح١ْ٠َُ  ائ ٔ ث٥َُّ َج ة اِْلْٔخَ ٔي  طُ ف َٟ  َٚ ًَل ٔي َخ َت ف ٠ِ ُٗ ا َو ٨ٔیَض ِوَت َش َٛ َ ا٢َ أ َٗ ّة َو َضا ح٠َُّ ٨ِ ٤ََز ٣ٔ ًُ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ل

کّا رِشٔ َة ٣ُ َّٜ طُ ب٤َٔ َٟ ا  ُ أَّخ ٤َز اَصا ًُ ََٜش َٓ ا  َبَشَض َٔت٠ِ ا ٟ َض َٜ ُش ِٛ َ ٥ِ أ َٟ يي  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٠َِت  ُٗ ا  ٣َ ٕ ٔز ار ٔة ًَُل  ح٠َُّ

رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت رمع  ن اطخب ےن دبع اہلل  ن ہملسم امکل انعف دبعاہلل  ن 

اکی ریمشی ہلح دجسم ےک درفاز  ےک اپس رففتخ وہات وہا داھکی وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے رعض ایک ہک اکش آپ اس وک 

 فآہل فملس ےن رفامای ہی فیہ صخش اتنہپ ےہ سج اک آرخت ںیم وکیئ رخدی ےتیل اتہک ہعمج افر فوک آےن ےک دؿ ںینہپ آپ یلص اہلل ہیلع

ہصح ںیہن رھپ دنچ ریمشی ےلح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت رمع وک اس ںیم  ے 

 فملس ےھجم ہی انہپےت ںیہ احالہکن آپ یلص اہلل ہیلع اکی ہلح دای رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 فآہل فملس ےن ہلح اطعرد یک ابتب اس رطح رفامای اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن ںیہمت ہی ےننہپ وک ںیہن دایانچہچن

 رضحت رمع ےن اےنپ اکی رشمک اھبیئ وک وج ہکم ںیم اھت ےننہپ وک دای۔

   ن ہملسم امکل انعف دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 سج زیچ اک  اننہ رکمفہ ےہ اس اک دہہی انجیھب۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2439    حس

٩ً :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ٍ اب٩ ٓـی١ ٓـی١ ٧آ ابوجٌَف   ٣ح٤س ب٩ جٌَف 

َرضٔیَ  َز  ٤َ اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ِی١ٕ  ـَ ُٓ اب٩ُِ  ا  ث٨ََ ََفٕ َحسَّ ٌِ ُو َج ََفٕ أَب ٌِ ُس ب٩ُِ َج َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٨َّ َحسَّ اٟ َي  ٢َ أَت ا َٗ ا  ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ٔيی   

ظُ  َْکَ َذ َٓ َٔک  َذٟ ُط  َٟ ِت  َْکَ َذ َٓ ٔيٌّ  ل ًَ َئ  ا ا َوَج ٠َِیَض ًَ یَِسُخ١ِ   ٥ِ٠َ َٓ َة  ٤َ اكٔ َٓ َت  ٥َ بَِی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٥َ َػل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ٠ٟٔ 

 ٔ لٔي َوٟ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ا  ٔطیًّ ِو ا ٣َ َِّر ا ٔس َابَٔض لَي ب ًَ ُِت  َرأَی يي  ٔن ٢َ إ ا َئ َٗ َطا ا  ٤َٔ ٔ ب ٔي ٓٔیط زِن ِت َٟٔیأ٣ُِ َٟ ا َ٘ َٓ ا  َض َٟ َٔک  ذَٟ َْکَ  َذ َٓ لٔيٌّ  ًَ اصَا  أََت َٓ ا  ٧َِی ٠س 

اَجْة  ٔض٥ِٔ َح ٕت ب ًَلٕ٪ أَص١ِٔ بَِی ُٓ ٔلَي  ٔ إ ٔط ِٔس١ُ ب ٢َ تُز ا َٗ 

ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع  دمحم  ن رفعج اوبرفعج ا ن لیضف لیضف انعف ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ

فملس رضحت افہمط ےک رھگ ںیم رشتفی الےئ نکیل ادنر ںیہن ےئگ رضحت  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ وت اؿ  ے رضحت افہمط ےن 

ہک ںیم ےن ایبؿ ایک رضحت  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےنرفامای 

افہمط ےک درفاز  رپ داھری دار رپدہ داھکی ھجم وک داین یک آراوشئں  ے ایک اکؾ؟ رضحت  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت افہمط ریض 

 ہہک اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس آےئ افر اؿ  ے ہی احؽ ایبؿ ایک وت اوہنں ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس وج ھچک اچںیہ اس ابر  ںیم ےھجم

 دںی آپ ےن رفامای ہک الفں رھگ فاےل ےک اپس جیھب دف ہک فہ رضفرت دنم ںیہ۔

 دمحم  ن رفعج اوبرفعج ا ن لیضف لیضف انعف ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل نع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ ہبہ رکےن اک :   ابب

 سج زیچ اک  اننہ رکمفہ ےہ اس اک دہہی انجیھب۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2440    حس



 

 

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ًلي  رضت  ب ح ہ ٣یْسہ زیس ب٩ و ٠٣ک ب٩  ا ًبس ہ  ٌب ٨٣ہا٢ ط  ححاد ب٩ 

 ٢َ ا َٗ ُة  َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث ٢ٕ َحسَّ َضا ُد ب٩ُِ ٨ِ٣ٔ ا ا َححَّ ٨ََ ث ضَٔی  َحسَّ ٓٔيٕ َر ل ًَ  ٩ِ ًَ ِٕب  یَِس ب٩َِ َوص ُت َز ٌِ ٔ ٤ َس ا٢َ  َٗ َة  َْسَ ٔٔک ب٩ُِ ٣َِی ٠٤َ ِٟ ا ِبُس  ًَ نٔي  بََر أَِخ

ُِت  َی أ ََفَ َضا  بِٔشُت ٠َ َٓ َئ  یََرا ٔس َة  ٥َ ح٠َُّ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل ا٨َّٟ َيَّ  ٔل ا٢َ أَصَِسی إ َٗ ُط  ٨ِ ًَ ِ٘ اهَّللُ  َ٘ َظ َٓ  ٔ ٔط ض ٔي َوِج َب ف ـَ َِ ِٟ َیَِن ا َضا ب ُت

ائٔي  نَٔش

اجحج  ن اہنمؽ ہبعش دبعاکلم  ن رسیمہ زدی  ن فبہ رضحت  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک 

  ےری  اپس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی ریمشی ہلح اجیھب ںیم ےن اس وک نہپ ایل رھپ ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچ

 رپ ہصغ ےک آاثر دےھکی وت ںیم ےن اس وک اھپڑ رک اینپ )رہتش یک( وعروتں ںیم میسقت رکدای۔

 اجحج  ن اہنمؽ ہبعش دبعاکلم  ن رسیمہ زدی  ن فبہ رضحت  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رشموکں ےک دہہی اک وبقؽ رکان افر اوبرہریہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے لقن ایک ہک

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وہےئ اہجں اکی آابدی ںیم دالخرشموکں ےک دہہی اک وبقؽ رکان افر اوبرہریہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے لقن ایک ہک اربامیہ ہیلع االسلؾ ےن اسرہ ےک اس ھ رجہت یک 

 یئگ افر اوب دیمح ےن اہک ہک کلم اہلی ےن اکی اظمل ابداشہ اھت اس ےن اےنپ اخدومں  ے اہک ہک تارجہ اربامیہ وک د  دف افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک اکی زرہ آولد رکبی دہہی  یجیھ

  ےن اس وک اکی اچدر دی افر فتاں ےک درای ںیم ھچک ہصح ھکل دای۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک اکی دیفس رچخ ہفحت اجیھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2441    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧ زہ  ٗتا يبا٪  ٣ح٤س ط ص ب٩  ٣ح٤س یو٧ اهَّلل ب٩   ًبس 

ُو٧ُُص  ٨ََا ی ث ٕس َحسَّ َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح ِبُس اهَّلل ًَ ٨ََا  ث ا٢َ أُصِسَٔی  َحسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٨ََا أ٧ََْص  ث َزَة َحسَّ َتا َٗ  ٩ِ ًَ اُ٪  َطِيَب ٨ََا  ث ٕس َحسَّ َّ٤ ب٩ُِ ٣َُح

 َ٘ َٓ َضا  ٨ِ ُض ٣ٔ ا ا٨َّٟ َٔب  ح ٌَ َٓ  ٔ یز رَِحٔ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ي  ََ ٨ِ َی َاَ٪  ک ٨ُِسٕض َو ُة ُس بَّ ٥َ ُج َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ُص ٣ُ ٠ٟٔ ِٔ َن ی  ٔذ َّٟ ا ٢َ َو ٔ ا ظ ٕس بَٔیٔس َّ٤ َح



 

 

ِیسٔ  َٛ ُ َٕص إٔ٪َّ أ ٩ِ أ٧َ ًَ َزَة  َتا َٗ  ٩ِ ًَ یْس  ٌٔ َس  ٢َ ا َٗ ا َو ٔة أَِحَش٩ُ ٩ِ٣ٔ َصَذ َّ٨ َح ِٟ ا ٕ فٔي  ذ ا ٌَ ٔس ب٩ِٔ ٣ُ ٌِ ٔی١ُ َس ز ٨َا ٤َ ٔيیِّ َٟ ا٨َّٟ َي  ٔل ی إ َة أَصَِس زُو٣َ َر 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس دبع اہلل  ن دمحم ویسن  ن دمحم ابیشؿ اتقدہ اسن

ےک اپس اکی ریمشی ہبج ہفحت ںیم اجیھب ایگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رحری )رمشی( ےک اامعتسؽ  ے عنم رفامےت ےھت ولگ اس ہبج 

رفامای  مس ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم دمحم یک اجؿ ےہ دعس  ن اعمذ  ے تہب وخش وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک رفامؽ تنج ںیم اس  ے رتہب وہں ےگ افر دیعس ےن وباہطس اتقدہ اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی ایک ہک ادیکر 

 دفہم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم ہفحت اجیھب۔

 اہلل  ن دمحم ویسن  ن دمحم ابیشؿ اتقدہ اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

اربامیہ ہیلع االسلؾ ےن اسرہ ےک اس ھ رجہت یک اکی آابدی ںیم دالخ وہےئ اہجں  رشموکں ےک دہہی اک وبقؽ رکان افر اوبرہریہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے لقن ایک ہک

 یئگ افر اوب دیمح ےن اہک ہک کلم اہلی ےن اکی اظمل ابداشہ اھت اس ےن اےنپ اخدومں  ے اہک ہک تارجہ اربامیہ وک د  دف افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک اکی زرہ آولد رکبی دہہی  یجیھ

 ہیلع فملس وک اکی دیفس رچخ ہفحت اجیھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک اکی اچدر دی افر فتاں ےک درای ںیم ھچک ہصح ھکل دای۔یبن یلص اہلل 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2442    حس

لٰي  :  راوی تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧ زہ  ٗتا يبا٪  ٣ح٤س ط ص ب٩  ٣ح٤س یو٧ اهَّلل ب٩   ٨ًہًبس 

ٔ ب٩ِٔ َز  ٩ِ صَٔظا٦ ًَ ُة  َب ٌِ ُط ا  ث٨ََ رٔٔث َحسَّ َحا ِٟ ا أُٟس ب٩ُِ  ٨ََا َخ ث أب َحسَّ َوصَّ ِٟ ا ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ضَٔی َحسَّ ٕٔک َر اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ یِٕس 

٥َ بَٔظ  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ِت  ّة أََت ٔیَّ ز یَُضو ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ ٤َا اهَّللُ  َٓ ٢َ َِل  ا َٗ ا  ُت٠َُض ِ٘ ٘ٔی١َ أََِل َن َٓ ا  َٔض َئ ب حٔی َٓ ا  ٨َِض َک١ََ ٣ٔ أ َٓ ٕة  و٣َ ٕ ٣َِش٤ُ اة

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  َرُسو أت  َو َض َٟ ا فٔي  َض ُٓ ُت أرَِعٔ ِٟ ٔ  ز

 ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک دبع اہلل  ن دبعاولتاب اخدل  ن احرث ہبعش اشہؾ  ن زدی اسن  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع 



 

 

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم اکی وہیدی وعرت زرہ آولد رکبی ےل رک آیئ اس ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رکدںی آپ یلص اہلل ہیلع اھک ایل اس وعرت وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم الای ایگ افر آپ  ے اہک ایگ ہک ویکں ہن مہ ا ے لتق 

 فآہل فملس ےن رفامای ںیہن ںیم اس اک ارث یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اتول ںیم ربارب داتھکی رتا۔

 دبع اہلل  ن دمحم ویسن  ن دمحم ابیشؿ اتقدہ اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

اکی آابدی ںیم دالخ وہےئ اہجں رشموکں ےک دہہی اک وبقؽ رکان افر اوبرہریہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے لقن ایک ہک اربامیہ ہیلع االسلؾ ےن اسرہ ےک اس ھ رجہت یک 

ربامیہ وک د  دف افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک اکی زرہ آولد رکبی دہہی  یجیھ یئگ افر اوب دیمح ےن اہک ہک کلم اہلی ےن اکی اظمل ابداشہ اھت اس ےن اےنپ اخدومں  ے اہک ہک تارجہ ا

  ھکل دای۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک اکی دیفس رچخ ہفحت اجیھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک اکی اچدر دی افر فتاں ےک درای ںیم ھچک ہصح

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2443    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  بي بَک  ا ٟزح٩٤ ب٩  ا ًبس ث٤ا٪  ً ابو ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪ س٠امی٪  ٤ٌ٨ٟا٪  ا  ابو 

اَ٪  ٤َ ٔي ًُِث ٩ِ أَب ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٪َ ُس٠َامِیَ ُ ب٩ُِ  ٔز َت٤ ٌِ ٤ُ ِٟ ا ا  ث٨ََ أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ  ٨ اٟ ُو  ا أَب ٨ََ ث ا َحسَّ ٤َ ٨ُِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٕ َر ََِک ٔي ب ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَب ِح زَّ ِبٔس اٟ ًَ  ٩ِ ًَ

 ٔ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َّة  ائ ٔیَن َو٣ٔ ًََلث ٥َ ث َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٍَ ا ٣َ َّ٨ ُٛ  ٢َ ا ا٦ْ َٗ ٌَ َ ٥ُِٜ ك ٨ِ ٍَ أََحٕس ٣ٔ ٥َ َص١ِ ٣َ َس٠َّ  َو

َرُج١ٕ   ٍَ ا ٣َ َٔذ إ ٔيی   َٓ َّ٨ اٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ا  َض ُٗ و ٥ٕ٨َ َيُش َِ ٔ ٔی١ْ ب َو ا٪ٌّ ك ٌَ َْ ٣ُِظ رِشٔ َرُج١ْ ٣ُ َئ  ح٩َٔ ث٥َُّ َجا ٌُ َٓ ُظ  ٧َِحُو ٕ أَِو  ا٦ ٌَ َ َْ ٩ِ٣ٔ ك ا َّي َػ َػل  

اّة  َط ُط  ٨ِ ی ٣ٔ َََر ِط ا َٓ  ٍْ ٢َ َِل ب١َِ بَِی ا َٗ ّة  َٔب ا٢َ أ٦َِ ص َٗ ّة أَِو  ٔلیَّ ًَ ا أ٦َِ  ٌّ ٥َ بَِی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٠َِیطٔ اهَّللُ  ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َز  ِت َوأ٣ََ ٌَ ٔ ٨ ُؼ َٓ

َػ  ٔيی   َّ٨ اٟ  َّ ز ِس َح َٗ َٔة إِٔلَّ  ٔائ ٤ ِٟ ا ًَلثٔیَن َو اٟثَّ ٔي  ا ف اهَّللٔ ٣َ ی٥ُِ  ا ی َو َو ِل٩ٔ أَِ٪ يُِظ َب ِٟ ا  ٔ ز َوا ٥َ بَٔش َس٠َّ ٔ َو ز َوا َس َّّة ٩ِ٣ٔ  ُط حُز َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ل

َا ا إِٔ٪ ک ٨َٔض َِل ٔ ب َطب وَ٪ َو ٌُ ٤َ ا أَِج و َک٠َُ أ َٓ َتیِٔن  ٌَ ِؼ َٗ ا  َض ١َ ٨ِ٣ٔ ٌَ َح َٓ طُ  َٟ  َ َبأ ا َخ َائّٔب َاَ٪ ُ ُظ َوإِٔ٪ ک ٔیَّا اَصا إ َل ًِ َ ا أ اصّٔس َط ِت َ٪  ٠َ ـَ َٔ َٓ ٨َا  ٌِ

ا٢َ  َٗ ا  ٤َ َٛ ٔ أَِو  یر ٌٔ َب ِٟ ا َي  ل ًَ ُظ  ٨َا ٠ِ٤َ َح َٓ أ٪  َت ٌَ ِؼ َ٘ ِٟ  ا

  ن ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اوب اامعنلؿ رمتعم  ن امیلسؿ امیلسؿ اوبامثعؿ دبعارلنمح



 

 

س مہ اکی وس سیت آدیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ )اکی رفس ںیم( ےھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایک مت ںیم  ے یسک ےک اپ

بی آاٹ اھت۔ فہ آاٹ وگدناھ ایگ رھپ اکی رشمک دراز دق سج اھکان ےہ؟ اس فتق اکی آدیم ےک اپس اکی اصع ای اکی اصع ےک آر

 ےک ابؽ رھکب  وہےئ ےھت رکبویں اک اکی رویڑ تااتکن وہا ےل رک آای یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وپاھچ ایک ہیطع ےہ ای ہبہ ےہ؟ اس ےن اہک

 ے ذحب ایک ایگ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن یجیلک ںیہن ہکلب اتچیب وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس  ے اکی رکبی رخدی یل ا

ا ےننھب اک مکح دای ادا یک  مس اؿ اکی وس سیت آدویمں ںیم وکیئ یھب ااسی ہن اھت سج وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یجیلک اکی اکی ڑکٹ

رک رھک دای رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وگتش ےک دف ہن دای وہ وج وموجد اھت اس وک فںیہ د  دای افر وج وموجد ہن اھت اس اک ہصح اپھچ 

ایپےل انبےئ نج ںیم  ے امتؾ ولوگں ےن اھکای افر وخب ریس وہ رک اھکای ہکلب دفونں اسولں ںیم  ے ھچک وگتش چب یھب ایگ سج وک مہ 

 ےن افٹن رپ رھک ایل ےک ھچک اافلظ رافی ےن ایبؿ ےیک۔

 ؿ امیلسؿ اوبامثعؿ دبعارلنمح  ن ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوب اامعنلؿ رمتعم  ن امیلس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ھگ
 
ح

 ...رشمنیک وک دہہی دےنی اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک وہنجں ےن مت  ے دنی ںیم 

 ؿہبہ رکےن اک ایب :   ابب

 اؿ ےک اس ھ ااسحؿ رکےن افر رشمنیک وک دہہی دےنی اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک وہنجں ےن مت  ے دنی ںیم ڑگھجا ںیہن ایک افر ہن ںیہمت اہمتر  رھگفں  ے اکنال

 ااصنػ رکےن  ے اہلل اعتٰیل ںیہمت ںیہن رفاتک۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2444    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩  ر  ا زی٨ اهَّلل ب٩  ًبس ًل٢  ٣ح٤س س٠امی٪ ب٩ ب ٟس ب٩   خا

اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ إر  زٔی٨َ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ًَٔل٢ٕ  ُ٪ ب٩ُِ ب ُس٠َامِیَ ٨ََا  ث أُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َحسَّ ٨ََا َخ ث ٢َ  َحسَّ ا َٗ ُض٤َا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٤ََُز  ً

 َ َبِش َرأ َة َت٠ِ ُح٠َّ ِٟ ا  ٔ ٍِ َصٔذظ َِت اب  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٢َ ٨٠ٟٔ ا َ٘ َٓ  َُ ا َُب َرُج١ٕ ت َي  ل ًَ ّة  ُ ح٠َُّ ٤َز ائََک ی ًُ ا َج َٔذ ٔة َوإ ٌَ ٤ُ حُ ِٟ ا َِو٦َ  ا ی َض

َرُس  ُتَٔي  أ َٓ  ٔ ة اِْلْٔخَ طُ فٔي  َٟ  َٚ ًَل ا ٩ِ٣َ َِل َخ ُص صََذ ا ی٠ََِب ٤ََّ ٧ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ُس  ِٓ َو ِٟ َي ا ٔل َس١َ إ َِر أ َٓ َضا بُٔح١ٕ٠َ  ٥َ ٨ِ٣ٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ 



 

 

ٔتَ  ا ٟ َض َٜ ُش ِٛ َ ٥ِ أ َٟ يي  ٔن ا٢َ إ َٗ َت  ٠ِ ُٗ ا  ا ٣َ َض ٠َِت ٓٔی ُٗ ِس  َٗ َضا َو َبُش ِٟ َ َٕ أ ِی َٛ  ُ ٤َُز ً ٢َ ا َ٘ َٓ ٕة  َضا بُٔح٠َّ ٨ِ َز ٣ٔ ٤َ ُِٜشوَصا ًُ ا أَِو َت َض ٌُ َضا َتبٔی َبَش ٠ِ

 ٔ َس١َ ب َِر أ ِب١َ أَِ٪ ُيِش٥َٔ٠ َٓ َٗ َة  َّٜ طُ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ٣َ َٟ َٕر  ٔلَي أ ُ إ ٤َز  َضا ًُ

اخدل  ن دمحم امیلسؿ  ن البؽ دبعاہلل  ن دانیر ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت رمع 

یلص اہلل ہیلع فملس  ے رعض ایک ہک اس ہلح وک رخدی ےئجیل اتہک  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اکی صخش وک ریمشی ہلح ےتچیب وہےئ داھکی وت یبن

ہعمج ےک دؿ افر سج دؿ فوک آےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںینہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک فیہ اتنہپ ےہ سج 

ےئگ اؿ ںیم  ے اکی ہلح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل اک آرخت ںیم وکیئ ہصح ںیہن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس دنچ ےلح الےئ 

 ا ے ویکرکن ونہپں  ب ہک آپ یلص اہلل 

 

ٰ
فملس ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک جیھب دای رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک م

 ںیم ےن مت وک ےننہپ ےک ےیل ںیہن دای ےہ ہکلب ہیلع فآہل فملس اس ےک قلعتم ااسی ااسی رفام ےکچ ںیہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

ؿ ںیہن اس وک چیب دف ای یسک وک انہپ دفانچہچن اس ےلح وک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ اکی اھبیئ وک وج ہکم ںیم اھت افر ایھب املسم

 وہا اھت جیھب دای۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع اخدل  ن دمحم امیلسؿ  ن البؽ دبعاہلل  ن دانیر ا ن رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

اکنال اؿ ےک اس ھ ااسحؿ رکےن افر رشمنیک وک دہہی دےنی اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک وہنجں ےن مت  ے دنی ںیم ڑگھجا ںیہن ایک افر ہن ںیہمت اہمتر  رھگفں  ے 

 ااصنػ رکےن  ے اہلل اعتٰیل ںیہمت ںیہن رفاتک۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2445    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  بي بَک  ا ت  ء ب٨ اس٤ا ظا٦ رعوہ  ہ ہ  ٣ اسا ابو اس٤ٌٰی١   ًبیس ب٩ 

أًی ٤َ ا ًُبَِیُس ب٩ُِ إِٔس ٨ََ ث ِت َحسَّ َٟ ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٕ ََِک ٨ِٔٔت أَبٔي ب َئ ب ٤َا ٩ِ أَِس ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ َة  ا٣َ َُس ٨ََا أَبُو أ ث ١َ َحسَّ

 ٢َ َرُسو ُت  تَِی ِٔ َت اِس َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ َرُسو ِضسٔ  ًَ ْة فٔي  َٛ َٔي ٣ُرِشٔ يي َوه ُم لَيَّ أ ًَ ِت  ٔس٣َ َٗ ٔ ٥َ  اهَّلل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  



 

 

ٔک  ٥ِ ٔػلٔي أ٣َُّ ٌَ َن  ٢َ ا َٗ يي  َٔػ١ُ أُم أ َٓ َ ْة أ أَُب َٔي َر ُت َوه ٠ِ ُٗ 

دیبع  ن اامسلیع اوبااسہم اشہؾ رعفہ اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اامسء ےن ایبؿ ایک ہک ےری  اپس 

ہیلع فملس ےک زامہن ںیم آںیئ افر فہ رشمک ںیھت وت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے درایتف ایک ےریی امں روسؽ اہلل یلص اہلل 

افر رعض ایک فہ تبحم  ے ےری  اپس آیئ ےہ وت ایک ںیم اینپ امں ےک اس ھ ولسک رکفں؟ آپ ےن رفامای تاں اینپ امں ےک اس ھ 

 ولسک رک۔

 رعفہ اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل اہنع دیبع  ن الیعٰمس اوبااسہم اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یسک ےک ےیل اجزئ ںیہن ےہ ہک اےنپ ہبہ افر دصہق ںیم روجع رک ۔

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 افر دصہق ںیم روجع رک ۔ یسک ےک ےیل اجزئ ںیہن ےہ ہک اےنپ ہبہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2446    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  رضت  شیب ح ٣ ی ب٩  زہ سٌس ٗتا ہ  ظا٦ و طٌب ہی٥ ہ ابزا ش٥٠ ب٩  ٣ 

اَِل َحسَّ  َٗ ُة  َب ٌِ ا٦ْ َوُط ا صَٔظ ٨ََ ث اصٔی٥َ َحسَّ َِز ا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔب ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َرضَٔی  ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٔب  ٤َُشیَّ ِٟ ا یٔس ب٩ِٔ  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ اَزةُ  َت َٗ ا  ٨ََ ث

 ٔ ِیئٔط َٗ ٔي  ائٔٔس ف ٌَ ِٟ َا ک ٔطٔ  َت ائُٔس فٔي صٔب ٌَ ِٟ ا  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ 

س ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ملسم  ن اربامیہ اشہؾ ف ہبعش اتقدہ دعسی  ن بیسم رضحت ا ن ساب

 ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ہبہ رکےک فاسپ ےنیل فاال ااسی یہ ےہ ےسیج ےق رکےک اھکےن فاال۔

 ملسم  ن اربامیہ اشہؾ ف ہبعش اتقدہ دعسی  ن بیسم رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 یسک ےک ےیل اجزئ ںیہن ےہ ہک اےنپ ہبہ افر دصہق ںیم روجع رک ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2447    حس

اٟزح٩٤ ب٩ ٣بارَ ً :  راوی ہًبس ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  ًَک٣ہ  ایوب  رث  ٟوا ا  بس

 ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ َة  ٣َ َِٔکٔ ً ٩ِ ًَ وُب  ا أَی  ٨ََ ث رٔٔث َحسَّ َوا ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ث٨ََ َٔ َحسَّ اَر َب ٤ُ ِٟ ا ٩ٔ٤َ ب٩ُِ  اٟزَِّح ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٤َا  ُض ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٕض  ا بَّ

ٔ َو  ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٢َ ا َٗ ٔ ئٔط ِی َٗ ٍُ فٔي  زِٔج َی ٔب  ک٠َِ ِٟ َا ک  ٔ َتٔط زُ فٔي صٔب و ٌُ ی َي ٔذ َّٟ ا ٔئ  ِو اٟشَّ ا ٣ََث١ُ  ٨َ َٟ ِیَص  َٟ  ٥َ  َس٠َّ

دبعارلنمح  ن ابمرک دبعاولارث اویب رکعہم ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 ےہ وج صخش ہبہ رکےک فاسپ ےل فہ اس ےتک یک رطح ےہ وج ےق رکےک اھکےئ۔ رفامای ہک ربی اثمؽ امہر  ےیل انمبس ںیہن

 دبعارلنمح  ن ابمرک دبعاولارث اویب رکعہم ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 یسک ےک ےیل اجزئ ںیہن ےہ ہک اےنپ ہبہ افر دصہق ںیم روجع رک ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2448    حس

ب :  راوی ٗزًہ ٣اٟک زیس ب٩ اس٥٠ اس٥٠ حرضت ٤ًز ب٩ خلا  یحٌی ب٩ 

یِسٔ ب٩ِٔ أَِس  ٩ِ َز ًَ أْٟک  ا ٣َ ٨ََ ث َة َحسَّ ًَ َ ز َٗ ٌَی ب٩ُِ  َیِح ٨ََا  ث ٠ِ٤َُت َحسَّ ٢ُ َح و ُ٘ ٨ِطُ َي ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر أب  لَّ َد ِٟ ا َز ب٩َِ  ُت ٤ًَُ ٌِ ٔ ٤ ٔ َس ٩ِ أَبٔیط ًَ  ٥َ٠َ

 َ َُّط ب ٧َ ُت أ ٨ِ٨َ ٨ِطُ َوَه ُط ٣ٔ َٔی ََر َِط ِزُت أَِ٪ أ ََر أ َٓ ٨َِٔسُظ  َاَ٪ ً ی ک ٔذ َّٟ ا طُ  ًَ ا ََؿ أ َٓ  ٔ اهَّلل َسبٔی١ٔ  ٕض فٔي  َي ََفَ ل َٔک ًَ ذَٟ  ٩ِ ًَ ُت  ِٟ َ َشأ َٓ ٔزُِخٕؽ  طُ ب ٌُ ٔ ائ



 

 

ٔ ا ائَٔس ف ٌَ ِٟ ا إٔ٪َّ  َٓ احٕٔس  ِرَص٥ٕ َو ُط بٔٔس َٛ ا َل ًِ َ ٔ َوإِٔ٪ أ ٔظ ََر َتِظ ٢َ َِل  ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ ٟ ٔ ئٔط ِی َٗ ٔي  زُ ف و ٌُ ٔب َي ک٠َِ ِٟ َا ٔ ک ٔط ت َٗ َػَس  ي 

ایک ہک ںیم ےن اکی وھگڑا اکی ییحی  ن زقہع امکل زدی  ن املس املس رضحت رمع  ن اطخب  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ 

صخش وک ادا یک راہ ںیم وساری ےک ےیل دای سج ےک اپس فہ وھگڑا اھت اس ےن اس وک رخاب رکدای ںیم ےن اچتا ہک اس وک اس  ے رخدی 

 اہلل ہیلع ولں افر ںیم ےن امگؿ ایک ہک فہ اس وک اتسس چیب د  اگ ںیم ےن اس ےک قلعتم یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے درایتف ایک آپ یلص

فآہل فملس ےن رفامای ہک اس وک ہن رخدیف ارگہچ فہ ںیہمت اکی درمہ ںیم د  د  اس ےیل ہک دصہق د  رک فاسپ ےنیل فاال اس ےتک 

 یک رطح ےہ وج ےق رکےک رھپ اس وک اچاتٹ ےہ۔

 ییحی  ن زقہع امکل زدی  ن املس املس رضحت رمع  ن اطخب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...(ہی ابت رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ)

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 (ہی ابت رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ)

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2449    حس

ا :  راوی  ٕ ظا٦ ب٩ یوس سٰی ہ ٣و ہی٥ ب٩  ا کابز ابي ٠٣ی  ب٩ جزیخ ًبساهَّلل ب٩ ًبیس اهَّلل ب٩ 

بِ  ًَ ٔي  ن بََر ٢َ أَِخ ا َٗ بََرص٥ُِ  ِٕخ أَِخ ی َز اب٩َِ ُج َٕ أَ٪َّ  ُس ُو ا٦ُ ب٩ُِ ی َا صَٔظ ٧ بََر وَسی أَِخ اصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُ َِز ا إٔب ٨ََ ث َبٔي َحسَّ اهَّللٔ ب٩ِٔ أ اهَّللٔ ب٩ُِ ًُبَِیٔس  ُس 

اب٩ِٔ  َي  ِول ٕب ٣َ َضِی ُػ َىٔی  َة أَ٪َّ ب َٜ ّبا ٠َ٣ُِی َضِي ُػ َٔک  َلی ذَٟ ًِ َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل  ٢َ َرُسو َزّة أَ٪َّ  َتیِٔن َوحُِح ا بَِي ِو ًَ زَّ اَ٪ ا ًَ ُجِس

َّي َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس َلی  ًِ َ َْل ضَٔس  َظ َٓ ُظ  ا ًَ َس َٓ َز  اب٩ُِ ٤ًَُ ُوا  اٟ َٗ َٔک  ذَٟ َي  ل ًَ ا  ٤َُٜ َضُس َل اُ٪ ٩ِ٣َ َيِظ زَِو ا٢َ ٣َ َ٘ ّبا  اهَّللُ َٓ َضِي ٥َ ُػ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ

ُض٥ِ  َٟ  ٔ ٔط َزت َضا زَِواُ٪ بَٔظ َضی ٣َ َ٘ َٓ َزّة  یِٔن َوحُِح َت  بَِي

ی کۃ  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ینب بیہص ےن وج ا ن دجاعؿ 
مل
اربامیہ  ن ومٰیس اشہؾ  ن ویفس ا ن رججی دبعاہلل  ن دیبع اہلل  ن ایب 



 

 

ایک وج ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن بیہص وک د  دےی ےھت رمفاؿ  ےک الغؾ ےھت دف اکمؿ افر اکی رجح  ےک قلعتم دوعیٰے

ےن وپاھچ اس ےک قلعتم اہمتر  قح ںیم وکؿ وگایہ د  اگ؟ اؿ ولوگں ےن اہک ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع )وگاہ ںیہ( رمفاؿ ےن 

 وک دفاکؿ دےیئ افر اکی رجحہ دای اھت۔ رمفاؿ ےن اؿ یک اؿ وک البای وت اوہنں ےن وگایہ دی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن بیہص

 وگایہ یک انبء رپ اؿ ولوگں ےک قح ںیم ہلصیف د  دای۔

 اربامیہ  ن ومٰیس اشہؾ  ن ویفس ا ن رججی دبعاہلل  ن دیبع اہلل  ن ایب کیلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ئ اک ایبؿ )( ارمعہت ادلار ےک ینعم ںیہ ںیم ےن مت وک رمع رھب ےک ےیل ؾ  
قی

 ...رمعٰی افر ر

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ھا  ےک ینعم ںیہ اس ےن مت

فی

ر  مک 
م
ع

 

سی

ئ اک ایبؿ )( ارمعہت ادلار ےک ینعم ںیہ ںیم ےن مت وک رمع رھب ےک ےیل اکمؿ د  دای ا  
قی

  ںیم شبای۔ وک ںیمرمعٰی افر ر

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2450    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ جابز  ابوس٤٠ يبا٪ یحٌی   ابو نٌی٥ ط

ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی   ٕ ٔز اب ٩ِ َج ًَ َة  َس٤َ٠َ ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٌَی  یَِح  ٩ِ ًَ اُ٪  َب َطِي ا  ٨ََ ث ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ن ُو  ا أَب ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َضی  َٗ  ٢َ

طُ  َٟ ِت  َٔب ٩ِ٤َٔ ُوص ا ٟ ََّض ٧َ ی أ ٤َِز ٌُ ِٟ ٔا  ب

 ہک فہ اوب میعن ابیشؿ ییحی اوبہملس اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رمعٰی ےک ابرہ ںیم ہلصیف ایک

 ۔ایس اک ےہ سج وک دای ایگ ےہ

 اوب میعن ابیشؿ ییحی اوبہملس اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

ئ اک ایبؿ )( ارمعہت ادلار ےک ینعم ںیہ ںیم ےن مت وک رمع رھب ےک ےیل  
قی

 ھا  ےک ینعم ںیہ اس ےن مت وک ںیم ںیم شبای۔ رمعٰی افر ر

فی

ر  مک 
م
ع

 

سی

 اکمؿ د  دای ا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2451    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ہزیزہ  ابو رضت  ک ح یر ب٩ ٧ہی ظ ص ب ا٧ رض ب٩  زہ ن ہ٤ا٦ ٗتا ٤ًز  ٔؽ ب٩   ح

ث٨ََ  ٤ََُز َحسَّ ُؽ ب٩ُِ ً ِٔ ٨ََا َح ث َرضٔیَ َحسَّ َِزَة  ی َُز ٩ِ أَبٔي ص ًَ َضٔیٕک  ٧ ٔ ب٩ِٔ  یر ٩ِ َبٔظ ًَ ٧ََٕص  رِضُ ب٩ُِ أ ا٨َّٟ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ُ َزة ا َت َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ  ا َص٤َّ

ابٔزْ  َىٔی َج ث ْئ َحسَّ َلا ًَ  ٢َ ا َٗ ٔزَْة َو ائ ی َج ٤َِز ٌُ ِٟ ا  ٢َ ا َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ ًَ اهَّللُ    ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ

 ٧َِحَوظُ 

صفح  ن رمع امہؾ اتقدہ رضن  ن اسن ریشب  ن کیہن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی ےہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص 

 رطح لقن ایک۔اہلل ہیلع فملس رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ایس 

 صفح  ن رمع امہؾ اتقدہ رضن  ن اسن ریشب  ن کیہن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج یسک  ے وھگڑا اعتسمر ےل۔

 ؿہبہ رکےن اک ایب :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج یسک  ے وھگڑا اعتسمر ےل۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2452    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧ زہ  ٗتا ہ  ز٦ طٌب  آ

 ِٟ ٔا َْ ب َ ز َٓ َاَ٪  ک و٢ُ  ُ٘ ََنّشا َي ُت أ ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ اَزَة  َت َٗ  ٩ِ ًَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َز٦ُ َحسَّ ٨ََا آ ث ٥َ َحسَّ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ اَر  ٌَ َت ِس ا َٓ ٨َةٔ  ٤َٔسی



 

 

 َ َطِیٕئ َوإِٔ٪ َوَجِس٧ ٨َِا ٩ِ٣ٔ  َرأَی ٢َ ٣َا  ا َٗ  ٍَ ا َرَج َّ٤ ٠َ َٓ َٔب  ٛ ََفَ ٨ُِسوُب  ٤َ ِٟ ا ُط  َٟ ا٢ُ  َ٘ َبٔي ك٠ََِحَة ُي ّسا ٩ِ٣ٔ أ اََفَ َبرِِحّ َٟ  اُظ 

رکےت ںیہ فہ ےتہک ےھت ہک دمہنی ںیم اکی ابر دنمش ےک  ےلم وک وخػ وہا وت یبن یلص  آدؾ ہبعش اتقدہ اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی

 اہلل ہیلع فملس ےن اوبہحلط  ے اکی وھگڑا اعتسمر ایل سج اک انؾ دنمفب اھتانچہچن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ وسار وہ رک ےئگ  ب

 آیئ افر مہ ےن اس وھگڑ  وک اپای ہک درای ےہ۔فاسپ وہےئ وت رفامای ںیمہ وکیئ رطخہ یک ابت رظن ںیہن 

 آدؾ ہبعش اتقدہ اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دنہل ےک ےیل زافػ ےک فتق وکیئ زیچ اعتسمر ےنیل اک ایبؿ۔

 ایبؿہبہ رکےن اک  :   ابب

 دنہل ےک ےیل زافػ ےک فتق وکیئ زیچ اعتسمر ےنیل اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2453    حس

ای٩٤ :  راوی ای٩٤  احسب٨ا   ابو نٌی٥ ًبساٟو

 َٗ َىٔی أَبٔي  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ  ٩َ٤َِ َی احٔسٔ ب٩ُِ أ َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ٨ََا أَبُو ن ث َُ ِْٗٔطٕ َحسَّ ِٔر َضا ز ٠َِی ًَ ا َو ٨َِض ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ لَي  ًَ ُت  َزَخ٠ِ  ٢َ ا

 ٔ ُط ف ِهَي أَِ٪ َت٠َِبَش ا تُز ََّض ٧ٔ إ َٓ ا  ِیَض َٟ ٔ زِ إ ُِو ًٔی ا٧ َی رٔ ٔلَي َجا ََ إ ٍِ َبََّصَ َٓ ِر ا ِت  َٟ ا َ٘ َٓ اص٥َٔ  َزَر ٔة  ٤َِش ٩ُ٤ََ َخ َْ ث زِٔر ُض٩َّ  ٨ِ ٔي ٣ٔ َاَ٪ ل ک ِس  َٗ ٔت َو بَِی ِٟ ا ي 

 ًَ َي  ل ًَ َ ٔل ِت إ َِرَس٠َ ٨َةٔ إِٔلَّ أ ٤َٔسی ِٟ ٔا َُّن ب ی َ٘ َزأَْة ُت ا٣ِ َِت  َا٧ ا ک ٤َ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو یرُظُ ِضٔس َر ٌٔ َتِشَت  يَّ 

کی رکہت ےنہپ اوب میعن دبعاولادحانب انمی انمی  ے رفاتی رکےت ںیہ اوھنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم رضحت اعہشئ ےک اپس ایگ وت فہ رطق اک ا

وہیئ ںیھت سج یک تمیق اپچن درمہ یھت اوہنں ےن ھجم  ے اہک ہک ےریی اس ولڈنی وک وت دوت و ہک رھگ ںیم اس ڑپک  ےک ےننہپ  ے ااکنر 

رکیت ےہ احالہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم ےری  اپس ااسی یہ رکات اھت دمہنی ںیم  ب یسک وعرت وک یھب )وبتق 

 ی( آراہتس رکےن یک رضفرت وہیت وت ےری  اپس آدیم جیھب رک ھجم  ے وگنما یتیل۔اشد



 

 

 اوب میعن دبعاولادحانب انمی انمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

خۃ یک تلیضف اک ایبؿ۔
ی 

 

می
... 

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

ے

 

می
خۃ یک تلیضف اک ایبؿ۔

 ی 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2454    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو رضت  ارعد ح ز  ٟز٧ا ا ابو ک  ٣اٟ ر  ی ٜ  یحٌی ب٩ ب

 ٩ِ ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ا  ٩ِ ًَ  ٔ ز َا ٧ِّ ز اٟ ٔي  ٩ِ أَب ًَ ْٔک  اٟ ا ٣َ ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب یَِح ا  ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ و َرُس ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َِزَة َر ی ٔي صَُز أَب

َا ٧ٔ زُوُح بٔإ ٕئ َوَت ٧َٔا ُسو بٔإ ِِ َت ٔي   ف اٟؼَّ  ُ اة اٟظَّ ّة َو ٨َِح ٔي  ٣ٔ ف اٟؼَّ ُة  َح ِ٘ ا٠ِّٟ ٨ٔیَحُة  ٤َ ِٟ ا  ٥َ ٌِ ٔ ن  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ  ئٕ َو

ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ییحی  ن ریکب امکل اوبازلاند ارعج رضحت اوبرہ

 دفدھ دےنی فایل افینٹن افر اصػ رکبی وج حبص ف اشؾ ربنت رھب رک دفدھ د  ایک یہ دمعہ ہیطع ےہ۔

 ییحی  ن ریکب امکل اوبازلاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

خۃ یک تلیضف اک ایبؿ۔
ی 

 

 می

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2455    حس



 

 

٣اٟک :  راوی ہ   ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ، اس٤اًی١، بواسل

ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ةُ  َحسَّ َٗ َس اٟؼَّ  ٥َ ٌِ ٔ ن ا٢َ  َٗ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ أًی١ُ  ٤َ ِٔس َٕ َوإ ُس یُو  اهَّللٔ ب٩ُِ 

ُ )ایکیہ دمعہ دصہق ےہ( ےک اافلظ رفاتی رکےت ںیہ

 

قَه دذَ
َ
ّ
ض
ل
َم ا
ْ
ِع

 

ن

 )   ےک اجبي 

 

خۃ
ی 

 

می
ل

 دبع اہلل  ن ویفس، اامسلیع، وباہطس امکل )میعن ا

 دبع اہلل  ن ویفس، اامسلیع، وباہطس امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

خۃ یک تلیضف اک ایبؿ۔
ی 

 

 می

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2456    حس

٣اٟک :  راوی ص ب٩  ہب یو٧ص اب٩ طہاب ا٧  ًبس اهَّلل ب٩ یوسٕ اب٩ و

ٕٔک حَ  اٟ َٔص ب٩ِٔ ٣َ ٩ِ أ٧َ ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ُُص  ُو٧ ا ی ث٨ََ ٕب َحسَّ اب٩ُِ َوصِ َا  ٧ بََر َٕ أَِخ ُوُس اهَّللٔ ب٩ُِ ی ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ا سَّ َّ٤ َٟ  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر

َِت  ٧ کَا ّئا َو َطِی ىٔی  ٌِ ض٥ِٔ َي َیِٔسی َص بٔأ ِی َٟ َة َو َّٜ َة ٩ِ٣ٔ ٣َ ٨َ ٤َٔسی ِٟ ا زُوَ٪  َضأج ٤ُ ِٟ ا ٔس٦َ  ُض٥ِ  َٗ ٤َ اَس َ٘ َٓ  ٔ ار َ٘ ٌَ ِٟ ا َِرٔق َو ِْل ُر أَص١َِ ا ا َِنَؼ اِْل

طُ  َِت أ٣ُ  ٧ کَا ٧ََة َو ئُو ٤َ ِٟ ا ١َ٤َ َو ٌَ ِٟ ا وص٥ُِ  ُٔ َِٜ ٕ َوی ا٦ ًَ ک١َُّ  ٔض٥ِٔ  اٟ َو اَر أ٣َِ ٤َٔ وص٥ُِ ث ُل ٌِ َي أَِ٪ ُي ل ًَ ُر  ا َِنَؼ ِْل ِبسٔ ا ًَ َِت أ٦َُّ  کَا٧ َٕص أ٦ُ  ُس٠َِی٥ٕ  ٧َ  أ٦ُ  أ

 َ ٔي ك َػ اهَّللٔ ب٩ِٔ أَب ٔيی   َّ٨ اٟ اص٩َُّ  َل ًِ َ أ َٓ ا  ّٗ ا ٥َ ًَٔذ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٢َ اهَّللٔ َػل ُسو َٕص َر ِت أ٦ُ  أ٧َ َل ًِ َ ٧َِت أ َا ک َٓ َة  ٥َ ٠َِح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ل

 ِ َُص ب نٔي أ٧َ بََر أَِخ َٓ إب  ٔطَض اب٩ُِ  ا٢َ  َٗ یِٕس  َة ب٩ِٔ َز ا٣َ ُط أ٦َُّ أَُس ِوَِلَت ٩َ٤َِ ٣َ َی َْ أ٦َُّ أ ا ََفَ َّ٤ َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ٕٔک أَ٪َّ  اٟ ٩ُ ٣َ

کَا ًٔی  َّٟ ا ُض٥ِ  ائَٔح ٨َ رٔ ٣َ َِنَؼا ِْل ٔلَي ا زُوَ٪ إ أج ٤َُض ِٟ ا زَّ  ٨َةٔ َر ٤َٔسی ِٟ ا َي  ٔل َٖ إ ََّصَ اِن َٓ بََر  ِت١ٔ أَص١ِٔ َخِی َٗ زَّ ٩ِ٣ٔ  ََفَ رٔص٥ِٔ  ا ٤َٔ وص٥ُِ ٩ِ٣ٔ ث ٨َُح ُوا ٣َ ٧

َػ  ٔيی   َّ٨ ِ اٟ ٥َ أ٦َُّ أَی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّلل   ٢ُ ُسو َر َلی  ًِ َ َضا َوأ َٗ ا ٔ ًَٔذ ط َي أ٣ُِّ ٔل ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔٔلطٔ ل ائ َُض٩َّ ٩ِ٣ٔ َح َا٧ ٩َ٤َ ٣َک

َُض٩َّ ٩ِ٣ٔ َخ  َا٧ ٢َ ٣َک ا َٗ َٔضَذا َو ٧َُص ب ٩ِ یُو ًَ َبٔي  َا أ ٧ َطبٔیٕب أَِخبََر ٤َُس ب٩ُِ  ٢َ أَِح ا َٗ ٔ َو  أٟٔؼط

دبع اہلل  ن ویفس ا ن فبہ ویسن ا ن اہشب اسن  ن امکل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک  ب اہمرجنی ہکم  ے 



 

 

دمہنی آےئ وت اؿ ےک اپس ھچک ںیہن اھت افر ااصنر زنیم ف اجدیئاد ےک امکل ےھت ااصنر ےن زںینی افر اجدیئاد اہمرجنی ںیم اس رشط رپ 

اسؽ اؿ ےک لھپ افر دیپافار دای رکںی ےگ افر تنحم ف زمدفری اہمرجنی رکںی ےگ افر اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک  میسقت رکدںی ہک رہ

۔ روسؽ

ئ

 امں ینعی اؾ میلس وج دبعاہلل  ن ایب ہحلط یک یھب امں ںیھت اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک وجھکر ےک دنچ درتخ دی 

 ا ن اہشب اک ایبؿ  اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن

ئ

فہ درتخ اینپ آزاد رکدہ ولڈنی اؾ انمی وک وج ااسہم  ن زدی یک فادلہ ںیھت د  دی 

ےہ ہک ھجم  ے  ن امکل ےن ایبؿ ایک ہک  ب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ربیخ فاولں ےک لتق  ے افرغ وہےئ افر دمہنی فاسپ وہےئ وت 

اسپ رکدںی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ یک امں وک اؿ ےک وجھکر ےک درتخ اہمرجنی ےن ااصنر یک دی یئگ اجدیئادںی اںیہن ف

 افر ادمح  ن 

ئ

فاسپ رکدےی افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؾ انمی وک اس ےک دبےل ںیم اےنپ ابغ ےک ھچک درتخ د  دی 

( ےک اجبےئ( بیبش ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے ےری  فادل ےن وباہطس ویسن اس دحثی وک رفاتی

ئ

 نم احہط

 

 

ھ

 

ت

 ایک اس ںیم )اکم

ِضِه ےک اافلظ ایبؿ ےیک ںیہ۔
ِ َ ل

 

َ نِْم ج
ّ

 

 

ُھ
َ

 

ت

 
َ
 ََم

 دبع اہلل  ن ویفس ا ن فبہ ویسن ا ن اہشب اسن  ن امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ ہبہ رکےن :   ابب

خۃ یک تلیضف اک ایبؿ۔
ی 

 

 می

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2457    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس لي  ہ س٠و ظ ٛب ابو ہ  ًلی شا٪ ب٩  اعي ح اوز ص  سٰی ب٩ یو٧ ًی ز  شس ٣ 

٨ََا ا ث َُص َحسَّ ٧ یُو ا ًٔیَسی ب٩ُِ  ث٨ََ ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبَس  ًَ ُت  ٌِ ٔ َس٤ لٔيِّ  ُو ٠ اٟشَّ َة  ِبَظ َٛ َبٔي  ٩ِ أ ًَ َة  ٔلیَّ ًَ اَ٪ ب٩ِٔ  ٩ِ َحشَّ ًَ ي   عٔ ِْلَِوَزا

 َ ّة أ وَ٪ َخِؼ٠َ ٌُ َِرَب ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ َرُسو  ٢َ ا َٗ  ٢ُ و ُ٘ ا َي ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر زٕو  ٤ِ ًَ ٔ ب٩َِ  ٨ِز ٌَ ِٟ ا ُة  ٨ٔیَح ًَلص٩َُّ ٣َ ا ٩ِ٣ٔ  ًِ ٣َ

 َٗ َة  َّ٨ َح ِٟ ا ا  ُ بَٔض اهَّلل ُط  وزَٔصا إِٔلَّ أَِزَخ٠َ ِوًُ ٣َ َٙ ی َتِؼٔس َٔضا َو اب اَئ ثََو َرَج ا  ٨َِض ٕة ٣ٔ ١ُ٤َ بَٔدِؼ٠َ ٌِ ا١ٕ٣ٔ َي زُوَ٪ ًَ ا  ٧َا ٣َ َسِز ٌَ َٓ اُ٪  ٢َ َحشَّ ا

ََذی اِْل َٔة  اك اكٔٔص َوإ٣َٔ ٌَ ِٟ ا ٔت  ٤ٔی َتِظ ٔ َو ًَل٦ اٟشَّ ٔ ٩ِ٣ٔ َرزِّ  ٨ِز ٌَ ِٟ ا ٔة  ٨ٔیَح َص  ٣َ َّ َخ٤ِ ٨َا أَِ٪ ٧َِب٠ُ ٌِ َتَل ِس ٤َا ا َٓ  ٔ ٔظ ٧َِحو ٙٔ َو ی ٔ اْٟطَّ  ٩ِ ًَ



 

 

َة َخِؼ٠َّة  رِشَ ًَ 

دسمد ٰیسیع  ن ویسن افزایع اسحؿ  ن ہیطع اوبہشبک ولسیل دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ 

 اچ سی  ںیتلص ںیہ نج ںیم بس  ے رتہب رکبویں اک یسک وک اطع رکان ےہ وج صخش ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےہ ہک

اؿ ںیم  ے یسک اکی تلصخ رپ یھب رغبض وثاب افر اہلل ےک فدع  وک اچس ھجمس رک لمع رک  اگ۔ وت اہلل اس وک تنج ںیم دالخ 

 فہ ہی ںیہ السؾ اک وجاب دانی کنیھچ اک وجاب دانی رک  اگ اسحؿ اک ایبؿ ےہ ہک مہ رکبی ےک ہیطع ےک العفہ نج اصخلئ اک امشر رک ےکس

 راہتس  ے فیلکت دہ زیچفں اک دفر رکدانی فریغہ فریغہ مہ ردنرہ وتلصخں  ے زایدہ امشر ںیہن رک ےکس۔

 دسمد ٰیسیع  ن ویسن افزایع اسحؿ  ن ہیطع اوبہشبک ولسیل دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

خۃ یک تلیضف اک ایبؿ۔
ی 

 

 می

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2458    حس

٨ًہ :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ء جابز  ًلا اعي  اوز  ٕ  ٣ح٤س ب٩ یوس

ا ٣ُحَ  ٨ََ ث ٔزٔجَ َحسَّ َِت ٟ ٧ کَا  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر  ٕ ٔز اب ٩ِ َج ًَ ْئ  َلا ًَ َىٔی  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ عٔي   ِْلَِوَزا ا ا  ٨ََ ث َٕ َحسَّ ُوُس ی ُس ب٩ُِ  َّ٢ُ ٤ و ـُ ُٓ ا  َّ٨ ا٢ٕ ٣ٔ

 ٔ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٕٔ ِؼ ِّ٨ اٟ ٍٔ َو ُ ب ز  اٟ ٔث َو ُ٠ ٔاٟث  ا ب زَُص أج ٧َُؤ ُوا  اٟ َ٘ َٓ یَن  ٔؿ ََر َضا أَِو  أ ًِ َِر ز ٠َِی َٓ َِرْق  طُ أ َٟ َِت  َا٧ ٥َ ٩ِ٣َ ک َس٠َّ َو

َىٔی ث ٔي  َحسَّ اع ِْلَِوَز ا ا  ٨ََ ث َٕ َحسَّ ُس ُو ی ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٢َ ٣َُح ا َٗ ُط َو َؿ ِک أَِر ٤ِٔش ٠ِیُ َٓ َي  إِٔ٪ أَب َٓ ُظ  ا ا أََخ ٨َِحَض ٤ِ ُئ ب٩ُِ  َٟٔی ا َل ًَ َىٔی  ث زٔی  َحسَّ ز صِ اٟ

 َٗ یٕس  ٌٔ َس ُو  َىٔی أَب ث ٔیَس َحسَّ ز َک إٔ٪َّ َی یَِح ٢َ َو ا َ٘ َٓ  ٔ َزة ضِٔح ِٟ ا  ٩ِ ًَ طُ  َٟ َ َشأ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ اٟ َي  ٔل ٔيٌّ إ ب ا َئ أرَِعَ ا ٢َ َج َزَة ا ضِٔح ِٟ ا

٨َُح ٣ٔ  ٤ِ َض١ِ َت َٓ  ٢َ ا َٗ  ٥ِ ٌَ َن  ٢َ ا َٗ َضا  َت َٗ َػَس ٔلی  ٌِ ُت َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َک ٩ِ٣ٔ إٔب١ٕٔ  َٟ َض١ِ  َٓ یْس  َطٔس ا  ٧َُِض ا٢َ َطأ َٗ  ٥ِ ٌَ ٢َ َن ا َٗ ا  َطِیّئ َضا  ٨ِ

 ٔ ٠٤َ ًَ  ٩ِ٣ٔ ََ َر
ٔ

ََ ٩ِ ی َٟ  َ اهَّلل إٔ٪َّ  َٓ  ٔ ار بَٔح ِٟ أئ ا ١ِ٤َ ٩ِ٣ٔ َوَر ًِ ا َٓ  ٢َ ا َٗ  ٥ِ ٌَ ٢َ َن ا َٗ ِٔرزَٔصا  َِو٦َ و ا ی بَُض َتِح٠ُ َطِیّئآَ  َک 



 

 

ہک مہ ںیم  ے ضعب ولوگں ےک اپس دمحم  ن ویفس افزایع اطعء اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک 

رضفرت  ے زایدہ زںینی ںیھت وت اؿ ولوگں ےن اہک ہک مہ اؿ زک ںوں وک اہتیئ وچاھتیئ افر فصن دیپافار رپ دںی ےگ یبن یلص اہلل ہیلع 

وک ویں یہ رےنہ فملس ےن رفامای ہک سج ےک اپس زنیم وہ فہ وخد اکتش رک  ای اےنپ اھبیئ وک د  د  افر ارگ ااسی ہن رک  وت زنیم 

د  افر دمحم  ن ویفس ےن وباہطس افزایع زرہی اطعء  ن سیدی اوبدیعس ایبؿ ایک ہک اکی ارعایب یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم 

ےہ احرض وہا افر رجہت ےک قلعتم درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریتی رخایب وہ رجہت اک اعمہلم وت تہب دوشار 

ایک ریت  اپس وکیئ افٹن ےہ؟ اس ےن اہک تاں! آپ ےن وپاھچ ایک وت اس اک دصہق داتی ےہ؟ اس ےن اہک تاں آپ ےن رفامای وت اس  ے 

ھچک ہیطع داتی ےہ؟ اس ےن اہکں تاں رھپ آپ ےن وپاھچ ایک اس وک اپین الپےن ےک فتق دفاتہ ےہ؟ اس ےن اہک تاں آپ ےن رفامای وت درای 

  لمع رک اہلل ریت  لمع ںیم  ے ھچک یھب اضعئ ہن رک  اگ۔ےک اس اپر رہ رک

 دمحم  ن ویفس افزایع اطعء اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

خۃ یک تلیضف اک ایبؿ۔
ی 

 

 می

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2459    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  كاؤض  ٤ًزو  ایوب  ہاب  ٟو ا ًبس ر  ظا  ٣ح٤س ب٩ ب

 َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ٕض  َاُو ٩ِ ك ًَ زٕو  ٤ِ ًَ  ٩ِ ًَ وُب  َی  ا أ ث٨ََ أب َحسَّ َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٕر َحسَّ ا ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اب٩َِ َحسَّ ىٔی  ٌِ ََ َي ا ُض٥ِ بَٔذ ٤ُ٠َ ًِ َ ىٔی أ

 َٓ ا  ًّ ًِ ز  َز ِضَت َِرٕق َت َي أ ٔل َد إ ٥َ َْخَ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ا أَ٪َّ  ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  ٕض  ا بَّ ًَلْ٪ ًَ ُٓ ا  اَص َََر ِٛ ا ا ُو اٟ َ٘ َٓ  ٔ ظ ٩ِ٤َٔ صَٔذ ٟ ٢َ ا َ٘

ٔیَّ  َضا إ ٨ََح ِو ٣َ َٟ َّطُ  ٧ٔ ا٢َ أ٣ََا إ َ٘ ُو٣ّآَ ٠ ٌِ ّزا ٣َ ا أَِج َض ٠َِی ًَ َیأُِخَذ  ُط ٩ِ٣ٔ أَِ٪  َٟ ا  یِّر َاَ٪ َخ ک ُظ   ا

دمحم  ن اشبر دبعاولتاب اویب رمعف اطؤس ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اکی زنیم ےک 

سک اک ےہ؟ ولوگں ےن رعض ایک الفں ےن اس وک رکاہی رپ ایل  اپس  ے سگر  اہجں ایتیھکں اہلہل ریہ ںیھت آپ ےن درایتف رفامای ہی



 

 

 ےہ آپ ےن رفامای اکش فہ اس وک ہیطع ےک وطر رپ د  داتی ےہ وت اس رپ اکی رقمر ارجت ےنیل  ے زایدہ رتہب اھت۔

 دمحم  ن اشبر دبعاولتاب اویب رمعف اطؤس ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ارگ وکیئ صخش ہی ےہک ہک ںیم ےن ےھجت ہی ولڈنی ادتم ےک ےیل دی سج وطر رپ ہک رفاج وہ

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

اجزئ ےہ افر ضعب ولوگں ےن اہک ہی اعرتی ےہ افر ارگ وکیئ صخش ےہک ںیم ےن  ارگ وکیئ صخش ہی ےہک ہک ںیم ےن ےھجت ہی ولڈنی ادتم ےک ےیل دی سج وطر رپ ہک رفاج وہ وت

 ھجت وک ہی ڑپکا ےننہپ وک دای وت ہی ہبہ ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2460    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ہزیزہ رضی  ابو رضت  ارعد ح ز  ٟز٧ا ابوا ب  ٟامی٪ طٌی ا  ابو 

 َ٨َ ث ٨ِ َحسَّ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َِزَة َر ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ ٔد  ِْلرَِعَ ٩ِ ا ًَ  ٔ ز ٧َِّا اٟز ُو  ا أَب ٨ََ ث ْب َحسَّ ِی ٌَ ُط َا  ٧ بََر ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ُو  ٠َِیطٔ ا أَب ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو ُط أَ٪َّ َر

 َٓ ِت  ٌَ َج ََفَ آَجَز  ِوصَا  َل ًِ َ أ َٓ َرَة  ا اصٔی٥ُ بَٔش َز إٔبَِز اَج ا٢َ َص َٗ  ٥َ َس٠َّ اب٩ُِ َو  ٢َ ا َٗ َأَفَ َوأَِخَس٦َ َؤٟیَسّة َو ک ِٟ ا َت  َب َٛ  َ اهَّلل زَِت أَ٪َّ  ٌَ ِت أََط َٟ ا َ٘

اَجزَ  ا َص َض أَِخَس٣َ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ َِزَة  ی َبٔي صَُز ٩ِ أ ًَ ٔی٩َ  یر  ٔس

رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای  اوب اامیلؿ بیعش اوبازلاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے

رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ ےن اسرہ ےک اس ھ رجہت یک وت ولوگں ےن اسرہ وک تارجہ ولڈنی دی فہ فاسپ وہںیئ افر ک ےن ںیگل ایک ںیہمت 

ر ا ن ریسنی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ولعمؾ ےہ ہک اہلل ےن اکرف وک ذلیل رکدای افر اس ےن اکی ولڈنی ادتم ےک ےیل دی اف

 رَجَ ےک اافلظ ایبؿ ےیک۔
َ
َھا  ه
َ
م

َ
ذ ْ

 

ح
َ
 فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ افر اس ںیم أ

 اوب اامیلؿ بیعش اوبازلاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...ارگ وکیئ صخش یسک وک وھگڑا وساری ےک ےیل د  وت فہ رمعٰی افر دصہق یک رطح ےہ افر ضعب

 ہبہ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اس ںیم روجع اک اایتخر ےہ۔ارگ وکیئ صخش یسک وک وھگڑا وساری ےک ےیل د  وت فہ رمعٰی افر دصہق یک رطح ےہ افر ضعب ولوگں ےن اہک ہک اس وک 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2461    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اس٥٠ حرضت  اس٥٠ ،  ک زیس ب٩  ٣اٟ ٔیا٪  ی س  ح٤یس

 َ یَِس ب٩َِ أ ٢َُ َز ّا َيِشأ أٟک ُت ٣َ ٌِ ٔ ٤ َس  ٢َ ا َٗ اُ٪  َی ِٔ ٧َا ُس بََر ٤َِیٔسی  أَِخ ُح ِٟ ا ا  ٨ََ ث ُط َحسَّ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ُ َرضَٔی  ز ٢َ ٤ًَُ ا َٗ و٢ُ  ُ٘ ٔي َي ُت أَب ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ ِس٥َ٠َ 

 َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  َر ُت  ِٟ َ َشأ َٓ  َُ ا َُب ُِتطُ ی أَی ََفَ  ٔ اهَّلل َسبٔی١ٔ  ٕض فٔي  لَي ََفَ ًَ ٠ِ٤َُت  ٔي َح ِس ف ٌُ ٔ َوَِل َت ٔظ ََر َتِظ ا٢َ َِل  َ٘

تَٔک  َٗ  َػَس

ؿ امکل زدی  ن املس ، املس رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک وقؽ لقن رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن اکی وھگڑا دیمحی  نای

 اہلل یک راہ ںیم دای ںیم ےن داھکی ہک ا ے رففتخ ایک اج رتا ےہ وت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے اس ےک قلعتم وپاھچ وت آپ

 فملس ےن رفامای ہن وت اس وک رخدیف افر ہن اانپ دصہق فاسپ ول۔ یلص اہلل ہیلع فآہل

 دیمحی  نایؿ امکل زدی  ن املس ، املس رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگاویہں اک ایبؿ : ابب

 ...یسک یک کین ینلچ ایبؿ رکےت وہےئ اس وطر رپ ےہک ہک مہ وت اس وک الھب یہ ارگ وکیئ صخش



 

 

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ صخش یسک یک کین ینلچ ایبؿ رکےت وہےئ اس وطر رپ ےہک ہک مہ وت اس وک الھب یہ اجےتن ںیہ ای ںیم ےن اس وک الھب یہ اجان ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2462    حس

ؾ و ًبیس اهَّلل :  راوی ہ ب٩ وٗا ٟیث یو٧ص اب٩ طہاب رعوة و اب٩ ٣شیب و ٤٘٠ً ری   ححاد ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز ٤٧ی

 ُ ٧ یُو ثَىٔی  ِیُث َحسَّ ا٠َّٟ ا٢َ  َٗ ُُص َو ُو٧ ی ٨ََا  ث ٔی  َحسَّ یِر ٤َ  ٨ اٟ ٤ََز  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ًُ ًَ ٨ََا  ث ْد َحسَّ ا ا َححَّ ٨ََ ث ٩ِ َحسَّ ًَ ٔي  ُص  بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ إب  ٔطَض اب٩ِٔ 

ٔث  ی ٩ِ َحٔس ًَ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ اهَّللٔ ب٩ُِ  إؾ َوًُبَِیُس  َّٗ ٤َُة ب٩ُِ َو َ٘ ٠ِ ًَ ٔب َو ٤َُشیَّ ِٟ ا اب٩ُِ  ٔ َو َیِر ز ب اٟ َوةُ ب٩ُِ  ُف  رُعِ ٌِ ا َوَب ٨َِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َة  ائَٔظ ًَ

ا أَص١ُِ  َض َٟ  ٢َ ا َٗ ا حٔیَن  ـّ ٌِ ُٚ َب ٔض٥ِٔ ُيَؼسِّ یث ٔیَن َحٔس َة ح ا٣َ َُس ا َوأ ٠ٔیًّ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ و َرُس ا  ًَ َس َٓ ا  و اُٟ َٗ ا  ٔک ٣َ ِٓ ٔ ِْل ا

یِرّ  ٥ُ٠َ إِٔلَّ َخ ٌِ َُک َوَِل َن ٢َ أَص٠ِ ا َ٘ َٓ ُة  ا أَُسا٣َ أ٣ََّ َٓ  ٔ ٚٔ أَص٠ِٔط ا َٔفَ ٔي  ا ف ٤َُ زُص َتأ٣ِٔ ُي َيِش َووِ ِٟ ا َبَث  َت٠ِ ِس ٔ ا ُ إ َزة ٔی َز ِت ب َٟ ا َٗ ا ا َو ٠َِیَض ًَ ُِت  َرأَی  ٪ِ

 َٓ أج٩ُ  اٟسَّ ِتٔي  َتأ َٓ َٔضا  ٔیٔن أَص٠ِ ح ًَ  ٩ِ ًَ ا٦ُ  ٩ِّ َت٨َ اٟشِّ یَثُة  یَْة َحسٔ رٔ ا ََّضا َج ثََر ٩ِ٣ٔ أ٧َ ِٛ َ ٤ُِٔؼطُ أ ا أَُ ّز َّي أ٣َِ ٔ َػل اهَّلل  ٢ُ ُسو ا٢َ َر َ٘ َٓ َتأِک٠ُُطُ 

 َ ىٔی أ َِ َرُج١ٕ ب٠ََ ٧َا فٔي  ٔذُر ٌِ ٥َ ٩ِ٣َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ا اهَّللُ  ا َرُجًّل ٣َ و َْکُ َذ ِس  َ٘ َٟ ا َو یِّر ٔي إِٔلَّ َخ ٤ُِٔت ٩ِ٣ٔ أَصِل ٠ ًَ ٔ ٣َا  اهَّلل َو َٓ ًٔی  اُظ فٔي أَص١ِٔ بَِی َذ

یِّرا ٔ إِٔلَّ َخ ط ٠َِی ًَ ُت  ٤ِٔ ٠ ًَ 

ایبؿ  اجحج دبعاہلل  ن رمع ریمنی ثیل ویسن ا ن اہشب رعفۃ ف ا ن بیسم ف ہمقلع  ن فاقص ف دیبع اہلل رضحت اعہشئ رپ تمہت اک فاہعق

رکےت ںیہ افر اؿ ںیم  ے ضعب یک دحثی دفےر  یک دصتقی رکیت ےہ تمہت اگلےن فاولں ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

 رپ تمہت اگلیئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک البای  ب فیح ےک

یئ وت اؿ دفونں  ے اینپ ویبی ےک دجا رکےن ےک قلعتم وشمرہ ایل وت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وجاب دای ہک مہ آےن ںیم دری وہ

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویبی ںیم الھبیئ یہ اجےتن ںیہ افر ربریہ ےن اہک ںیم ےن اؿ ںیم وکیئ بیع یک ابت ںیہن دیھکی زجب اس 

 آاٹ وگدنھ رک وس اجیت ںیہ افر رکبی آرک اس وک اھک اجیت ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےک ہک فہ اکی مک نس وعرت ںیہ

وکؿ صخش اس یک اجبن  ے ذعر وخایہ رک اتکس ےہ سج ےن ےھجم ےری  الہ تیب ےک قلعتم اذتی اچنہپیئ )ینعی تمہت اگلیئ( ادا یک 

 ں افر ولگ اےسی آدیم  ے تمہت اگلےت ںیہ سج وک ںیم ےن الھب یہ اجان ےہ۔ مس ںیم وت اینپ ویبی ںیم الھبیئ یہ داتھکی وہ

 اجحج دبعاہلل  ن رمع ریمنی ثیل ویسن ا ن اہشب رعفۃ ف ا ن بیسم ف ہمقلع  ن فاقص ف دیبع اہلل :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... وہےئ آدیم یک وگایہ اک ایبؿ افر اس وک رمعف  ن رحثی ےن اجزئ اہک ےہ افر اہک ہکےپھچ

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

ر اتقدہ ےن ےئ یبعش ا ن ریسنی اطعء افےپھچ وہےئ آدیم یک وگایہ اک ایبؿ افر اس وک رمعف  ن رحثی ےن اجزئ اہک ےہ افر اہک ہک وھجےٹ افر داغ ابز آدیم ےک اس ھ ااسی یہ ایک اج

 ۔اہک ہک نس انیل وگایہ ےہ افر ب ن  یری ےن اہک ہک فہ اس رطح ےہک ہک اؿ ولوگں ےن ےھجم وگاہ ںیہن انبای نکیل ںیم ےن ااسی ااسی انس ےہ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2463    حس

اٟامی٪ طٌیب زہزی سا٥ٟ ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز رضی اهَّلل :  راوی ٨ًہابو  لٰي  تٌا   

ا ضَٔی  َر َز  ٤َُ اهَّللٔ ب٩َِ ً ِبَس  ًَ ُت  ٌِ ٔ َس٤ ا٥ْٟٔ  َس  ٢َ ا َٗ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ٧َا ُط بََر ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث ُسو٢ُ َحسَّ َر  َٙ َِل٠َ ٧ و٢ُ ا ُ٘ ا َي ٤َ ٨ُِض ًَ هَّللُ 

ا َِنَؼ ِْل ٕب ا ٌِ َٛ ُبَي  ب٩ُِ  ٥َ َوأ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل َّي اهَّللٔ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َزَخ١َ  َٔذا  َّی إ ً ٕ َح از َػیَّ اب٩ُِ  َضا  ًٔی ٓٔی َّٟ ا ِد١َ  َّ٨ اٟ أ٪  یَُؤ٣َّ رٔی  

 ٔ ت َیِد َُو  ِد١ٔ َوص َّ٨ اٟ  َٔ قٔي بُٔحُذو یَتَّ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ُ اهَّللٔ  َرُسو  َٙ ٔٔ َ ٥َ ك َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َػ اهَّللُ  اب٩ِٔ   ٩ِ٣ٔ ٍَ ٤َ َطِیّئا ١ُ أَِ٪ َيِش  ٕ از یَّ

أَِت  ََفَ ْة  ز٣ََ ْة أَِو َز٣ِ ز٣ََ َر٣ِ ا  ُط ٓٔیَض َٟ ٕة  َٔ ٔلی َٗ ٔي  ٔ ف ط ٔط ا َٔفَ َي  ل ًَ  ٍْ ٔ َلح ـِ ٣ُ ٕ از َػیَّ اب٩ُِ  اُظ َو یََز ِب١َ أَِ٪  اهَّللُ  َٗ َّي  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ  ٕ ز ا َػیَّ اب٩ِٔ  أ٦ُ  

ِت ِٔل  َٟ ا َ٘ َٓ ِد١ٔ  َّ٨ اٟ  َٔ قٔي بُٔحُذو َتَّ ٥َ َوصَُو ی َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی اهَّللٔ ًَ ُسو٢ُ  َر ا٢َ  َٗ  ٕ از َػیَّ اب٩ُِ  اهَي  ٨ََ ت َٓ ْس  ٖٔ َصَذا ٣َُح٤َّ ا ٕ أَِی َػ از َػیَّ ب٩ِٔ 

ََّن  َی ُط ب ِت َٛ َز ِو َت َٟ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي   َػل

یلص اہلل ہیلع اوب اامیلؿ بیعش زرہی اسمل دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ فہ ایبؿ رکےت ےھت ہک روسؽ اہلل 

فملس افر ایب  ن بعک ااصنری اس ابغ ےک ارادہ  ے رفاہن وہےئ اہجں ا ن ایصد اھت اہیں کت ہک  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

فتاں ےچنہپ وت آپ دروتخں یک آڑ ںیم پھچ پھچ رک ےنلچ ےگل اتہک ا ن ایصد آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دھکی ہن ےکس افر اس یک ابت 

  وہا اھت افر ھچک انگنگ رتا اھت نکیل ا ن ایصد یک امں ےن یبن

 

 
 یلص اہلل نس ںیل افر ا ن اصدی اےنپ رفش رپ اکی اچدر ںیم اانپ ہنم ےٹیپل وہےئ ی

 ہیلع فملس وک دھکی ایل اس احؽ ںیم ہک آپ دروتخں یک آڑ ںیم  ےل آرےہ ےھت وت اس یک امں ےن اکپر رک اہک ہک ا  اصػ! ہی دمحم )یلص

اہلل ہیلع فملس( آےئگ ا ن ایصد ہی نس رک اخومش وہایگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ارگ فہ ا ے وھچڑ دیتی وت احؽ ولعمؾ 



 

 

 وہاجات۔

 اوب اامیلؿ بیعش زرہی اسمل دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

ےئ یبعش ا ن ریسنی اطعء افر اتقدہ ےن ےپھچ وہےئ آدیم یک وگایہ اک ایبؿ افر اس وک رمعف  ن رحثی ےن اجزئ اہک ےہ افر اہک ہک وھجےٹ افر داغ ابز آدیم ےک اس ھ ااسی یہ ایک اج

 ی ےن اہک ہک فہ اس رطح ےہک ہک اؿ ولوگں ےن ےھجم وگاہ ںیہن انبای نکیل ںیم ےن ااسی ااسی انس ےہ۔اہک ہک نس انیل وگایہ ےہ افر ب ن  یر

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2464    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ظہ رضی  ئ ًا رضت  ی ح ہز ٔیا٪ ز ٣ح٤س س اهَّلل ب٩   ًبس 

ٔ ب٩ُِ ٣ُ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ةَ َحسَّ ًَ ا رٔٓ ا٣َِزأَةُ  ائَِت  َضا َج ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ َوَة  ٩ِ رُعِ ًَ ٔیِّ  ِز ز ص اٟ  ٩ِ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ٕس َحسَّ  َح٤َّ

 َٓ قٔي  ًََل أَبَتَّ ك َٓ ىٔی  َ٘ َل٠َّ َٓ َة  ًَ ا َٓ رٔ ٨ُِت ٨ًَِٔس  ُٛ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ هٔیِّ  ُْقَ ِٟ َ ا ز ٔ َت ٔیر َّب ز اٟ ٩ٔ٤َ ب٩َِ  ِح زَّ اٟ ِبَس  ًَ ِجُت  وَّ

طُ  َت قٔي ًَُشِی٠َ َّی َتُذو ً َة َِل َح ًَ ا َٓ رٔ ٔلَي  ٔي إ زِٔجع ی٩َ أَِ٪ َت ٔیٔس ُز ٢َ أَت ا َ٘ َٓ ِؤب  اٟثَّ َٔة  ُط ٣ِٔث١ُ صُِسب ٌَ ٤ََّا ٣َ ٧ٔ ُو بََِکٕ إ ٔک َوأَب َٚ ًَُشِی٠ََت یَُذو  َو

 ِٟ ا یٔس ب٩ِٔ  ٌٔ َس أُٟس ب٩ُِ  ُظ َوَخ ٨َِٔس ْٔص ً اٟ ٔطٔ َج ُ ب ز َض ا َتِح ٣َ ٔ ظ َي صَٔذ ٔل ٍُ إ ٤َ َتِش ٕ أََِل  ََِک َا ب َا أَب ٢َ ی ا َ٘ َٓ طُ  َٟ َذَ٪  یُِؤ ُ أَِ٪  ز ٔو ٨َِت َی أب  َب ِٟ ٔا أؾ ب ٌَ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٨َِٔس  ً 

 ایبؿ ایک ہک رافہع آریض یک ویبی یبن دبع اہلل  ن دمحم  نایؿ زرہی رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن

یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم آیئ افر رعض ایک ہک ںیم رافہع ےک اپس یھت اوہنں ےن ےھجم الطؼ ہتب ینعی نیت الطںیق د  دںی 

یلص اہلل ہیلع رھپ ںیم ےن دبعارلنمح  ن زریب  ے اکنح رکایل نکیل اؿ ےک اپس ڑپک  ےک احےیش یک رطح ےہ )ینعی انرمد ںیہ( آپ 

وہ  فآہل فملس ےن رفامای ایک وت رافہع ےک اپس رھپ اجان اچیتہ ےہ ہی ںیہن وہ اتکس  ب کت ہک وت دبعارلنمح  ے افر فہ ھجت  ے فطل ادنفز ہن

درفاز  ںیل افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت افر اخدل  ن دیعس  ن اعص 

رپ احرضی یک ااجزت ےک رظتنم ےھت اخدل ےن اہک ا  اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایک مت اس وعرت یک ابت ںیہن ےتنس وہ ہک یبن یلص اہلل 



 

 

 ہیلع فملس  ے آبفاز دنلب ابت رک ریہ ےہ۔

 دبع اہلل  ن دمحم  نایؿ زرہی رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ل
مع

 ... ب اکی ای دنچ وگاعہ یسک زیچ یک وگایہ دںی افر دفےر  ںیہک ہک مہ وک اس ےک قلعتم 

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

ولعمؾ ںیہن وت اس ےک وقؽ رپ مکح اصدر ایک اجےئ اگ وج وگایہ دںی دیمحی ےن اہک اس  ب اکی ای دنچ وگاعہ یسک زیچ یک وگایہ دںی افر دفےر  ںیہک ہک مہ وک اس ےک قلعتم 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز یک اثمؽ اس رطح ےہ ہک البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ربخ دی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہبعک ںیم امنز ڑپیھ افر لضف ےن ایبؿ ایک ہک

اوہں ےن  البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک اہشدت رپ لمع ایک ایس رطح ارگ دف وگاہ وگایہ دںی ہک الفں الفں صخش ےک ازار درمہ ںیہ افر دفےر  دف وگںیہن ڑپیھ ولوگں ےن

 اکی ازار اپچن وس یک وگایہ دی وت ہلصیف زایدہ اک ایک اجےئ اگ۔
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ہ ب٩ حارث :  راوی ہ ً٘ب ابي ٠٣یٜ ابي حشین ًبساهَّلل ب٩   حبا٪ ًبساهَّلل ٤ًز ب٩ سٌیس ب٩ 

ِبُس ا ًَ بََرنٔي  ا٢َ أَِخ َٗ یِٕن  ٔي حَُش یٔس ب٩ِٔ أَب ٌٔ َس ُ ب٩ُِ  ٤َز ٧َا ًُ بََر ِبُس اهَّللٔ أَِخ ًَ َا  بََر٧ اُ٪ أَِخ ٨ََا حٔبَّ ث َبَة ب٩ِٔ َحسَّ ِ٘ ًُ ٩ِ ًَ َة  َٜ ٔي ٠َ٣ُِی هَّللٔ ب٩ُِ أَب

 ِٟ َّٟ ا ا َبَة َو ِ٘ ُت ًُ ٌِ َِرَؿ ِس أ َٗ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ َزأَْة  ا٣ِ ِتطُ  أََت َٓ  ٕ ٔیز ز ًَ أب ب٩ِٔ  ْٔلَبٔي إَٔص اب٨َِّة  َد  زَوَّ َّطُ َت رٔٔث أ٧َ ا ٥ُ٠َ َح ًِ َ َبُة ٣َا أ ِ٘ َضا ًُ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َد  زَوَّ ًٔی َت

إب َيِش  ٔي إَٔص ٢ٔ أَب َي آ ٔل َس١َ إ َِر أ َٓ بَرِتٔىٔی  ٔىٔی َوَِل أَِخ ت ٌِ َؿ َّٔک أَِر ٧َ َّي أ ٔيیِّ َػل َّ٨ َي اٟ ٔل َٔب إ ٛ ََفَ ا  ٨ََ َػاحٔبَت ِت  ٌَ َؿ ا أَِر ٨َ ٤ِٔ٠ ًَ ا  ا ٣َ ُو اٟ َ٘ َٓ ُض٥ِ  أَُٟ

ِس  َٗ َٕ َو ِی َٛ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس  ٢َ ا َ٘ َٓ ُط  َٟ َ َشأ َٓ ٨َةٔ  ٤َٔسی ِٟ ٔا ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ِ اهَّللُ  ی َُ ا  َحِت َزِوّج َٜ َ ا َو٧ َض َٗ َر ا َٔ َٓ  رَظُ ٗٔی١َ 

ی کۃ ةقع  ن احرث  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اوباتاب  ن زعسی یک 
مل
ةحؿ دبعاہلل رمع  ن دیعس  ن ایب نیسح دبعاہلل  ن ایب 

یٹیب  ے اکنح ایک اؿ ےک اپس اکی وعرت آیئ افر اہک ہک ںیم ےن ةقع وک افر اس وعرت وک سج  ے اس ےن اکنح ایک ےہ۔ دفدھ الپای 

ےن ےھجم اتبایانچہچن اوباتاب ےک رھگ اکی آدیم درایتف رکےن وک اجیھب ایگ وت اوہنں ےن اہک ںیم ںیمہ یھب ولعمؾ ںیہن ہک اس ےہ افر ہن وت 

وعرت ےن اس وک دفدھ الپای ےہ ةقع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس وسار وہ رک دمہنی ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے درایتف 



 

 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایسی ابت ویکرکن وہ یتکس ےہ )ینعی وت اس  ے سک رطح اکنح رک اتکس ےہ(  ب ہک اس ےک ایک وت آپ یلص اہلل

قلعتم اس رطح یک ابت )ینعی دفدھ الپےن ےک قلعتم( یہک اج یکچ ےہانچہچن ةقع ےن اس وعرت وک وھچڑ دای افر اس ےن دفےر  

 رمد  ے اکنح رک ایل۔

ی کۃ ةقع  ن احرثةحؿ دبعاہلل :  رافی
مل
  رمع  ن دیعس  ن ایب نیسح دبعاہلل  ن ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اعدؽ وگاوہں اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک مت دف اعدؽ آدویمں وک وگاہ انب ول ج

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

 اعدؽ وگاوہں اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک مت دف اعدؽ آدویمں وک وگاہ انب ول نج وک مت دنسپ رکےت وہ
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ہ حرضت ٤ًز رضی اهَّلل تٌ :  راوی ٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ ًبساهَّلل ب٩ ًتب ہزی ح٤یس ب٩ ًبسا یب ز ٍ طٌ بح٥ٜ ب٩ ٧آ ٨ًہ ب٩ خلا لٰي   ا

 ِ ٩ٔ٤َ ب ِح زَّ اٟ ِبسٔ  ًَ ٤َِیُس ب٩ُِ  َىٔی حُ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ز صِزٔیِّ  اٟ  ٩ِ ًَ ِیْب  ٌَ ٧َا ُط ٍٕ أَِخبََر ٔ َآ ٧ ٥َُٜ ب٩ُِ  َح ِٟ ا ٨ََا  ث َِبَة َحسَّ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ًُت ًَ ٖٕ أَ٪َّ  ِو ًَ  ٩ٔ

و٢ُ  ُ٘ ُط َي ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر أب  لَّ َد ِٟ ا ٤ََز ب٩َِ  ُت ًُ ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  ٠َِیطٔ َٗ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ٔ ُسو ِضٔس َر ًَ ٔي  ِٔي ف َوو ِٟ ٔا یُِؤَخُذوَ٪ ب ا  ٧ُو کَا َاّسا  ٧ُ إٔ٪َّ أ

ضَ  ٩ِ٤َ أَِه َٓ  ٥ُِٜٔ ال ٤َ ًِ َ ا ٩ِ٣ٔ أ ٨َ َٟ َز  َض ا َه اِْلَ٪ ب٤َٔ  ٥ِ ُٛ ٧َأُِخُذ ا  ٤ََّ ٧ٔ ٍَ َوإ َل َ٘ ِن ِس ا َٗ َِي  َوو ِٟ ا ٥َ َوإٔ٪َّ  َس٠َّ َْقَّ َو ُظ َو ا َّ٨ ا أ٣َٔ یِّر ا َخ ٨َ َٟ ِیَص َز  َٟ ُظ َو ا ب٨َِ

٥ِ نَُؼ  َٟ ٨ِطُ َو ٧َأ٣َِ  ٥ِ َٟ ُسوئّا  ٨َا  َٟ َز  َض ٔ َو٩ِ٣َ أَِه َزتٔط ی ٔ ََ ٔي  ُُط ف ب أس یَُح َطِیْئ اهَّللُ   ٔ َزتٔط ی ٔ ََ ا ٩ِ٣ٔ  ٨َ ِي َٟ ٔ ٨َْة إ ُط َحَش زََت ی ٔ ََ ٢َ إٔ٪َّ  ا َٗ ُط َوإِٔ٪  ِٗ  سِّ

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن اطخب  ے رفاتی رکےت مکح  ن انعف بیعش زرہی دیمح  ن دبعارلنمح  ن وعػ دبعاہلل  ن ہبتع 

 ںیہ اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم ولوگں اک وماذخہ فیح ےک ذرہعی وہات اھت افر اب فیح وموقػ وہیئگ

رہ رک  اگ وت مہ ا ے انم دںی اس ےیل اب مہ اہمتر  رصػ اہمتر  اظرہی اامعؽ رپ وماذخہ رکںی ےگ وج صخش ااھچ لمع اظ

ےگ افر رقمب انبںیئ ےگ ںیمہ اس ےک اب ن  ے وکیئ رغض ںیہن اس ےک اب ن اک احمہبس اہلل اعتٰیل رک  اگ افر سج ےن رب  اامعؽ 



 

 

 اظرہ ےیک مہ ا ے انم ںیہن دںی ےگ افر ہن اس یک دصتقی ںیک ےگ ارگہچ فہ اتہک وہ ہک اس اک اب ن ااھچ ےہ۔

 انعف بیعش زرہی دیمح  ن دبعارلنمح  ن وعػ دبعاہلل  ن ہبتع رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن اطخبمکح  ن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےنتک آدویمں یک کین ینلچ یک اہشدت اکیف ےہ۔

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

 آدویمں یک کین ینلچ یک اہشدت اکیف ےہ۔ےنتک 
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ت ا٧ص :  راوی  س٠امی٪ ب٩ ِحب ح٤از ب٩ زیس ثاب

طُ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٧ََٕص  ٩ِ أ ًَ ٕٔت  ٩ِ ثَاب ًَ یِٕس  زُ ب٩ُِ َز ا َّ٤ ا َح ٨ََ ث ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َِحِ ا ُس٠َامِیَ ٨ََ ث ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ لَي  ًَ زَّ  ا٢َ ٣ُ َٗ

ا أَِو  َْشًّ ا  َض ٠َِی ًَ ا  ِو ٨َِ أَث َٓ ی  زَّ بٔأُِْخَ ِت ث٥َُّ ٣ُ َب ٢َ َوَج ا َ٘ َٓ ا  یِّر ا َخ ٠َِیَض ًَ ا  ِو أَث٨َِ َٓ  ٕ اَزة ٨َ ٥َ بَٔح َس٠َّ ا َو َی ٘ٔی١َ  َٓ ِت  ٢َ َوَجَب ا َ٘ َٓ َٔک  َذٟ یَِر  َُ  ٢َ ا َٗ

َٔضَذ  َت ٟ ٠ِ ُٗ اهَّللٔ   ٢َ ُسو َِرٔق َر ِْل ٔ فٔي ا اهَّلل ُئ  َضَسا ُوَ٪ ُط ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ ا َزةُ  َطَضا ا٢َ  َٗ ِت  َٔضَذا َوَجَب ِت َوٟ  ا َوَجَب

امیلسؿ  ن رحب امحد  ن زدی اثتب اسن  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس  ے اکی انجزہ 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فا ب وہیئگ رھپ اکی دفےرا انجزہ سگرا وت ولوگں ےن اس یک سگرا وت ولوگں ےن اس اک ذرک ایخ ایک 

ربایئ ایبؿ یک ای اس ےک العفہ وکیئ افر  ظف ایبؿ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فا ب وہیئگ ولوگں ےن رعض ایک ای 

اس ےک قلعتم یھب رفامای ہک فا ب وہیئگ افر دفےر  ےک قلعتم یھب رفامای ہک فا ب  روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 وہیئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای املسمؿ زنیم رپ اہلل ےک وگاہ ںیہ۔

 امیلسؿ  ن رحب امحد  ن زدی اثتب اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

 ےنتک آدویمں یک کین ینلچ یک اہشدت اکیف ےہ۔
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ز :  راوی ِلسو ا ابو اهَّلل ب٩ بزیسہ  ًبس ات  َٟف ا بي  ا ز ب٩  اؤ اس٤ٌٰی١ ز سٰی ب٩   ٣و

ِٔس٤َ  ا ٣ُوَسی ب٩ُِ إ ٨ََ ث ا٢َ أََتیِ َحسَّ َٗ  ٔ َوز ِْلَِس ا ٔي  َب ٩ِ أ ًَ َُزیَِسَة  اهَّللٔ ب٩ُِ ب ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث أت َحسَّ َُفَ ِٟ ا ٔي  زُ ب٩ُِ أَب اُو ا َز ٨ََ ث ٨ََة أًی١َ َحسَّ ٤َٔسی ِٟ ا ُت 

٤َزَّ َٓ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ٤ََُز  َي ً ٔل ُت إ َح٠َِش َٓ ا  ٌّ رٔي ِوّتا َذ ُوَ٪ ٣َ وت ا ٣ََزْق َوص٥ُِ ی٤َُ ٍَ بَٔض َٗ ِس َو َٗ ُ َوَجَبِت َو ٤َز ا٢َ ًُ َ٘ َٓ ا  یِّر ِىَٔی َخ أُث َٓ ٨َاَزْة  ِت َج

 ِ٠ ُ٘ َٓ َبِت  ا٢َ َوَج َ٘ َٓ ا  ِىَٔی َْشًّ أُث َٓ ٔة  أَٟث ٔاٟثَّ َبِت ث٥َُّ ٣ُزَّ ب ٢َ َوَج ا َ٘ َٓ یِّرا  ِىَٔی َخ أُث َٓ ی  زَّ بٔأُِْخَ ٔیَن ث٥َُّ ٣ُ ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ یَر ا یَا أ٣َٔ َبِت  ُت َو٣َا َوَج

ا٨َّٟ   ٢َ ا َٗ ا  ٤َ َٛ ٠ُِت  ُٗ  ٢َ ا َٗ َ٨ ٠ِ ُٗ َة  َّ٨ َح ِٟ ا اهَّللُ  ُط  َِزَخ٠َ ٕ أ ْة بَٔدیِر ٌَ َِرَب ُط أ َٟ ضَٔس  َط ا ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٤َ ٥َ أَی  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ا٢َ ٔيی   َٗ َْة  ًََلث ا َوث

َواحٔسٔ  ِٟ ا  ٩ِ ًَ طُ  ِٟ َ َنِشأ  ٥ِ َٟ أ٪ ث٥َُّ  ٨َِ اث ٢َ َو ا َٗ أ٪  اث٨َِ ٠ُِت َو ُٗ َْة  ًََلث  َوث

ایب ارفلات دبعاہلل  ن ربدیہ اوباالوسد  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم دمہنی آای افر فتاں  ومیس  ن اامسلیع داؤد  ن

اکی ںوراری یلیھپ وہیئ یھت سج  ے ولگ دلج رم اجےت ےھت ںیم رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اھٹیب وہا اھت ہک اکی انجزہ 

 رضحت رمع ےن رفامای رفامای فا ب وہیئگ رھپ اکی دفےرا انجزہ سگرا افر ولوگں ےن اس یک یھب سگرا وت ولوگں ےن اس یک رعتفی ایبؿ ایک

رعتفی ایبؿ ایک وت اوہنں ےن رفامای فا ب وہیئگ رھپ رسیتا انجزہ سگرا وت ولوگں ےن اس یک ربایئ ایبؿ یک آپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

 ایک فا ب وہیئگ وت اوہنں ےن وجاب دای ہک ںیم ےن ایس رطح اہک سج رطح یبن رفامای فا ب وہیئگ ںیم ےن وپاھچ! ا  اےریاوملنینم

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج املسمؿ یک یکین یک اچر آدیم وگایہ د  دںی وت اہلل اعتٰیل اس وک تنج ںیم دالخ رک داتی ےہ ںیم ےن 

ایک دف ںیم یھب؟ اوہنں ےن اہک افر دف ںیم یھب رھپ مہ ےن اؿ  ے اکی وپاھچ افر نیت ںیم یھب اوہنں ےن اہک نیت ںیم یھب ںیم ےن وپاھچ 

 ےک قلعتم ںیہن وپاھچ۔

 ومٰیس  ن الیعٰمس داؤد  ن ایب ارفلات دبعاہلل  ن ربدیہ اوباالوسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ... ر راضتع افر رپاین ومت یک وگایہ دےنی افر اس رپ اقمئ رےنہ اک ایبؿ افربسن افر وہشم

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

 ےہ۔ر اوب ہملس وک وثہیب ےن دفدھ الپای بسن افر وہشمر راضتع افر رپاین ومت یک وگایہ دےنی افر اس رپ اقمئ رےنہ اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ھجم وک اف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2469    حس

ا :  راوی ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ر ح ی ٟک رعوہ ب٩ زب ٣ا ٥ٜ رعاَ ب٩  ہ ح ز٦ طٌب  آ

 َ اٟز ب َوَة ب٩ِٔ  ٩ِ رُعِ ًَ ٕٔک  اٟ َٔ ب٩ِٔ ٣َ ا ٩ِ رٔعَ ًَ  ٥ُ َٜ َح ِٟ ا ٧َا  بََر ُة أَِخ َب ٌِ ُط ا  ث٨ََ آَز٦ُ َحسَّ ا  ٨ََ ث ِت َحسَّ َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ یِر

ا٢َ  َٗ َذَٟٔک   َٕ ِی َٛ ٠ُِت َو ُ٘ َٓ ٔک   ٤ ًَ ِّی َوأ٧ََا  ٔیَن ٣ٔى ٔب َتح ا٢َ أََتِح َ٘ َٓ طُ  َٟ آَذِ٪   ٥ِ٠َ َٓ ٠َُح  ِٓ َ لَيَّ أ ًَ َِذَ٪  َتأ ِس بَٔن ا ي ب٠َٔ ُ أَخٔ َزأَة ا٣ِ ِتٔک  ٌَ َِرَؿ أ

َرُس  َٔک  ذَٟ  ٩ِ ًَ ُت  ِٟ َ َسأ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ ي  طُ أَخٔ َٟ نٔي  ائَِذ ٠َُح  ِٓ َ َٚ أ َػَس  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   و٢َ 

آدؾ ہبعش مکح رعاک  ن امکل رعفہ  ن زریب رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے 

ں ےن اہک ہک ایک مت ھجم  ے رپدہ رکیت وہ احالہکن ںیم اہمترا اچچ وہں احلف ےن ادنر آےن یک ااجزت اچیہ ںیم ےن ااجزت ںیہن دی اوہن

ںیم ےن اہک ہی ویکرکن وہ اتکس ےہ اوہنں ےن اہک مت وک ےری  اھبیئ یک ویبی ےن ےری  اھبیئ ےک دفدھ  ے الپای ےہ۔ رضحت اعہشئ ریض 

ہیلع فملس  ے وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اس ےک قلعتم روسؽ اہلل یلص اہلل

 احلف اچس ےہ اس وک آےن دف۔

 آدؾ ہبعش مکح رعاک  ن امکل رعفہ  ن زریب رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگاویہں اک ایبؿ :   باب

 ر اوب ہملس وک وثہیب ےن دفدھ الپای ےہ۔بسن افر وہشمر راضتع افر رپاین ومت یک وگایہ دےنی افر اس رپ اقمئ رےنہ اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ھجم وک اف



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2470    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  رضت  زہ جابز ب٩ زیس ح ٗتا ہ٤ا٦  ہی٥  ابزا ش٥٠ ب٩  ٣ 

َر  ٕض  ا بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ یِٕس  ٔ ب٩ِٔ َز ٔز اب ٩ِ َج ًَ  ُ َزة ا َت َٗ ا  ث٨ََ ا٦ْ َحسَّ َّ٤ ا َص ٨ََ ث َِزاصٔی٥َ َحسَّ ا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔب ٨ََ ث ٔيی  َحسَّ َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ا  ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی 

 ُ اهَّلل َّي  َ َػل ُت أ ٨ِٔ َٔي ب ٔب ه َش ا٨َّٟ  ٦ُ ٩ِ٣ٔ َیرِِحُ ا  ٣َ َٔ ا َؿ زَّ اٟ  ٦ُ ٩ِ٣ٔ َیرِِحُ لٔي  زََة َِل َتٔح١   ٤ِ ٔت َح ٔي ب٨ِٔ ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ةٔ   ًَ ا اٟزََّؿ ٔي ٩ِ٣ٔ   خ

ہک یبن یلص اہلل  ملسم  ن اربامیہ امہؾ اتقدہ اجرب  ن زدی رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک

ہیلع فملس ےن رضحت زمحہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یٹیب ےک قلعتم رفامای ہک ےری  ےیل الحؽ ںیہن ےھت بسن  ے وج رےتش رحاؾ ںیہ فہ 

 راضتع  ے یھب رحاؾ ںیہ فہ ےریی راضیع یجیتھب ےہ۔

 ٰیل ہنعملسم  ن اربامیہ امہؾ اتقدہ اجرب  ن زدی رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

  وک وثہیب ےن دفدھ الپای ےہ۔ر اوب ہملسبسن افر وہشمر راضتع افر رپاین ومت یک وگایہ دےنی افر اس رپ اقمئ رےنہ اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ھجم وک اف

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2471    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ًائ رضت  ٟزح٩٤ ح ا ًبس ت  ٤ًزہ ب٨ بي بَک  ا اهَّلل ب٩  ًبس ک  ٟ ٕ ٣ا اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

 ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ ٧َا ٣َ بََر َٕ أَِخ ُوُس ی ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ا َحسَّ ٨َِض ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  َة  ائَٔظ ًَ ٩ٔ٤َ أَ٪َّ  ِح زَّ اٟ ِبٔس  ًَ ٨ِٔٔت  ٤َِزَة ب ًَ  ٩ِ ًَ  ٕ َبٔي بََِک ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ أ ًَ

کَا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٢َ اهَّللٔ  َرُسو َضا أَ٪َّ  بَرَِت ٥َ أَِخ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َد  َّ َزِو ٨َِٔسصَا َوأ٧َ َرُج١ٕ َ٪ ً ِت َػِوَت  ٌَ ٔ ٤ َضا َس

ِت  َٟ ا َٗ َٔک  ت ِذُٔ٪ فٔي بَِي َتأ َرُج١ْ َيِش ا  اهَّللٔ صََذ َرُسو٢َ  یَا  ٠ُِت  ُ٘ َٓ ائَٔظُة  ًَ ِت  َٟ ا َٗ َة  َؼ ِٔ ٔت َح ٔي بَِی ِذُٔ٪ ف َتأ َّي َيِش َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو ٢َ َر ا َ٘ َٓ  

اٟزَّ َة ٩ِ٣ٔ  َؼ ِٔ ٥ِّ َح ٌَ ٔ ًَل٧ّا ٟ ُٓ ُظ  َُرا ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َيَّ اهَّللُ  ل ًَ ٔة َزَخ١َ  ًَ ا َؿ زَّ اٟ ا ٩ِ٣ٔ  َض ِّ٤ ٌَ ٔ ا ٟ ًَلْ٪ َحیًّ ُٓ َاَ٪  ِو ک َٟ ُة  ائَٔظ ًَ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ ٔة  ًَ ا َؿ



 

 

 ٔ َزة ؤَِل ِٟ ا  ٦ُ ٩ِ٣ٔ ا یرَِِحُ ٦ُ ٣َ َة ترَُِحِّ ًَ ا َؿ زَّ اٟ ٥ِ إٔ٪َّ  ٌَ َن  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  َرُس ا٢َ  َ٘ َٓ 

ایب رکب رمعہ تنب دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے  دبع اہلل  ن ویفس امکل دبعاہلل  ن

رفاتی رکیت ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک اپس رشتفی رفام ےھت ہک 

اہلل اعتٰیل ہنع ےک رھگ ںیم دالخ وہےن یک ااجزت اچاتہ ےہ رضحت اعہشئ اوہنں ےن اکی رمد یک آفاز ینس وج رضحت ہصفح ریض 

ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ہی وکؿ آدیم ےہ وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رھگ ںیم آےن یک ااجزت اچاتہ 

ں صخش ےہ وج ہصفح ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک راضیع اچچ ےہ ےہ؟ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم اتھجمس وہں ہک الف

رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رعض ایک ہک ارگ الفں صخش وج ےریا راضیع اچچ اھت زدنہ وہات وت ایک ےری  اپس آات؟ روسؽ اہلل 

 رحاؾ وہےت ںیہ۔یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای تاں راضتع  ے فہ بس رےتش رحاؾ وہ اجےت ںیہ وج بسن  ے 

 دبع اہلل  ن ویفس امکل دبعاہلل  ن ایب رکب رمعہ تنب دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

 الپای ےہ۔ ومت یک وگایہ دےنی افر اس رپ اقمئ رےنہ اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ھجم وک افر اوب ہملس وک وثہیب ےن دفدھ بسن افر وہشمر راضتع افر رپاین

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2472    حس

ہ :  راوی اٟظٌثاء ٣ْسوٚ ًائظ اطٌث ب٩ ابي  ٛثیر سٔیا٪  ا ٣ح٤س ب٩  ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل   رضی 

ٕٚ أَ٪َّ  و ِْسُ ٩ِ ٣َ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٔئ  ا َث ٌِ اٟظَّ ٔي  َب َث ب٩ِٔ أ ٌَ ٩ِ أَِط ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس َا  ٧ بََر ٕ أَِخ ٔیر ث َٛ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ٨َِضا َحسَّ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َة  ائَٔظ ًَ  

 ِ٨ٔ ٥َ َوً َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ لَيَّ  ًَ َزَخ١َ  ِت  َٟ ا ٢َ یَا َٗ ا َٗ ٔة  ًَ ا َؿ اٟزَّ ٠ُِت أَخٔي ٩ِ٣ٔ  ُٗ ا  ُة ٩ِ٣َ َصَذ ائَٔظ ًَ َا  ٢َ ی ا َٗ َرُج١ْ  ٔسی 

اَ٪  َی ِٔ ٩ِ ُس ًَ ٓیٕ  ِضٔس اب٩ُِ ٣َ طُ  ٌَ اَب ٔة َت ًَ ا ٤ََح ِٟ ا ُة ٩ِ٣ٔ  ًَ ا َؿ اٟزَّ ٤ََّا  ٧ٔ إ َٓ  َّ٩ُُٜ ٧ َوا زَِ٪ ٩ِ٣َ إِٔخ ُِو ا٧ ُة  ائَٔظ ًَ 

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی ےہ ہک ےری  اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم  ن ریثک  نایؿ اثعش  ن ایب ااثعشلء رسمفؼ اعہشئ

فملس رشتفی الےئ اس فتق ےری  اپس اکی رمد اھٹیب وہا اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ا  اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع 



 

 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ا  اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہی وکؿ آدیم ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک ہی ےریا راضیع اھبیئ ےہ آپ یلص اہلل

دھکی ایل رکف ہک اہمتر  اھبیئ وکؿ ںیہ راضتع وت فیہ ربتعم ےہ وج وھبک یک احتل ںیم ایپ اجےئ )ینعی مک ینس ںیم( ا ن دہمی ےاہنع

 ےن  نایؿ  ے اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک ےہ۔

 ء رسمفؼ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدمحم  ن ریثک  نایؿ اثعش  ن ایب ااثعشل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زان یک تمہت اگلےن فاےل وچر افر زاین یک اہشدت اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک ا

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

رگم فہ ولگ وج وتہب رک ںیل افر رضحت رمع   وچر افر زاین یک اہشدت اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اؿ یک اہشدت یھبک ہن وبقؽ رکف فیہ ولگ افقس ںیہزان یک تمہت اگلےن فاےل

  ن دبعم افر انعف وک ریغمہ رپ تمہت اگلےن ےک ببس  ے دح اگلیئ افر رفامای ہک وج صخش
 

 

 وتہب رک ےل ںیم اس یک وگایہ وبقؽ رکولں اگ افر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اوب رکبہ ش

اھک ےہ افر اوب ازلاند ےن اہک ہک دبعاہلل  ن ہبتع رمع  ن دبعازعلسی دیعس  ن ریبج اطؤس اجمدہ یبعش رکعہم زرہی احمرب  ن داثر رشحی افر اعمفہی  ن آرہ ےن اس وک اجزئ ر

اال اےنپ وقؽ  ے رھپ اجےئ افر اےنپ رب  ے رفغمت بلط رک  وت اس یک اہشدت وبقؽ یک اجےئ یگ افر یبعش ف امہر  زندکی دمہنی ںیم مکح ہی ےہ ہک ارگ تمہت اگلےن ف

 اہک ہک  ب الغؾ وک وکڑا امرا اتقدہ ےن اہک ہک  ب وکیئ صخش اےنپ آپ وک الٹھجےئ وت اس وک وکڑ  امر  اجںیئ ےگ افر اس یک وگایہ وبقؽ یک اجےئ یگ افر ) نایؿ( وثری ےن

 ولوگں ےن اہک ہک تمہت رھپ ا ے آزاد رک دای اجےئ وت اس یک اہشدت اجزئ ےہ ارگ دحمفد )زسا ایہتف( صخش اقیض انب دای اجےئ وت اس ےک ےلصیف انذف وہں ےگ افر ضعباجےئ 

( ااخشص یک وگایہ  ے اکنح ایک وت اجزئ ےہ افر ارگ دف اگلےن فاےل یک وگایہ اجزئ ںیہن ےہ ارگہچ وتہب رک  رھپ اہک دف وگاہ ےک ریغب اکنح اجزئ ںیہن ارگ دف دحمفد )زسا ایہتف

ںیم اس ارم اک یھب ایبؿ ےہ ہک اس اک  الغومں یک وگایہ  ے اکنح ایک وت اجزئ ںیہن دمحمفد )زسا ایہتف( یک افر الغؾ ف ولڈنی یک اہشدت رفاتی الہؽ ںیم وبقمؽ وہیگ افر اس ابب

ہیلع فملس ےن زاین وک اکی اسؽ ےک ےیل الج ف ن رک دای افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن بعک  ن امکل افر اؿ ےک دف اسویھتں  ے  وتہب رکان سک رطح ولعمؾ وہ افر یبن یلص اہلل

 وگتفگ رکےن  ے عنم رفامای اہیں کت ہک اچپس راںیت سگر ںیئگ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2473    حس

ا :  راوی ہاس٤ٌٰی١  ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ر  ی اب٩ طہاب رعوہ ب٩ زب ص  ٟیث یو٧ ص  ب یو٧  ب٩ وہ

 َ إب أ َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ُُص  یُو٧ ثَىٔی  ِیُث َحسَّ ا٠َّٟ ا٢َ  َٗ ُو٧َُص َو ٩ِ ی ًَ اب٩ُِ َوصِٕب  َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ٨ََا إ ث ُ ب٩ُِ َحسَّ َوة ٔي رُعِ بََرن ِخ

 ِ َز ٔي ُ ِت ف َٗ َ ََ َزأَّة  ا٣ِ ٔ أَ٪َّ  َیِر ز ب ِت اٟ َٟ ا َٗ یَُسَصا  ِت  ٌَ ٔل ُ٘ َٓ ا  َز بَٔض ٥َ ث٥َُّ أ٣ََ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس َٔضا  ُتَٔي ب أ َٓ ٔح  ِت َٔ ِٟ ا  ٔ ائَٔظُة  َوة ًَ



 

 

َّي ٔ َػل اهَّلل و٢ٔ  َرُس ٔلَي  ا إ َض اَجَت ٍُ َح َٓ َِر أ َٓ َٔک  َذٟ َس  ٌِ ِتٔي َب ٧َِت َتأ َا ک َجِت َو زَوَّ ا َوَت َُتَض ِوب ِت َت ٨َ َحُش َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  اهَّللُ 

اامسلیع ا ن فبہ ویسن ثیل ویسن ا ن اہشب رعفہ  ن زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی وعرت ےن زغفہ حتف 

ی یک دعب ںیم وچری یک وت اس اک تا ھ اکٹ ڈاال ایگ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اکہ ہک اس یک وتہب ایھچ وہیئ افر اس ےن دش

 ازاں فہ ےری  اپس آیت یھت وت ںیم اس یک رضفرت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے ایبؿ رکدیتی۔

 الیعٰمس ا ن فبہ ویسن ثیل ویسن ا ن اہشب رعفہ  ن زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

رگم فہ ولگ وج وتہب رک ںیل افر رضحت رمع زان یک تمہت اگلےن فاےل وچر افر زاین یک اہشدت اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اؿ یک اہشدت یھبک ہن وبقؽ رکف فیہ ولگ افقس ںیہ 

  ن دبعم افر انعف وک ریغم
 

 

ہ رپ تمہت اگلےن ےک ببس  ے دح اگلیئ افر رفامای ہک وج صخش وتہب رک ےل ںیم اس یک وگایہ وبقؽ رکولں اگ افر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اوب رکبہ ش

 ہک اھک ےہ افر اوب ازلاند ےن اہکدبعاہلل  ن ہبتع رمع  ن دبعازعلسی دیعس  ن ریبج اطؤس اجمدہ یبعش رکعہم زرہی احمرب  ن داثر رشحی افر اعمفہی  ن آرہ ےن اس وک اجزئ ر

یک اجےئ یگ افر یبعش ف امہر  زندکی دمہنی ںیم مکح ہی ےہ ہک ارگ تمہت اگلےن فاال اےنپ وقؽ  ے رھپ اجےئ افر اےنپ رب  ے رفغمت بلط رک  وت اس یک اہشدت وبقؽ 

یگ افر ) نایؿ( وثری ےن اہک ہک  ب الغؾ وک وکڑا امرا اتقدہ ےن اہک ہک  ب وکیئ صخش اےنپ آپ وک الٹھجےئ وت اس وک وکڑ  امر  اجںیئ ےگ افر اس یک وگایہ وبقؽ یک اجےئ 

فر ضعب ولوگں ےن اہک ہک تمہت اجےئ رھپ ا ے آزاد رک دای اجےئ وت اس یک اہشدت اجزئ ےہ ارگ دحمفد )زسا ایہتف( صخش اقیض انب دای اجےئ وت اس ےک ےلصیف انذف وہں ےگ ا

اہک دف وگاہ ےک ریغب اکنح اجزئ ںیہن ارگ دف دحمفد )زسا ایہتف( ااخشص یک وگایہ  ے اکنح ایک وت اجزئ ےہ افر ارگ دف اگلےن فاےل یک وگایہ اجزئ ںیہن ےہ ارگہچ وتہب رک  رھپ 

ؿ ےہ ہک اس اک ںیم اس ارم اک یھب ایب الغومں یک وگایہ  ے اکنح ایک وت اجزئ ںیہن دمحمفد )زسا ایہتف( یک افر الغؾ ف ولڈنی یک اہشدت رفاتی الہؽ ںیم وبقمؽ وہیگ افر اس ابب

  ن امکل افر اؿ ےک دف اسویھتں  ے وتہب رکان سک رطح ولعمؾ وہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن زاین وک اکی اسؽ ےک ےیل الج ف ن رک دای افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن بعک

 وگتفگ رکےن  ے عنم رفامای اہیں کت ہک اچپس راںیت سگر ںیئگ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2474    حس

ٟس :  راوی ٩ ًبساهَّلل زیس ب٩ خا ٜیر ٟیث ً٘ی١ اب٩ طہاب ًبیس اهَّلل ب  یحٌی ب٩ ب

ِبٔس اهَّللٔ ًَ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب یَِح ا  ٨ََ ث یِسٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ِ َز ًَ اهَّللُ    ضَٔی  َر َخأٟٕس 

َٕة َو  یُِحَؼ٩ِ بَٔح٠ِسٔ ٣ٔائ  ٥ِ َٟ نَي َو َز ٓٔی٩ِ٤َ َز َّطُ أ٣ََ ٧َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ ٕ ا٦ ًَ ٔب  زٔی ِِ  َت



 

 

  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص ییحی  ن ریکب ثیل لیقع ا ن اہشب دیبع اہلل  ن دبعاہلل زدی  ن اخدل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریغ اشدی دشہ آدیم وک سج ےن زان ایک اھت وس وکڑ  امرےن افر اکی اسؽ کت الج ف ن رکےن اک مکح دای۔

 ییحی  ن ریکب ثیل لیقع ا ن اہشب دیبع اہلل  ن دبعاہلل زدی  ن اخدل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ملظ یک ابت رپ وگایہ ہن د  ارگ ا ے وگاہ انبای اجےئ ۔

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

 ملظ یک ابت رپ وگایہ ہن د  ارگ ا ے وگاہ انبای اجےئ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2475    حس

ب٩ بظیرًب :  راوی  سا٪ ًبساهَّلل ابوحیا٪ تییم طٌيی ن٤ٌا٪ 

 ِ أ٪ ب ٤َ ٌِ  ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ َِّییٔم   اٟت اَ٪  ُو َحیَّ َا أَب بََر٧ اهَّللٔ أَِخ ِبُس  ًَ َا  ٧ بََر اُ٪ أَِخ ِبَس ًَ ا  ٨ََ ث ِت َحسَّ َٟ َ َسأ  ٢َ ا َٗ ا  ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر  ٕ یر ٩ٔ َبٔظ

 ٔ َٔبةٔ ل ِوص ٤َ ِٟ ا َف  ٌِ يي أَبٔي َب ُم َس أ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ضَٔس  ُتِظ َّی  ً َضی َح َِر ِت َِل أ َٟ ا َ٘ َٓ ٔي  َضا ل َوَصَب َٓ طُ  َٟ ا  ٔ ث٥َُّ بََس أٟط أََخَذ ي ٩ِ٣ٔ ٣َ َٓ  ٥َ َّ٠

َرَو  َت  ُط ب٨ِٔ ٢َ إٔ٪َّ أ٣َُّ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیَّ َػل ا٨َّٟ َٔي  َتَي ب أ َٓ ٧ََا ًَُُل٦ْ  ی َوأ َک بَٔیٔس َٟ َ ا٢َ أ َٗ َٔضَذا  َٔبةٔ ٟ ٤َِوص ِٟ ا َف  ٌِ ىٔی َب ِت َٟ َ اَحَة َسأ

 َ ٔيیِّ َِل أ ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ  ٕ ز ی ُو َِحٔ ا٢َ أَب َٗ ٕر َو ِو لَي َج ًَ ضِٔسنٔي  ُتِظ ٢َ َِل  ا َٗ اُظ  َُر أ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ اُظ  ٔسَو ْس  َٟ ِورٕ َو لَي َج ًَ َضُس   ِط

اتی رکےت ںیہ ہک ےریی امں ےن ےری  فادل  ے اہک ہک اےنپ امؽ ںیم  ے ھچک دبعاؿ دبعاہلل اوبایحؿ یمیت یبعش امعنؿ  ن ریشب  ے رف

ھجم وک ہبہ رکدںی )ےلہپ وت ااکنر ایک( رھپ اؿ ےک دؽ ںیم آای ایگ وت ےھجم اکی زیچ د  دی ےریی امں ےن اہک ہک ںیم رایض ںیہن  ب کت 

ا تا ھ ڑکپ رک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم ےل ےئگ اس فتق ہک وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک وگاہ ہن انب ےلانچہچن ےری  فادل ےری

ںیم ہچب اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رعض ایک ہک اس یک امں تنب رفاہح ےن ھجم  ے اہک ہک ںیم اس وک یئک زیچ ہبہ رکدفں وت آپ 

وہنں ےن اہک تاں! اوبامعنؿ اک ایبؿ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےک وسا یھب ریتی وکیئ افالد ےہ ا



 

 

 فآہل فملس ےن رفامای ہک ھجم وک ملظ رپ وگاہ ہن انبؤ اوبرحسی ےن یبعش اک وقؽ لقن ایک ہک ںیم ملظ رپ وگاہن ںیہن اتنب۔

 دبعاؿ دبعاہلل اوبایحؿ یمیت یبعش امعنؿ  ن ریشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

 ملظ یک ابت رپ وگایہ ہن د  ارگ ا ے وگاہ انبای اجےئ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2476    حس

ؼین رضی اهَّلل  :  راوی ہ ابوج٤زہ زہس٦ ب٩ ٣رضب ٤ًزا٪ ب٩ ح ز٦ طٌب ٨ًہآ لٰي   تٌا

اَ٪  َز ٤ِٔ ُت ً ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ٕب  رَضِّ ُت َزصَِس٦َ ب٩َِ ٣ُ ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ َزَة  ٤ِ ٨ََا أَبُو َج ث َبُة َحسَّ ٌِ ُط ا  ث٨ََ َز٦ُ َحسَّ ٨ََا آ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر یِٕن   ب٩َِ حَُؼ

ٔي ث٥َُّ  ن َْقِ  ٥ِ ُٛ ُ یِر ٥َ َخ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ َْکَ  ًَ رٔی أََذ َِز اُ٪ َِل أ َز ٤ِٔ ً ٢َ ا َٗ َُض٥ِ  ٧ َی٠ُو ی٩َ  ٔذ َّٟ ا َُض٥ِ ث٥َُّ  ٧ ی٠َُو ی٩َ  ٔذ َّٟ ا

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ َّي اهَّلل ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ ًََلثَّة  َیِٔن أَِو ث ٧ َْقِ ُس  ٌِ ٥َ َب َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ُوَ٪ َو اٟ ٧ َیُدو ِو٣ّا  َٗ  ٥ِ ُٛ َس ٌِ ُوَ٪ ٥َ إٔ٪َّ َب ٨٤َ یُِؤَت َِل 

 ٩ُ٤َ اٟشِّ ض٥ِٔ  ُ ٓٔی ز ِوَض َی وَ٪ َو ُٔ ُروَ٪ َوَِل َي ٨ِٔذ َی َضُسوَ٪ َو َتِظ َضُسوَ٪ َوَِل ُيِش  َوَيِظ

آدؾ ہبعش اوبرمجہ زدہؾ  ن رضمب رمعاؿ  ن نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

 رتہب فہ ولگ ںیہ وج ےری  زامہن ںیم ںیہ رھپ فہ ولگ وج اؿ ےک دعب آںیئ ےگ رھپ فہ ولگ وج اؿ ےک دعب آںیئ فملس ےن رفامای ہک مت ںیم

ےگ رمعاؿ ےن ایبؿ ایک ہک ےھجم ولعمؾ ںیہن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف آرآؿ ای نیت آرآؿ ےک دعب رفامای ہک اہمتر  دعب 

افر اس ںیم اامتن ںیہن وہیگ افر وگایہ دںی ےگ احالہکن اںیہن وگاہ ہن انبای اجےئ اگ افر ذنر  وقؾ دیپا وہیگ وج ایختن رک  یگ ایسی

 امںین ےگ نکیل وپری ںیہن رکںی ےگ افر اؿ ںیم وماٹاپ اظرہ وہاجےئ اگ۔

 آدؾ ہبعش اوبرمجہ زدہؾ  ن رضمب رمعاؿ  ن نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

 ملظ یک ابت رپ وگایہ ہن د  ارگ ا ے وگاہ انبای اجےئ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2477    حس

ابزاہی٥ ًبیسہ ًبساهَّلل )ب :  راوی ؼور  ٛثیر سٔیا٪ ٨٣  (٩ ٣شٌوز٣ح٤س ب٩ 

َر   ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ بٔیَسَة  ًَ  ٩ِ ًَ اصٔی٥َ  َِز ٩ِ إٔب ًَ وٕر  ٨ُِؼ ٩ِ ٣َ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ٧َا  ٕ أَِخبََر ٔیر ث َٛ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث َّي َحسَّ َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی 

َی٠ُو ی٩َ  ٔذ َّٟ ا ٔي ث٥َُّ  ن ٔض َْقِ ا َّ٨ اٟ  ُ یِر ٢َ َخ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٨َطُ اهَّللُ  ٤ٔي َی اَزةُ أََحٔسص٥ِٔ  َطَض  ُٙ ٔ ب َتِش َوا٦ْ  ِٗ َ ُئ أ َیحٔی َُض٥ِ ث٥َُّ  ٧ َی٠ُو ی٩َ  ٔذ َّٟ ا ٧َُض٥ِ ث٥َُّ 

ِضسٔ  ٌَ ِٟ ا ٔ َو اَزة َض اٟظَّ َي  ل ًَ ٨ََا  ُو٧ ب رِضٔ ُوا َي َا٧ ک َِزاصٔی٥ُ َو ٢َ إٔب ا َٗ َزَتطُ  ا َطَض ُُط  ٨ ٤ٔي َی  َو

یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم  ن ریثک  نایؿ وصنمر اربامیہ دیبعہ دبعاہلل ) ن وعسمد( 

ےن رفامای ہک بس  ے رتہب فہ ولگ ںیہ وج ےری  زامہن ںیم ںیہ رھپ فہ ولگ وج اؿ ےک دعب آںیئ ےگ رھپ فہ ولگ وج اؿ ےک دعب آںیئ 

 مس اھکےئ یگ افر اربامیہ ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولوگں وک  ےگ رھپ ایسی وقؾ دیپا وہیگ وج  مس  ے ےلہپ وگایہ د  یگ افر وگایہ  ے ےلہپ

 وگایہ افر دہع رپ امر ڑپیت ےہ۔

 (دمحم  ن ریثک  نایؿ وصنمر اربامیہ دیبعہ دبعاہلل ) ن وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... وج رفاںیتی ایبؿ یک یئگ ںیہ اہلل اعتٰیل ےن رفامای افر وج ولگوھجیٹ وگایہ ےک قلعتم

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

ؤ ؿ اہلل اعتٰیل اک وقؽ افر ہن اہشدت وک اپھچوھجیٹ وگایہ ےک قلعتم وج رفاںیتی ایبؿ یک یئگ ںیہ اہلل اعتٰیل ےن رفامای افر وج ولگ وھجیٹ وگایہ ںیہن دےتی افر وگایہ اپھچےن اک ایب

   ہدیچہ رکفےگ۔سج ےن اس وک اپھچای وت اس اک بلق انگہ اگر ےہ افر اہلل اعتٰیل اہمتر  اامعؽ وک وخب اجاتن ےہ افر رفامای ہک اینپ زابونں وک اہشدت ںیم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2478    حس



 

 

ا٠٤ٟک  :  راوی رضی اهَّلل ًبس اهَّلل ب٩ ٨٣یر وہب ب٩ جزیز و ًبس ابي بَک ب٩ ا٧ص حرضت ا٧ص  اہی٥ طٌبہ ًبیس اهَّلل ب٩  ب٩ ابز

٨ًہ لٰي   تٌا

 ٌِ ُط ٨ََا  ث اَِل َحسَّ َٗ اصٔی٥َ  َِز ٔٔک ب٩َِ إٔب ٠٤َ ِٟ ا ِبَس  ًَ ٕ َو ز ٔی ز َب ب٩َِ َج ٍَ َوصِ ٔ ٤ ٕ َس ٔیر ٨ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣ُ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٩ِٔ َحسَّ ََِکٔ ب اهَّللٔ ب٩ِٔ أَبٔي ب ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ُة  َب

 ًَ َٕص  ٧َ َُ أ ا ِْٔشَ اِْل  ٢َ ا َٗ  ٔ ائٔز َب َٜ ٩ِ اِل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ئ١َٔ  ُس  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َٕص َر ی٩ِٔ ٩ِ أ٧َ أَٟس َو ِٟ ا  ُٚ و ُ٘ ٔ َوًُ ٔاهَّلل  ب

ِبُس  ًَ ْ َو ز َِض ٕ َوب ا٣ٔز ًَ ٨َُِسْر َوأَبُو  طُ ُ ٌَ اَب رٔ َت اٟز و  ُ َزة ا َطَض ٔص َو ِٔ َّ٨ اٟ ِت١ُ  َٗ ةَ َو َب ٌِ ٩ِ ُط ًَ ٤َسٔ   اٟؼَّ

دبع اہلل  ن رینم فبہ  ن رجری ف دبعاکلمل  ن اربامیہ ہبعش دیبع اہلل  ن ایب رکب  ن اسن رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی 

اہلل ےک اس ھ یسک وک  رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ةکرئ ےک قلعتم درایتف ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک

یک رشکی انبان افر فادلنی یک انرفامین رکان یسک آدیم اک لتق رکان وھجیٹ وگایہ دانی دنغر اوباعرم زہب افر دبعادمصل ےن یھب ہبعش  ے اس 

 اتمتعب ںیم رفاتی یک ےہ۔

   ن اسن رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل  ن رینم فبہ  ن رجری ف دبعاکلمل  ن اربامیہ ہبعش دیبع اہلل  ن ایب رکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

ر وگایہ اپھچےن اک ایبؿ اہلل اعتٰیل اک وقؽ افر ہن اہشدت وک اپھچؤ وھجیٹ وگایہ ےک قلعتم وج رفاںیتی ایبؿ یک یئگ ںیہ اہلل اعتٰیل ےن رفامای افر وج ولگ وھجیٹ وگایہ ںیہن دےتی اف

   ہدیچہ رکفےگ۔سج ےن اس وک اپھچای وت اس اک بلق انگہ اگر ےہ افر اہلل اعتٰیل اہمتر  اامعؽ وک وخب اجاتن ےہ افر رفامای ہک اینپ زابونں وک اہشدت ںیم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2479    حس

ابي بَکہ :  راوی اٟزح٩٤ ب٩  ی ًبس ز برش ب٩ ٣ٔـ١ جزیز  ٣شس

ةَ  ََِکَ ٔي ب َب ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أ زَِّح اٟ ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ٔی   یِز َز ُح ِٟ ا ا  ث٨ََ ١ٔ َحسَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ا ا برِٔشُ ب٩ُِ  ث٨ََ ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ  

 َّ َػل ٔيی   َّ٨ ٔ اٟ ِْل ٢َ ا ا َٗ  ٔ اهَّلل  ٢َ و َرُس ا  َی َي  ا بَل ُو اٟ َٗ ّا  ًََلث ٔ ث ٔز ائ َب َٜ اِل  ٔ بَر ِٛ َ ٥ُُِٜ بٔأ ئ َبِّ ٧ُ ٥َ أََِل أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  ی٩ِٔ ي  أَٟس َو ِٟ ا  ُٚ و ُ٘ َُ بٔاهَّللٔ َوًُ ا ِْشَ

ُر  یََُکِّ ا٢َ  ٤َا َز َٓ ا٢َ  َٗ رٔ  ز و اٟ ِو٢ُ  َٗ ٢َ أََِل َو ا َ٘ َٓ ّئا  ٜٔ تَّ َاَ٪ ٣ُ َص َوک اصٔی٥َ َوَج٠َ َِز أًی١ُ ب٩ُِ إٔب ٤َ ا٢َ إِٔس َٗ َت َو َٜ ُط َس ِيَت َٟ ٨َا  ٠ِ ُٗ َّی  َصا َحً



 

 

 ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٔی  َحسَّ یِز َز ُح ِٟ ا ا  ٨ََ ث  َحسَّ

دسمد رشب  ن لضفم رجریی دبعارلنمح  ن ایب رکبہ اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ر رفامای ایک ںیم مت ولوگں وک بس  ے ڑبا انگہ ہن اتبؤں؟ ولوگں ےن وجاب دای تاں ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت اب

ہک نس ول  رفامای اہلل ےک اس ھ یسک وک رشکی انبان فادلنی یک انرفامین رکان افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہیکت اگلےئ ےھٹیب وہےئ ےھت رفامای

وھجٹ وبانل افر ابر ارب اس وک درہاےت رےہ اہیں کت ہک مہ ےن اہک اکش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش وہ اجےت افر اامسلیع  ن 

 اربامیہ ےن وباہطس رجریی دبعارلنمح رفاتی ایک۔

 دسمد رشب  ن لضفم رجریی دبعارلنمح  ن ایب رکبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ادنےھ یک اہشدت اک ایبؿ افر اس اک مکح دانی افر اس اک اانپ اکنح ای یسک دفےر  اک کن

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

ف رففتخ افر اذاؿ فریغہ اک افر اؿ زیچفں اک وج آفاز  ے ولعمؾ وہ یتکس ںیہ  ادنےھ یک اہشدت اک ایبؿ افر اس اک مکح دانی افر اس اک اانپ اکنح ای یسک دفےر  اک اکنح رکان افر رخدی

 ےہ  ب ہک اعلق وہ مکح ےن اہک وبقؽ رکان افر اقمس افر ب ن افر ا ن ریسنی افر زرہی ےن اطع ےن اس یک اہشدت وک اجزئ راھک ےہ افر یبعش ےن اہک ہک اس یک اہشدت اک اجزئ

سابس یہ اجزئ وہیگ زرہی ےن اہک اتبؤ ارگ ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یسک اعمہلم ںیم وگایہ دںی وت ایک مت ا ے وبقؽ ہن رکف ےگ افر ا ن ہک ضعب ابوتں ںیم ادنےھ یک وگا

ات ہک حبص وہیئگ وت دف رتعک امنز ریض اہلل اعتٰیل ہنع یسک صخش وک جیھب دےتی  ب فہ اتہک ہک آاتفب رغفب وہ ایگ وت ااطفر رکےت افر رجف ےک قلعتم وپےتھچ  ب اؿ  ے اہک اج

ادنر آؤ مت ےری  الغؾ وہ  ب  ڑپےتھ امیلسؿ  ن اسیر ےن اہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ااجزت اچیہ وت اوہنں ےن ےریی آفاز اچہپؿ یل افر اہک امیلسؿ

  اہک ےہ۔کت مت رپ ھچک یھب ابیق ےہ رمسہ  ن دنجب ےن اقنب فایل وعرت یک وگایہ وک اجزئ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2480    حس

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا رضی اهَّلل  ظہ  ئ ًا رضت  ظا٦ رعوہ ح ہ ص  سٰی ب٩ یو٧ ًی ٣ی٤و٪  ًبیس ب٩   ٣ح٤س ب٩ 

 ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ُو٧َُص  َسی ب٩ُِ ی َا ًٔی بََر٧ وٕ٪ أَِخ ٤ُ ُس ب٩ُِ ًُبَِیسٔ ب٩ِٔ ٣َِی َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٍَ َحسَّ ٔ َس٤ ِت  َٟ ا َٗ ٨َِضا  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط

َذ  َٛ نٔي  َذَِْکَ ِس أ َ٘ َٟ  ُ اهَّلل ٤َٔطُ  َرح ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِشحٔسٔ  ِٟ ا ُ فٔي  أ ًّل َيِْقَ َرُج  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ َرةٔ اٟ ُسو ُض٩َّ ٩ِ٣ٔ  ُت ِل َ٘ یَّة أَِس آ ا  َذ َٛ ا َو



 

 

ازَ  ا َوَز َذ َٛ ا َو َذ ِوَت  َٛ َػ  ٍَ ٔ ٤ َش َٓ ًٔی  ٔي بَِی ٥َ ف ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ َس اٟ َضحَّ َة َت ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ ُ ب٩ُِ  از بَّ يي فٔي ًَ ٕ ُيَؼل ز ا بَّ ًَ  

ّزا ا بَّ ًَ ِرَح٥ِ  ُض٥َّ ا ا٠َّٟ  ٢َ ا َٗ  ٥ِ ٌَ َن ُت  ٠ِ ُٗ ا  ٕ َصَذ ز ا بَّ ًَ ِوُت  ََػ ُة أ ائَٔظ ًَ َا  ا٢َ ی َ٘ َٓ ٤َِشحٔٔس  ِٟ  ا

دمحم  ن دیبع  ن ومیمؿ ٰیسیع  ن ویسن اشہؾ رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن 

ےن اکی صخش وک دجسم ںیم آرآؿ ڑپےتھ وہےئ انس۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اس رپ رک  رک  اس ےن ےھجم 

الیئ سج وک ںیم الفں وسرت ںیم وھبؽ ایگ اھت۔ سابد  ن دبعاہلل اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک الفں آتی یک اید د

یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےری  رھگ ںیم دجہت ڑپھ رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سابد یک آفاز ینس دجسم ںیم امنز ڑپھ رےہ 

 د یک آفاز ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک یج تاں! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ا  اہلل سابد رپ رک  رک۔ےھت وت رفامای اعہشئ! ایک ساب

 دمحم  ن دیبع  ن ومیمؿ ٰیسیع  ن ویسن اشہؾ رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

ر اؿ زیچفں اک وج آفاز  ے ولعمؾ وہ یتکس ںیہ ادنےھ یک اہشدت اک ایبؿ افر اس اک مکح دانی افر اس اک اانپ اکنح ای یسک دفےر  اک اکنح رکان افر رخدی ف رففتخ افر اذاؿ فریغہ اک اف

رہی ےن اطع ےن اس یک اہشدت وک اجزئ راھک ےہ افر یبعش ےن اہک ہک اس یک اہشدت اک اجزئ ےہ  ب ہک اعلق وہ مکح ےن اہک وبقؽ رکان افر اقمس افر ب ن افر ا ن ریسنی افر ز

فر ا ن سابس  ا ے وبقؽ ہن رکف ےگ اہک ضعب ابوتں ںیم ادنےھ یک وگایہ اجزئ وہیگ زرہی ےن اہک اتبؤ ارگ ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یسک اعمہلم ںیم وگایہ دںی وت ایک مت

ات ہک حبص وہیئگ وت دف رتعک امنز ریض اہلل اعتٰیل ہنع یسک صخش وک جیھب دےتی  ب فہ اتہک ہک آاتفب رغفب وہ ایگ وت ااطفر رکےت افر رجف ےک قلعتم وپےتھچ  ب اؿ  ے اہک اج

ں ےن ےریی آفاز اچہپؿ یل افر اہک امیلسؿ ادنر آؤ مت ےری  الغؾ وہ  ب ڑپےتھ امیلسؿ  ن اسیر ےن اہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ااجزت اچیہ وت اوہن

 کت مت رپ ھچک یھب ابیق ےہ رمسہ  ن دنجب ےن اقنب فایل وعرت یک وگایہ وک اجزئ اہک ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2481    حس

ہ :  راوی بي س٤٠ ا ٌٟزیز ب٩  ا اس٤ٌٰی١ ًبس ٟک ب٩  ہ ٣ا ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس اهَّلل  ًبس ٥ٟ ب٩   اب٩ طہاب سا

ا٥ٟٔٔ  َس  ٩ِ ًَ إب  ٔطَض اب٩ُِ  َا  ٧ بََر َة أَِخ ٤َ َس٠َ ٔي  ٔ ب٩ُِ أَب ز زٔی ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ ُٔک ب٩ُِ إ اٟ ا ٣َ ٨ََ ث اهَّللٔ ب٩ِٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ب٩ِٔ 

 ِ٨ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َز َر ٤َ َّی ًُ ً ا َح بُو ِْشَ ا َوا ک٠ُُو َٓ ُ٪ ب٠َِٔی١ٕ  ذِّ یَُؤ ًَٔلِّل  ٥َ إٔ٪َّ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٤َا  َّی ُض ً ا٢َ َح َٗ َ٪ أَِو  ذِّ یَُؤ



 

 

ُ٪ حَ  ذِّ یَُؤ یَم َِل  ًِ َ ًّل أ ٕ َرُج ُِتو٦ اب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َٜ َاَ٪  ک ٕ َو ُِٜتو٦ اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َ اَ٪  وا أََذ ٌُ ٤َ َبِحَت َتِش َِػ ُض أ ا َّ٨ اٟ ُط  َٟ و٢َ  ُ٘ َّی َي ً 

امکل  ن اامسلیع دبعازعلسی  ن ایب ہملس ا ن اہشب اسمل  ن دبعاہلل دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن 

کت ہک ا ن اؾ وتکمؾ اذاؿ  یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک البؽ رات وہےت ںیہ اذا د  داتی ےہ اس ےک دعب اھکےت ےتیپ روہ اہیں

د  ای رفامای ہک ا ن اؾ وتکمؾ یک اذاؿ یک آفاز ینس اجےئ افر ا ن وتکمؾ ادنےھ ےھت فہ اذاؿ یہ ہن دےتی  ب کت ہک ولگ اؿ  ے ہن 

 ےتہک ہک حبص وہ یئگ۔

  اعتٰیل ہنعامکل  ن الیعٰمس دبعازعلسی  ن ایب ہملس ا ن اہشب اسمل  ن دبعاہلل دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

زیچفں اک وج آفاز  ے ولعمؾ وہ یتکس ںیہ  ر اؿادنےھ یک اہشدت اک ایبؿ افر اس اک مکح دانی افر اس اک اانپ اکنح ای یسک دفےر  اک اکنح رکان افر رخدی ف رففتخ افر اذاؿ فریغہ اک اف

 ےہ  ب ہک اعلق وہ مکح ےن اہک وبقؽ رکان افر اقمس افر ب ن افر ا ن ریسنی افر زرہی ےن اطع ےن اس یک اہشدت وک اجزئ راھک ےہ افر یبعش ےن اہک ہک اس یک اہشدت اک اجزئ

ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یسک اعمہلم ںیم وگایہ دںی وت ایک مت ا ے وبقؽ ہن رکف ےگ افر ا ن سابس  ہک ضعب ابوتں ںیم ادنےھ یک وگایہ اجزئ وہیگ زرہی ےن اہک اتبؤ ارگ

ات ہک حبص وہیئگ وت دف رتعک امنز ریض اہلل اعتٰیل ہنع یسک صخش وک جیھب دےتی  ب فہ اتہک ہک آاتفب رغفب وہ ایگ وت ااطفر رکےت افر رجف ےک قلعتم وپےتھچ  ب اؿ  ے اہک اج

ادنر آؤ مت ےری  الغؾ وہ  ب ےتھ امیلسؿ  ن اسیر ےن اہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ااجزت اچیہ وت اوہنں ےن ےریی آفاز اچہپؿ یل افر اہک امیلسؿ ڑپ

 کت مت رپ ھچک یھب ابیق ےہ رمسہ  ن دنجب ےن اقنب فایل وعرت یک وگایہ وک اجزئ اہک ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2482    حس

ر ب٩ ٣ْخ٣ہ :  راوی ٠٣یٜہ ٣شو رزا٪ ایوب ًبساهَّلل ب٩ ابي   زیاز ب٩ یحٌی حات٥ ب٩ و

 َٜ ٔ ب٩ِٔ أَبٔي ٠َ٣ُِی اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ وُب  َی  ث٨ََا أ اَ٪ َحسَّ َز ات٥ُٔ ب٩ُِ َوِر ٨ََا َح ث ٌَی َحسَّ َیِح ُ ب٩ُِ  َاز ٨ََا زٔی ث ٩ِ َحسَّ ًَ وَ  َة  ٤ِٔش ِٟ ضَٔی ا َة َر ٣َ ٔ ب٩ِٔ ٣َِْخَ ر

ُة ا ٣َ َبٔي ٣َِْخَ ٔي أ ا٢َ ل َ٘ َٓ بَٔیْة  ِٗ َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ َي  ل ًَ ٔس٣َِت  َٗ  ٢َ ا َٗ ٤َا  ٨ُِض ًَ ٨َا اهَّللُ  ٔلَي ٌِ َسی أَِ٪ ُي ًَ  ٔ ِیط َٟ ٔ ا إ ِٙ ب٨َٔ ٔ َِل٠ ٧

 ٥َ ک٠ََّ َت َٓ أب  َب ِٟ ا َي  ل ًَ ٔي  َب ا٦َ أ َ٘ َٓ ا  ّئ َطِی ا  َض ٨ِ ٥َ ٣ٔ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َد  َْخَ َٓ ُط  ِوَت ٥َ َػ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  َٖ َز ٌَ َٓ

َک  َٟ َبأُِت َصَذا  َک َخ َٟ َبأُِت َصَذا  ٢ُ َخ و ُ٘ ٨َطُ َوصَُو َي ٔس ٔ ٣ََحا ط ُزٔی ی اْئ َوصَُو  َب َٗ ُط  ٌَ  َو٣َ



 

 

ی کۃ وسمر  ن رخمہم  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع زاید  ن ییحی احمت  ن فرداؿ اویب دبعاہلل 
مل
 ن ایب 

فملس ےک اپس دنچ ابقںیئ آںیئ وت ھجم  ے ےری  فادل ےن اہک ہک ےری  اس ھ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس لچ اشدی فہ اس ںیم  ے 

ئ یھب د  دںی ےری  فادل درفاز  رپ ڑھک  وہےئ افر ابت  
ح ی
م

رکےن ےگل یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ یک آفاز اچہپؿ یل آپ  

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ابق ےل رک ابرہ رشتفی الےئ افر اس یک وخایبں دالھک رک ےتہک اجےت ہک ںیم ےن اہمتر  ےیل اپھچ ریھک 

 یھت۔

ی کۃ وسمر  ن رخم :  رافی
مل
 ہمزاید  ن ییحی احمت  ن فرداؿ اویب دبعاہلل  ن ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... وعروتں یک اہشدت اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ارگ دف رمد ہن وہں وت اکی رمد افر

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

 د ہن وہں وت اکی رمد افر دف وعرںیت وگاہ وہں ۔وعروتں یک اہشدت اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ارگ دف رم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2483    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ی  ر ابوسٌیس خس رضت  اهَّلل ح ًبس ًیاق ب٩  ٣ح٤س ب٩ جٌَف زیس  ٣زی٥  بي  ا  اب٩ 

 ِ ُس ب َّ٤ َا ٣َُح بََر٧ َی٥َ أَِخ زِ ٔي ٣َ اب٩ُِ أَب ا  ٨ََ ث ضَٔی اهَّللُ َحسَّ َر ٔیِّ  ُدِسر ِٟ ا یٕس  ٌٔ ٔي َس ٩ِ أَب ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ أق ب٩ِٔ  ٩ِ ًَٔی ًَ یِْس  ٔي َز بَرَن ٢َ أَِخ ا َٗ ََفٕ  ٌِ ٩ُ َج

جُ  زَّ اٟ  ٔ َزة َطَضا  ٕٔ نِٔؼ ٔ ٣ِٔث١َ  زِأَة ٤َ ِٟ ا َزةُ  َضا َص َط ِی َٟ َ ٢َ أ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ َ ٩َ٠ِ بَل ُٗ َٔک ٩ِ٣ٔ ١ٔ  َذٟ َٓ ا٢َ  َٗ ي 

َٔضا ٠ ِ٘ ًَ أ٪  َؼ ِ٘ ُ  ن

ا ن ایب رمص  دمحم  ن رفعج زدی ایعض  ن دبعاہلل رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت 

 ےہ؟ مہ ولوگں ےن رعض ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یک وعرت یک وگیہ اکی رمد یک فصن وگایہ ےک ربارب ںیہن

 ایک تاں! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یہی اؿ ےک لقع اک اصقنؿ ےہ۔



 

 

 ا ن ایب رمص  دمحم  ن رفعج زدی ایعض  ن دبعاہلل رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الغومں ولڈنویں یک اہشدت اک ایبؿ افر اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک الغؾ یک اہشدت

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

ےن اس وک اجزئ راھک ےہ افر ا ن  یفالغومں ولڈنویں یک اہشدت اک ایبؿ افر اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک الغؾ یک اہشدت اجزئ ےہ رشبہکیط اعدؽ وہ افر رشحی زرارہ  ن اف

فں ںیم اجزئ اہک ےہ افر رشحی ریسنی ےن اہک اس یک اہشدت اجزئ ےہ رگم الغؾ یک اہشدت اےنپ امکل ےک قح ںیم وبقمؽ ہن وہیگ افر ب ن اربامیہ یعخن ےن اس وک ومعمیل زیچ

 ےن اہک ہک مت ںیم  ے رہ اکی ولڈنی الغؾ یک افالد ےہ۔
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ابي  :  راوی ہ ب٩ حارث )زوَی س٨س( ًلي ب٩ ًبساهَّلل یحٌی ب٩ سٌیس اب٩ جزیخ اب٩  ہ ً٘ب ابي ٠٣یٜ ابو ًاػ٥ اب٩ جزیخ اب٩ 

ہ ب٩ حارث  ٠٣یٜہ ً٘ب

ةَ  َب ِ٘ ًُ ٩ِ ًَ َة  َٜ ٔي ٠َ٣ُِی اب٩ِٔ أَب  ٩ِ ًَ ِٕخ  ی َز اب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ُو  ا أَب ٨ََ ث ٌَی ب٩ُِ  َحسَّ ٨ََا یَِح ث ِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ًَ ٔي  ب٩ُِ  ل ًَ ا  ٨ََ ث ح و َحسَّ رٔٔث  ا َح ِٟ ا ب٩ِٔ 

ُط ٣ٔ  ُت ٌِ ٔ ٤ َس َحارٔٔث أَِو  ِٟ ا ُة ب٩ُِ  َب ِ٘ ُ َىٔی ً ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َة  َٜ ٔي ٠َ٣ُِی اب٩َِ أَب ُت  ٌِ ٔ ٤ َس  ٢َ ا َٗ ِٕخ  َزی اب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ یٕس  ٌٔ ٌَی َس یَِح َد أ٦َُّ  زَوَّ َُّط َت ٧َ ُط أ ٨ِ

 َ َت أ ٨ِٔ ٠َ ب ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ َذَٟٔک ٠ٟٔ ُت  َْکِ َذ َٓ ٤َُا  ُتٜ ٌِ َؿ ِس أَِر َٗ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ اُئ  ِوَز ائَِت أ٣ََْة َس َح َٓ ا٢َ  َٗ إب  َق بٔي إَٔص أرَِعَ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ِیط

 َ٤ُ ِتٜ ٌَ َِرَؿ ِس أ َٗ ٤َِت أَِ٪  ًَ ِس َز َٗ َٕ َو ِی َٛ ا٢َ َو َٗ ُط  َٟ َٔک  َذٟ ُت  َذَْکِ َٓ ِیُت  ٨ََحَّ ت َٓ  ٢َ ا َٗ ِّی  ى َضاًَ ٨ِ ًَ اُظ  ٨ََض َٓ  ا 

ی کۃ ةقع  ن احرث  ے 
مل
ی کۃ ةقع  ن احرث )دفےری دنس(  یل  ن دبعاہلل ییحی  ن دیعس ا ن رججی ا ن ایب 

مل
اوب اعمص ا ن رججی ا ن ایب 

ای ےہ۔ ہی رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اؾ ییحی تنب ایب اتاب  ے اکنح ایک اکی ایسہ وعرت آیئ افر اہک ہک ںیم ےن مت دفونں وک دفدھ الپ

 فاہعق ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ایبؿ ایک ہک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہنم ریھپ ایل رھپ ںیم دفےری رطػ  ے آای افر

 سک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایبؿ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی ویکرکن وہ اتکس ےہ ہک )مت اس  ے

رطح اکنح رک ےتکس وہ(  ب ہک اس ےن دوعٰی ایک ےہ ہک اس ےن مت دفونں وک دفدھ الپای ےہانچہچن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ 



 

 

 وک اس وعرت ےک رےنھک  ے عنم رفام دای۔

ی کۃ ةقع  ن احرث )دفےری دنس(  یل  ن دبعاہلل ییحی  ن دیعس ا :  رافی
مل
ی کۃ ةقع  ن اوب اعمص ا ن رججی ا ن ایب 

مل
 ن رججی ا ن ایب 

 احرث

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دفدھ الپےن فایل یک اہشدت اک ایبؿ۔

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

 دفدھ الپےن فایل یک اہشدت اک ایبؿ۔
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ابي ٠٣یٜہ ً٘بہ ب٩ حارث :  راوی  ابو ًاػ٥ ٤ًز ب٩ سٌیس اب٩ 

ِجُت  زَوَّ ٢َ َت ا َٗ رٔٔث  ا َح ِٟ ا َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ِ ًَ َة  َٜ اب٩ِٔ أَبٔي ٠َ٣ُِی  ٩ِ ًَ یٕس  ٌٔ َس َز ب٩ِٔ  ٩ِ ٤ًَُ ًَ ٔػ٥ٕ  ا ًَ ٨ََا أَبُو  ث ِت  َحسَّ َٟ ا َ٘ َٓ َزأَْة  ا٣ِ ائَِت  َح َٓ َزأَّة  ا٣ِ

 َٗ يي  ٔن ٨َِک أَِو إ ًَ َضا  ًِ َز ِس ٗٔی١َ  َٗ َٕ َو ِی َٛ ٢َ َو ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُت  أََتِی َٓ ٤َُا  ُتٜ ٌِ َؿ کِس أَِر اِلٓ ث  ی ُظ حس  ٧َِحَو

ی کۃ ةقع  ن احرث  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اکی وعرت  ے اکنح ایک وت اکی وعرت ےن
مل
 آرک اوب اعمص رمع  ن دیعس ا ن ایب 

 ایبؿ ایک ہک ںیم ےن مت دفونں وک دفدھ الپای ےہ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم آای افر )رعض ایک( وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس ےن رفامای ویکرکن )اس اک اکنح ںیم رانھک  نکم ےہ(  ب ہک )دفدھ الپےن اک( دوعٰی ایک ایگ ےہ وت اس وک اےنپ اپس  ے دجا رکد  

  ایس رطح ےک اافلظ رفامےئ۔ای

ی کۃ ةقع  ن احرث :  رافی
مل
 اوب اعمص رمع  ن دیعس ا ن ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...وعروتں اک اکی دفےر  یک دعاتل اک ایبؿ رکان۔

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

 دفےر  یک دعاتل اک ایبؿ رکان۔وعروتں اک اکی 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2486    حس

ہ ب٩ وٗاؾ  :  راوی یب ٤٘٠ً ٣ش بیر وسٌیس ب٩  ی رعوہ ب٩ ز اح٤س ٠ٓیح ب٩ س٠امی٪ اب٩ طہاب زہز ٍ س٠امی٪ ب٩ زاؤز  اٟزبی ابو 

ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  تبہ ح ً اهَّلل ب٩  ًبیس  اور  اٟیثی   ٨ہ

 ٩ِ ًَ  ٪َ ُس٠َامِیَ ٠َِیُح ب٩ُِ  ُٓ ا  ث٨ََ ٤َُس َحسَّ ُط أَِح ـَ ٌِ ىٔی َب ٤َ َض ِٓ َ َز َوأ اُو َز ُ٪ ب٩ُِ  ٍٔ ُس٠َامِیَ بٔی زَّ اٟ ُو  ا أَب ٨ََ ث َوَة َحسَّ ٩ِ رُعِ ًَ ٔیِّ  ِز ز ص اٟ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   

ثٔیِّ  ِی ا٠َّٟ إؾ  َّٗ َة ب٩ِٔ َو ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٔب َو ٤َُشیَّ ِٟ ا یٔس ب٩ِٔ  ٌٔ ٔ َوَس َیِر ز ب اٟ ا  ب٩ِٔ  ٨َِض ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ َة  َِب ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُت ًَ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل َوًُبَِیٔس 

طُ  ٨ِ ٣ٔ ُ اهَّلل ا  أََص بَرَّ َٓ ا  ُو اٟ َٗ ٔک ٣َا  ِٓ ٔ ِْل َضا أَص١ُِ ا َٟ  ٢َ ا َٗ ٔیَن  ٥َ ح َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٔد  َ َزِو ث ُض٥ِ َحسَّ ک٠ُ  ِزٔی  َو ز ص اٟ ا٢َ  َٗ ّة   َٔ ٔ َائ ىٔی ك

حَ  ِٟ ا ُض٥ِ  ٨ِ احٕٔس ٣ٔ ک١ُِّ َو  ٩ِ ًَ ُت  ِی ًَ ِس َو َٗ ّػا َو ا تَٔؼ ِٗ ا ُط  َٟ ُت  ٕف َوأَثَِب ٌِ َي ٩ِ٣ٔ َب ُض٥ِ أَِوع ـُ ٌِ َٔضا َوَب یث َىٔی ٩ِ٣ٔ َحٔس ث ی َحسَّ ٔذ َّٟ ا َث  ٔسی

ِت  َٟ ا َٗ ائَٔظَة  ًَ وا أَ٪َّ  ٤ُ ًَ ا َز ـّ ٌِ ُٚ َب یثٔض٥ِٔ ُيَؼسِّ ُف َحٔس ٌِ ائَٔظَة َوَب ًَ  ٩ِ َا ًَ ََراَز أَِ٪ ک َٔذا أ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٪ َر

 َ ٔي َُز ا ف ََ بَِي٨َ٨َ أَِْقَ َٓ طُ  ٌَ َٔضا ٣َ َد ب َضا َْخَ ِض٤ُ َد َس ُض٩َّ َْخَ َیَُّت أ َٓ  ٔ ط َیَِن أَِزَوأج ََ ب َِْقَ ا أ َسََفّ َد  ِجُت َیِْخُ َْخَ َٓ یٔم  َسِض َد  َْخَ َٓ َاصَا  ز َُ  ٕ اة

ا َس ٣َ ٌِ ُط َب ٌَ اهَّللُ ٣َ َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َر  َ ْ ََفَ ا  َّی إَٔذ ً َا َح ٧ ْٔسِ َٓ  ٔ ط ٢َُ ٓٔی ٧ُِز ٕد َوأ ِوَز ٔي َص ١ُ٤َ ف َا أُِح ٧َ أ َٓ حَٔحاُب  ِٟ ا  ٢َٔ ٧ُِز ٥َ ٩ِ٣ٔ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  

آذَ  ٔیَن  ُت ح ٤ِ ُ٘ َٓ ٔاٟزَّحٔی١ٔ  ّة ب ِی٠َ َٟ َذَ٪  آ ٔة  ٨َ ٤َٔسی ِٟ ا َا ٩ِ٣ٔ  ٧ ٧َِو ١َ َوَز َٔ َٗ َک َو ٔ ت٠ِٔ ٔط زَِوت َحِیَع َُ ِٟ ا اَوِزُت  َّی َج ُت َحً ٤ََظِی َٓ ٔاٟزَّحٔی١ٔ  ا ب ٧ُو

َل  َ٘ ِن ِس ا َٗ ٕر  ا َٔ َٔ أَِه ِ ز لٔي ٩ِ٣ٔ َج ْس  ِ٘ ٔ ا ً إَٔذ َٓ ٔی  َػِسر ٤َِشُت  ٠َ َٓ ِح١ٔ  زَّ اٟ ٔلَي  َب٠ُِت إ ِٗ َ ِنٔي أ َطأ ُت  ِی ـَ َٗ ا  َّ٤ ٠َ ُت َٓ ٤َِش َت ِٟ ا َٓ ُت  ٌِ َج ََفَ  ٍَ

 َّٟ ا َب١َ  ِٗ َ أ َٓ ُؤُظ  ا َِ ٔ ِت اب ىٔی  َبَش َح َٓ ی  ٔس ِ٘ ٔ ُب َوص٥ُِ ً َٛ ٨ُِت أَِر ُٛ ٔذی  َّٟ ا ٔی  یر ٌٔ َي َب ل ًَ ُظ  َح٠ُو َزظٔي ََفَ ا َصِو ُو ٠٤َ اِحَت َٓ لٔي  وَ٪  یَزَِح٠ُ ی٩َ  ٔذ

 ُ ِک َیأ ٤ََّا  ٧ٔ ِح٥ُ َوإ ا٠َّٟ ُض٩َّ  َظ ِِ ٥ِ َي َٟ ٩َ٠ِ َو ُ٘ یَِث  ٥ِ َٟ ا  ّٓ ا َٔ ٔ ََ خ ا َذ ٔذِ  ُئ إ ا َش ا٨ِّٟ َاَ٪  ٔ َوک ط يي ٓٔی ُوَ٪ أَن ب لَّ َیِحٔش اٟ َة ٩ِ٣ٔ  َ٘ ٠ِ ٌُ ِٟ ا  ٥ِ٠َ ٩َ٠ِ َٓ  ٔ ا٦ ٌَ

 ِٟ ا وا  ُث ٌَ َب َٓ  ِّ٩ اٟشِّ یَثَة  رٔیَّة َحٔس ا ُت َج ٨ِ ُٛ ٠٤َُوُظ َو َت اِح َٓ ِوَزٔد  َض ِٟ ا  ١َ َ٘ وُظ ٔث ٌُ َٓ َر ٔیَن  ِو٦ُ ح َ٘ ِٟ ا ٨ََِٔکِ  َوَجِسُت َيِشت َٓ ُروا  ا ١َ٤َ َوَس َح

 َ أ َٓ ٔ أََحْس  ط َص ٓٔی ِی َٟ ُض٥ِ َو َٟ ٔ ز ٨ِ ٔئُِت ٣َ ح َٓ ُع  َحِی ِٟ ا زَّ  َت٤َ اِس َس ٣َا  ٌِ ی َب ٔس ِ٘ ٔ َُّض٥ِ ً ُت أ٧َ َو٨ِ٨َ َٓ  ٔ ُت بٔط ٨ِ ُٛ ی  ٔذ َّٟ ا ٔلٔي  ز ٨ِ ٤ُِت ٣َ ٣َ

 ٌَ ٤ُ ِٟ ا اُ٪ ب٩ُِ  َو ِٔ َػ َاَ٪  ُت َوک ٤ِٔ٨ َٓ اَی  ٨َ ِي ًَ ىٔی  ٠ََُبَِت أَٟشْة  ٧ََا َج ا أ ٨َ بَِي َٓ ٔلَيَّ  وَ٪ إ ٌُ یَرِٔج َٓ َىٔی  ٧ ُ٘ٔسو ِٔ ٔي  ٩ِ٣ٔ َسَی ان َو ِٛ اٟذَّ ٠َیٔم  ث٥َُّ  اٟش   ١ٔ لَّ



 

 

بَ  َِػ أ َٓ َحِیٔع  ِٟ ا أئ  َر رِ َو
ٔ

َ ِس ِوُت بٔا َ٘ ِستَِی ا َٓ أب  ٔحَح ِٟ ا ِب١َ  َٗ انٔي  یََز َاَ٪  ک انٔي َو أََت َٓ َائ٥ٕٔ  ِٔنَشإ٪ ٧ َواَز إ أَی َس ََفَ ٔلٔي  ز ٨ِ أًطٔ َح ٨ًَِٔس ٣َ َج

َع بَ  َحِی ِٟ ا ا  َّی أََتِي٨َ ً َة َح اح٠َٔ اٟزَّ ٔي  زُ ب و ُ٘ َٙ َي َِل٠َ ا٧ َٓ ا  ُِتَض ٛٔب ََفَ ا  َٔئ یََسَص َوك َٓ ُط  َت اح٠َٔ َر َر  َا ٔیَن أ٧َ ٧رَِِحٔ ح ٔي  یَن ف ٔس زِّ ٌَ ا ٣ُ َزَُٟو ا ٧ َس ٣َ ٌِ

 ِٟ ا ٨َا  ٔس٣ِ َ٘ َٓ ُو٢َ  َس٠ اب٩ُِ  َٓيٕ  اهَّللٔ ب٩ُِ أُب ِبُس  ًَ َک  ِٓ ٔ ِْل ا َّي  ل ی َتَو ٔذ َّٟ ا َاَ٪  ک َک ٩ِ٣َ َص٠ََک َو َض٠َ َٓ  ٔ ٔیَرة ض وَّ ّزا اٟ ِض ا َط ُت بَٔض َِٜی ِطَت ا َٓ َة  ی٨َ ٤َٔس

 ِٓ ٔ ِْل ا أب  َِػَح ِو٢ٔ أ َٗ وَ٪ ٩ِ٣ٔ  ـُ ی ٔٔ اُض ُي َّ٨ اٟ ٔذی َو َّٟ ا  َٕ ِل ا٠ٟ   ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ يي َِل أََری ٩ِ٣ٔ  عٔي أَن ُىٔی فٔي َوَج ب زٔی َی ٔک َو

 ٔ َذٟ ٕئ ٩ِ٣ٔ  ُ بَٔظِی ز ٌُ ٥ُِٜ َِل أَِط َٕ تٔی ِی َٛ  ٢ُ و ُ٘ ٥ُ ث٥َُّ َي ُیَش٠ِّ َٓ یَِسُخ١ُ  ا  ٤ََّ ٔیَن أ٣ََِزُق إ٧ٔ ُط ح ی ٨ِ٣ٔ ُت أََر ٨ِ ِضُت ُٛ َ٘ َّی َن َا  َک َحً ٧َ ُت أ ِج َْخَ َٓ

دَٔذ ا َتَّ ٧ ِب١َ أَِ٪  َٗ َٔک  َذٟ ِی١ٕ َو َٟ َي  ٔل ًّل إ ِی َٟ ُد إِٔلَّ  ٧َِْخُ َا َِل  ُز٧ بَرَّ َت ٣ُ ٍٔ ٔػ ٨َا ٤َ ِٟ ا َٔب١َ  ٕح ٗ َل َا أ٣َِزُ َوأ٦ُ  ٣ِٔش ٧ُ ز ا َوأ٣َِ وت٨َٔ ا ٩ِ٣ٔ بُُی یّب َْقٔ  َٕ ُ ٨ُٜ ِل

 ٔ ز ظ ٨ََّ اٟت َّٔة أَِو فٔي  ی بَرِّ ِٟ ا ِْلَُو٢ٔ فٔي  ا زَٔب  ٌَ ِٟ َلْح  ا َص ٣ِٔش ٌٔ ِت َت َٟ ا َ٘ َٓ َضا  زِكٔ ثََرِت فٔي ٣ٔ ٌَ َٓ ٔشی  ٤َِ٧ ُرص٥ِٕ  ٨ُِٔت أَبٔي  ٕح ب َل َا َوأ٦ُ  ٣ِٔش ُت أ٧َ َب٠ِ ِٗ َ أ َٓ

 َ أ َٓ ا  اُٟو َٗ ا  ٔي ٣َ َتِش٤َع  ٥ِ َٟ َ ِظ أ ا ٨َِت ا َص َی ِت  َٟ ا َ٘ َٓ ا  ّر ضَٔس بَِس ًّل َط یَن َرُج بِّ ََتُش ٔت أ ٠ِ ُٗ ا  َص ٣َ ٔئِ ا ب َض َٟ ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ ٔ ىٔی ب بََرِت ٔک ِخ ِٓ ٔ ِْل ا ٢ٔ أَص١ِٔ  ِو َ٘

ٔ َوَس  ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َر لَيَّ  ًَ َزَخ١َ  ًٔی  ٔلَي بَِی ُت إ ٌِ َرَج ا  َّ٤٠َ َٓ ضٔی  لَي ٣ََز ًَ َزّؿا  ِزُت ٣َ َز اِز َٓ ٥ُِٜ َٕ تٔی ِی َٛ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َش٠َّ َٓ  ٥َ َّ٠

ی ُرٔ ئٕٔذ أ ٨َ ِت َوأ٧ََا حٔي َٟ ا َٗ یَّ  ٔلَي أَبََو ائَِذِ٪ لٔي إ ُت  ٠ِ ُ٘ ٠َِیطٔ َٓ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس لٔي  َذَٔ٪  أ َٓ ٤َٔا  َٔب٠ٔض بََر ٩ِ٣ٔ ٗ َد ِٟ ا  ٩َٔ٘ َِستَِی ُس أَِ٪ أ

ٔک  ٔش ِٔ َن َي  ل ًَ ٔي  وِّن ُة َص ٨َُیَّ ا ب َی ِت  َٟ ا َ٘ َٓ ُض  ا َّ٨ اٟ  ٔ ُث بٔط َتَحسَّ َی يي ٣َا  ُم ْٔل ٠ُِت  ُ٘ َٓ ََویَّ  ُت أَب أََتِی َٓ  ٥َ َس٠َّ ٠َّ َو َ٘ َٟ  ٔ اهَّلل َو َٓ أَِ٪  اٟظَّ َزأَْة   ا٣ِ َِت  ٧ کَا ٤َا 

یَ  ِس  َ٘ َٟ ٔ َو اهَّلل اَ٪  ِبَح ُت ُس ٠ِ ُ٘ َٓ ا  َض ٠َِی ًَ ثَرَِ٪  ِٛ َ ُ إِٔلَّ أ ٔز ائ ا ََضَ َض َٟ ا َو َض یُحٔب  َرُج١ٕ  ٨َِٔس  ْة ً ٔؿیَئ م  َو ٔت  َٗ ب َٓ ِت  َٟ ا َٗ ا  َٔضَذ ُض ب ا َّ٨ اٟ ُث  َتَحسَّ

ٍْ َوَِل  َز٣ِ لٔي   ُ أ َٗ زِ َی ُت َِل  َبِح َّی أَِػ ً ِی٠ََة َح ا٠َّٟ َک  ٔيَّ ب٩َِ ت٠ِٔ ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو ا  ًَ َس َٓ َبِحُت  ٕ ث٥َُّ أَِػ ِو٦ ٨َٔ َتٔح١ُ ب ِٛ َ  أ

 َٓ ُة  ا٣َ َُس ا أ أ٣ََّ َٓ  ٔ ٔط ٚٔ أَص٠ِ ا َٔفَ ٔي  ا ف یرُص٤َُ ُي َيِشَتٔظ َووِ ِٟ ا َث  َت٠َِب اِس ٔیَن  یِٕس ح َة ب٩َِ َز ا٣َ ٕٔب َوأَُس َاٟ ٔي ك َب َّٟ أ ٔا ٔ ب ط ٠َِی ًَ َر  ََطا ٥ُ٠َ فٔي أ ٌِ ی َي ٔذ

ا ا َوأ٣ََّ یِّر اهَّللٔ إِٔلَّ َخ ٥ُ٠َ َو ٌِ َن اهَّللٔ َوَِل   ٢َ َرُسو َا  َک ی ُة أَص٠ُِ ا٣َ َُس ٢َ أ ا َ٘ َٓ ُض٥ِ  َٟ زِّ  ُو ِٟ ا  ٩ِ٣ٔ ٔ ط ٔش ِٔ و٢َ  َن َرُس َا  ٢َ ی ا َ٘ َٓ ٕٔب  َاٟ َبٔي ك لٔي  ب٩ُِ أ ًَ

 َٛ َواَصا  اُئ ٔس َش ِّ٨ َک َواٟ ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل  ِٙ یِّ ـَ ٥ِ ُي َٟ ٔیَزَة اهَّللٔ  َز ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  ُس ا َر ًَ َس َٓ َک  ِٗ َتِؼُس یََة  رٔ ا َح ِٟ َس١ِ ا ٔیْر َو ث

 ِ َی َرأ ِّٙ إِٔ٪  َح ِٟ ٔا َک ب َث ٌَ ی َب ٔذ َّٟ ا ٔیَزةُ َِل َو َز ِت ب َٟ ا َ٘ َٓ ُٔک  ب زٔی َی ّئا  َطِی ا  َض َیِٔت ٓٔی َرأ َزةُ َص١ِ  ٔی َز یَا ب ا٢َ  َ٘ َٓ ٔ ٤ِ ا أَُ ا أ٣َِّز ٨َِض م  ُت ٣ٔ َٗ ا  َض ٠َِی ًَ ُط  ُؼ

 ُ٢ ُسو َر ا٦َ  َ٘ َٓ ُط  َتأِک٠ُُ َٓ أج٩ُ  اٟسَّ ٔي  ِت َتأ َٓ حٔیٔن  ٌَ ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٨َا٦ُ  ٩ِّ َت اٟشِّ ُة  َْة َحٔسیَث رٔی ا ا َج ََّض ٧َ ثََر ٩ِ٣ٔ أ ِٛ َ ٥َ  أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ 

اب٩ِٔ  َٓيٕ  ٔ ب٩ِٔ أُب اهَّلل ِبٔس  ًَ َر ٩ِ٣ٔ  َذ ٌِ ِسَت ا َٓ  ٔ ط ِو٣ٔ َی َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ  نٔي ٩ِ٣ٔ  ُذُر ٌِ ٥َ ٩ِ٣َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ا٢َ  َ٘ َٓ ُو٢َ  َس٠

 َ٠ ًَ ُت  ٤ِٔ٠ ًَ ا َرُجًّل ٣َا  و َْکُ َذ ِس  َٗ ا َو یِّر لَي أَصِلٔي إِٔلَّ َخ ًَ ٤ُِٔت  ٠ ًَ ا  َواهَّللٔ ٣َ َٓ اُظ فٔي أَصِلٔي  ىٔی أََذ َِ َاَ٪ یَِس ب٠ََ ک یِّرا َو٣َا  ٔ إِٔلَّ َخ لَي ِیط ًَ ُخ١ُ 

َاَ٪ ٩ِ٣ٔ  ک ٨ِطُ إِٔ٪  ٣ٔ ََ ُذُر ًِ َ ٔ أ اهَّلل ٧ََا َو ُسو٢َ اهَّللٔ أ یَا َر ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ اذ ٌَ ُس ب٩ُِ ٣ُ ٌِ َس ا٦َ  َ٘ َٓ عٔي  َاَ٪ أَصِلٔي إِٔلَّ ٣َ ک طُ َوإِٔ٪  َ٘ ُ ٨ُ ٨َِا ً ب ََضَ ِْلَِؤض  ا  



 

 

 َٓ  ََ ٔ أ٣ََِز ط ٨َ٠ِا ٓٔی ٌَ َٔ َٓ ٨َا  زَِت ٔد أ٣ََ زَِر َد ِٟ ا ٨َٔ٧ا ٩ِ٣ٔ  َوا َرُجًّل ٩ِ٣ٔ إِٔخ َٔک  ِب١َ ذَٟ َٗ َاَ٪  ک َِرٔد َو َدز ِٟ ا ُس  َسیِّ اَزَة َوصَُو  ُس ب٩ُِ ًَُب ٌِ ا٦َ َس َ٘

 َ٘ َٓ َذَٟٔک  َي  ل ًَ ٔسُر  ِ٘ َت ُت٠ُطُ َوَِل  ِ٘ َت ُ اهَّللٔ َِل  ز ٤ِ ٌَ َٟ َذبَِت  َٛ  ٢َ ا َ٘ َٓ ُة  ٤ٔیَّ َح ِٟ ا ِتطُ  ٠َ٤َ َت اِح  ٩ِ ٜٔ أّٟحا َوَل ا٢َ َػ َ٘ َٓ  ٕ یِر ـَ ُ َُسِیُس ب٩ُِ ح ا٦َ أ

 َٟ َِت  َذب اَٛ ِْلَِوُض َو ا أ٪  َحیَّ ِٟ ا َر  َثا َٓ ٔیَن  ٘ٔ آ ٨َ٤ُ ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ٢ُٔ ز ْٙ تَُحا ٔ آ ٨َ ََّک ٣ُ ٧ٔ إ َٓ ُط  َّ٨ ُت٠َ ِ٘ ٨َ َٟ اهَّللٔ  ُ اهَّللٔ َو ز ٤ِ َرُسو٢ُ ٌَ ا َو و َّی َص٤  ُد َحً زَِر َد ِٟ

 َٜ َّی َس ً ُض٥ِ َح ـَ َّٔ َد َٓ  ٢ََ ٨َز َٓ  ٔ بَر ٨ِٔ ٤ ِٟ ا َي  ل ًَ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ِو٦ٕ اهَّللٔ  ٨َٔ َتٔح١ُ ب ِٛ َ ٍْ َوَِل أ َز٣ِ لٔي   ُ أ َٗ زِ َی ٔي َِل  َِوم ِیُت ی َٜ َ َت َوب َٜ َس وا َو ُت

 َٓ ِت  َٟ ا َٗ ی  بٔسٔ َٛ  ْٙ ٔ اٟ َٓ َئ  َا بُک ِٟ ا َّی أَُه٩  أَ٪َّ  ً ا َح َِو٣ّ یِٔن َوی َت ِی٠َ َٟ ُت  ِی َٜ َ ِس ب َٗ َی َو ا ی أَبََو ٨ِٔسٔ َح ً َب َِػ أ ی َٓ ٨ِٔٔس أَٟشأ٪ ً ا َج ا ص٤َُ بَِي٨َ

 ٔ َا أَبِک ٧َ َزَخ َوأ ٔذِ  َٔک إ َذٟ َٛ ا ٧َِح٩ُ  ٨َ بَِي َٓ ٔي  ٔي ٣َع ِبک ِت َت َح٠ََش َٓ ا  َض َٟ ُِت  ٧ٔ أَذ َٓ رٔ  ا َِنَؼ ِْل ا َزأَْة ٩ِ٣ٔ  ا٣ِ َِت  ٧ َِذ َتأ اِس ٔذِ  َّي ي إ َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس  ١َ

َضا  ِب٠َ َٗ ٔ ٗٔی١َ فٔيَّ ٣َا ٗٔی١َ  َِو٦ ٨ِٔٔسی ٩ِ٣ٔ ی َیِح٠ِٔص ً  ٥ِ َٟ َح٠ََص َو َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ ْئ اهَّلل َطِی ِنٔي  َطأ ٔ فٔي  ط ِی َٟ ٔ ُووَي إ ی ّزا َِل  َطِض َث  َٜ ِس ٣َ َٗ َو

ُٔک  ئ بَرِّ َشُی َٓ ّة  َئ َزٔی ٔت ب ٨ِ ُٛ إِٔ٪  َٓ ا  َذ َٛ ا َو َذ َٛ ٔک  ٨ِ ًَ ىٔی  َِ َُّط ب٠ََ إ٧ٔ َٓ ُة  ائَٔظ ًَ یَا   ٢َ ا َٗ َس ث٥َُّ  ضَّ َتَظ َٓ ِت  َٟ ا ِٕب َٗ ٔت بَٔذ٧ ٤ِ ٤َ ِٟ َ ٔت أ ٨ِ ُٛ اهَّللُ َوإِٔ٪   

 ُ اهَّلَل َوت ی  َٔفٔ ِِ َت ِس ا َٓ ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َضی  َٗ ا  َّ٤ ٠َ َٓ  ٔ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل اَب  اَب َت ٔ ث٥َُّ َت ٔط ٧ِب َٖ بَٔذ َََر ًِ ا ا  ِبَس إَٔذ ٌَ ِٟ ا إٔ٪َّ  َٓ  ٔ ِیط َٟ ٔ ٔي إ ٠َِیطٔ وب ًَ َّي اهَّللُ  َػل

ُس  ِّی َر ى ًَ ْٔلَبٔي أَٔجِب  ُت  ٠ِ ُٗ ّة َو ِْطَ َٗ ٨ِطُ  َّی ٣َا أُحٔص  ٣ٔ عٔي َحً َز٣ِ ٠ََؽ  َٗ َتطُ  َٟ ا َ٘ ٥َ ٣َ َس٠َّ اهَّللٔ َو ا٢َ َو َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ  و٢َ 

اهَّللٔ  ٢َ َرُسو ِّی  ى ًَ ٔيی  يي أَٔجی ُم ُت ْٔل ٠ِ ُ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  و َٔزُس و٢ُ ٟ ُٗ َ ا أ ٔی ٣َ َِزر ا أ ٢َ  ٣َ ا َٗ ٥َ ٓامَٔی  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل

 ٣َ ٔ اهَّلل ِت َو َٟ ا َٗ َ ٩ِّ َِل أ اٟشِّ یَثُة  یَْة َحٔس رٔ َا َجا ِت َوأ٧َ َٟ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ٔ اهَّللٔ  َٔزُس و٢ُ ٟ ُٗ َ رٔی ٣َا أ ا ٩ِ٣ٔ ا أَِز ٔیّر ث َٛ  ُ أ ِْقَ

اُض َوَوَْقَ  ا٨َّٟ  ٔ ُث بٔط ََتَحسَّ ُت٥ِ ٣َا ی ٌِ ٔ ٤ ٥ُِ َس َّٜ ٧َ ٤ُِٔت أ ٠ ًَ ِس  َ٘ َٟ  ٔ اهَّلل يي َو ٔن ٠ُِت إ ُ٘ َٓ آٔ٪  ُْقِ ِٟ يي ا ٔن ٥ُِٜ إ ُت َل ٠ِ ُٗ ئ٩ِٔ  َٟ ٔ َو ُت٥ِ بٔط ِٗ َػسَّ ٥ُِٜ َو ٔش ُٔ َِن  فٔي أ

 ٌِ ٕ َواهَّللُ َي ز ٥ُِٜ بٔأ٣َِ ُت َل ِٓ َََر ًِ ئ٩ِٔ ا َٟ َٔک َو نٔي بَٔذٟ و ُٗ ُتَؼسِّ ْة َِل  َئ ٔی بَر َٟ يي  ٔن ٥ُ٠َ إ ٌِ اهَّللُ َي ْة َو َئ ٔی َز ٔ ب ا أَٔجُس ل ٣َ ٔ اهَّلل ِّی َو ى ُٗ ُتَؼسِّ َٟ ْة  َئ ٔی يي بَز َن ي ٥ُ٠َ أ

 ِٟ وَّ وَ٪ ث٥َُّ َتَح ُٔ َتٔؼ َي ٣َا  ل ًَ اُ٪  ٌَ ٤ُِشَت ِٟ ا اهَّللُ  ٤ٔی١ْ َو بِْر َج َؼ َٓ  ٢َ ا َٗ ٔذِ  َٕ إ ُس یُو َا  ًّل إِٔلَّ أَب ٥ُِٜ ٣ََث و أَِ٪ َوَل َِرُج أشی َوأ٧ََا أ لَي َٔفَ ًَ ُت 

ا َو  ٔي َوِحّی ِن َطأ ٔي  ز٢َٔ ف ٨ُِ ٨ُِت أَِ٪ ی ٨َ ا َه اهَّللٔ ٣َ ٩ِ َو ٜٔ َىٔی اهَّللُ َوَل ئ ُبَرِّ ِّی ی ى ٜٔ ٔی َوَل آٔ٪ فٔي أ٣َِز ُْقِ ِٟ ٔا ٥َ ب ک٠ََّ یَُت ٔسی ٩ِ٣ٔ أَِ٪  ِٔ َن ٔي  َا أَِحَْقُ ف َْل٧َ

َواهَّللٔ َٓ  ُ اهَّلل ُىٔی  ئ ُبَرِّ َا ی ِؤی ُر  ٔ ِو٦ َّ٨ اٟ ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس َزی  َی َِرُجو أَِ٪  ُت أ ٨ِ َد أَحَ ُٛ َرا٦َ ٣َِح٠َٔشطُ َوَِل َْخَ ْس ٩ِ٣ٔ  ٣َا 

َيَتحَ  َٟ َُّط  َّی إ٧ٔ ً ٔئ َح ا بَُرَح ِٟ ا ُظ ٩ِ٣ٔ  َیأُِخُذ َاَ٪  ا ک ُظ ٣َ أََخَذ َٓ َووُِي  ِٟ ا  ٔ ٠َِیط ًَ  ٢َٔ ِز َّی أ٧ُ ً ٔت َح بَِی ِٟ ا ٚٔ أَص١ِٔ  َز ٌَ ِٟ ا أ٪ ٩ِ٣ٔ  ٤َ حُ ِٟ ا ُط ٣ِٔث١ُ  ٨ِ ُر ٣ٔ سَّ

 ٔ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو َر  ٩ِ ًَ َی  ِّ َُ ا  َّ٤ ٠َ َٓ إت  َط  ٕ ِو٦ َی ٔي  َا  ف ٔي ی ٢َ ل ا َٗ ا أَِ٪  َٔض ٥َ ب ک٠ََّ ٕة َت ک٤َٔ٠َ  ٢َ کَاَ٪ أَوَّ َٓ ُک  َح ـِ ٥َ َوصَُو َي َس٠َّ َو

 ٔ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ و٢ٔ اهَّلل َرُس َي  ٔل ومٔي إ ُٗ يي  ُم لٔي أ ِت  َٟ ا َ٘ َٓ  ُ اهَّلل  َٔ َ َزَّأ ِس ب َ٘ َٓ  َ ٤َٔسی اهَّلل اِح ائَٔظُة  و ًَ ُٗ َ ٔ َِل أ اهَّلل ٠ُِت َِل َو ُ٘ َٓ  ٥َ ٔ َوَِل َوَس٠َّ ِیط َٟ ٔ ٦ُ إ

ا  َّ٤٠َ َٓ َأت  اِْلی  ٥ُِٜ ٨ِ َبْة ٣ٔ ٔک ًُِؼ ِٓ ٔ ِْل ٔا ُؤا ب ا ی٩َ َج ٔذ َّٟ ا لَي إٔ٪َّ  ا ٌَ ُ َت اهَّلل ِز٢ََ  ٧َ أ َٓ اهَّلَل  ٤َُس إِٔلَّ  ََِکٕ أَِح ُو ب ا٢َ أَب َٗ ائًَٔی  ََز ُ َصَذا فٔي ب اهَّلل ِز٢ََ  ٧َ أ



 

 

لَي ًَ  ُٙ ٔٔ ٨ُِ ی ُط َوکَاَ٪  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  ُٙ َر ی سِّ َس ٣َا  اٟؼِّ ٌِ ا َب ا أَبَّس َطِیّئ َلٕح  َي ٣ِٔش ل ًَ  ُٙ ٔٔ ُِن اهَّللٔ َِل أ ُط َو ٨ِ٣ٔ ٔ َتٔط اب ََة َْٟٔقَ َاث َلٔح ب٩ِٔ أُث ٣ِٔش

 ٔ ِوٟ َٗ َي  ٔل ُوا إ یُِؤت ٔة أَِ٪  ٌَ اٟشَّ ٥ُِٜ َو ١ٔ ٨ِ٣ٔ ـِ َٔ ِٟ ا و  َیأَِت١ٔ أُوُٟ لَي َوَِل  ا ٌَ َت  ُ اهَّلل  ٢ََ ٧َِز أ َٓ ائَٔظَة  ٌَ ٔ ٟ ٢َ ا َٗ َٓ َرحٔی٥ْ  وْر  ُٔ َُ  ٔ اهَّللٔ ط َي َو ٕ بَل ََِک ُو ب ا٢َ أَب َ٘

 َّ َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َر َاَ٪  ٔ َوک ط ٠َِی ًَ ٔی  ز َاَ٪ یُِح ی ک ٔذ َّٟ ا ٕح  َل ٔلَي ٣ِٔش ٍَ إ َج ٔي ََفَ َٔفَ اهَّللُ ل ِِ َْلُحٔب  أَِ٪ َي يي  ٔن َب إ ٨َِ ٢َُ َزی ٥َ َيِشأ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  ي 

٨َُِب  یَا َزی  ٢َ ا َ٘ َٓ زٔی  ٩ِ أ٣َِ ًَ َت َجِحٕع  ٨ِٔ ٤ُِٔت  ب ٠ ًَ ا  ٣َ ٔ اهَّلل ی َو عٔي َوَبََّصٔ َس٤ِ یٔم  ٔ أَِح اهَّلل و٢َ  َرُس ِت یَا  َٟ ا َ٘ َٓ ِٔت  َی ٤ِٔٔت ٣َا َرأ ٠ ًَ ٣َا 

٠َیِ  ُٓ ٨ََا  ث ٢َ َوَحسَّ ا َٗ  َٔ َوَر ِٟ ٔا اهَّللُ ب ا  ٤ََض َؼ ٌَ َٓ ىٔی  ا٣ٔی ُتَش َِت  ٧ کَا ًٔی  َّٟ ا َٔي  ِت َوه َٟ ا َٗ ا  یِّر ا إِٔلَّ َخ َض ٠َِی ٔ ب٩ِٔ رُعِ ًَ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ َوَة ْح  ٩ِ رُعِ ًَ َوَة 

حِ  زَّ ِبٔس اٟ ًَ ٔي  َة ب٩ِٔ أَب ٌَ َربٔی  ٩ِ ًَ ْح  ٠َُِٓی ا  ث٨ََ ٢َ َوَحسَّ ا َٗ ُط  ٔ ٣ِٔث٠َ َیِر ز ب اٟ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس  ًَ َة َو ائَٔظ ًَ  ٩ِ ٔس٥ٔ ًَ ا َ٘ ِٟ ا  ٩ِ ًَ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩ِٔ  َیِح ٩ٔ٤َ َو

طُ  ٕ ٣ِٔث٠َ ََِک ٔي ب ٔس ب٩ِٔ أَب َّ٤  ب٩ِٔ ٣َُح

ح  ن امیلسؿ ا ن اہشب زرہی رعفہ  ن زریب فدیعس  ن بیسم ہمقلع  ن فاقص یثیل افر دیبع اہلل  ن اوب ارلعیب امیلسؿ  ن داؤ

فلی 

د ادمح 

ہبتع رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن تمہت اگلےن فاولں اک فاہعق ایبؿ 

ر اہلل ےن اؿ یک اپزیکیگ اک االعؿ ایک زرہی ےن اہک ہک اؿ ںیم  ے رہ اکی ےن اس دحثی اک اکی ایک وج ولوگں ےن اؿ رپ اگلیئ یھت اف

اکی ڑکٹا ایبؿ ایک اؿ ںیم  ے ضعب اکی دفےر   ے زایدہ اید رےنھک فاےل افر ایبؿ رکےن ںیم ربتعم ےھت افر اؿ ںیم  ے رہ اکی یک 

 ے لقن یک ےہ ںیم ےن اید راھک افر اؿ ںیم اکی رفاتی دفےر  یک  دحثی وک وج اوہنں ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

دصتقی رکیت ےہ اؿ ولوگں ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک وقؽ لقن ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ب رفس اک ارادہ 

وک اس ھ ےل رک اجےت اکی گنج ںیم )زغفہ ینب رکےت وت اینپ ویبویں ےک درایمؿ آرہع ادنازی رکےت اؿ ںیم سج اک انؾ لکن آات اس 

قلطصم( اجےن ےک ےیل آرہع ادنازی یک۔ وت ےریا انؾ لکن آای ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ یئگ ہی فاہعق رپدہ یک آتی 

کت ہک  ب روسؽ ارتےن ےک دعب اک ےہ ںیم وہدج ںیم وسار ریتہ افر وہدج تیمس ااتری اجیت مہ ولگ ایس رطح ےتلچ رےہ اہیں 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ اس زغفہ  ے افرغ وہےئ افر ولےٹ )فایسپ ںیم( مہ ولگ دمہنی ےک آربی ےچنہپ وت رات ےک فتق آپ 

کت ں یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفایگن اک االعؿ رکدای  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفایگن اک االعؿ ایک وت ںیم ایھٹ افر یلچ اہی

ہک رکشل  ے آےگ ڑبھ یئگ  ب ںیم اینپ احتج  ے افرغ وہیئ افر اےنپ وہدج ےک اپس آیئ ںیم ےن اےنپ ہنیس رپ تا ھ ریھپا وت ولعمؾ 

فا ر اک تار وٹٹ رک رگ ایگ ںیم فاسپ وہیئ افر اانپ تار ڈوھڈنےن یگل اس یک التش ںیم ےھجم دری وہیئگ وج ولگ ےریا وہ

 

دج وہا ہک ےریا زجع اظ

ےھت آےئ افر اس وہد وک ااھٹ رک اس افٹن رپ رھک دای سج رپ ںیم وسار وہیت یھت فہ ولگ ہی ھجمس رےہ ےھت ہک ںیم اس وہدج  ااھٹےت

ںیم وہں اس زامہن ںیم وعرںیت ومعام یکلہ یکلھپ وہیت ںیھت اھبری ہن وہیت ںیھت اؿ یک وخراک لیلق یھت اس ےیل  ب اؿ ولوگں ےن 



 

 

ا ہچن ہی ولگ افٹن وک  وہدج وک ااھٹای وت اس اک فزؿ

 

ح ی
 
ھی

 

ت

اںیہن الخػ ومعمؽ ولعمؾ ہن وہا افر ااھٹ ایل زمدی ربآں ںیم اکی مک نس ڑلیک 

ؾ تاکن رک رفاہن وہےئگ رکشل ےک رفاہن وہےن ےک دعب ےریا تار  ل ایگ ںیم اؿ ولوگں ےک اکھٹےن رپ آیئ وت فتاں وکیئ ہن اھت ںیم ےن اس اقم

ایخؽ ایک ہک فہ ےھجم ہن اپںیئ ےگ وت التش رکےت وہےئ ےری  اپس چنہپ اجںیئ ےگ ںیم ایس ااظتنر ںیم اک دصق ایک اہجں ںیم یھت افر ہی 

 یھٹیب وہیئ یھت ہک دنین آےن یگل افر ںیم وسیئگ وفصاؿ  ن لطعم وج ےلہپ یملس ےھت رھپ ذوکاین وہ ےئگ رکشل ےک ےھچیپ ےھت حبص وک ےریی ہگج

وہا آدیم داھکی وت ےری  اپس آےئ افر )ھجم وک اچہپؿ ایل( اس ےیل ہک رپدہ یک آتی ارتےن رپ آےئ افر دفر  ے اوہنں ےن اکی وسای 

  ے ےلہپ فہ ےھجم دےتھکی ےھت وفصاؿ ےک ) اان ہلل فاان اہیل راوعجؿ( ڑپےنھ  ے ںیم اجگ یئگ فہ ےریا افٹن ڑکپ رک دیپؽ ےنلچ ےگل اہیں کت

فتق آراؾ رکےن ےک ےیل ارت ےکچ ےھت وت الہک وہایگ فہ صخش ےسج الہک وہان  ہک مہ رکشل ںیم چنہپ ےئگ  ب ہک ولگ کیھٹ دفرہپ ےک

اھت افر تمہت اگلےن فاولں اک ےردار دبعاہلل  ن ایب  ن ولسؽ اھت )سج ےن وفصاؿ ےک اس ھ ےھجم اگلیئ( ریخ مہ ولگ دمہنی ےچنہپ افر ںیم 

 رںیہ افر ےھجم اینپ ںوراری یک احتل ںیم کش دیپا وہا ہک یبن یلص اکی ہنیہم کت ںورار ریہ تمہت اگلےن فاولں یک ابںیت ولوگں ںیم یتلیھپ

اہلل ہیلع فملس اس فطل  ے ک ش ںیہن آےت ےھت سج رطح )اس  ے لبق( ںوراری یک احتل ںیم فطل  ے ک ش آای رکےت ےھت اب وت 

 ہن یھت اہیں کت ہک ںیم تہب زمکفر رصػ رشتفی الےت السؾ رکےت رھپ وپےتھچ وت یسیک ےہ؟ )رھپ  ےل اجےت( ےھجم اس یک ابلکل ربخ

وہیئگ )اکی رات( ںیم افر حطسم یک امں انمعص یک رطػ )رعف احتج ےک ےیل( ںیلکن مہ ولگ رات یہ وک اجای رکےت ےھت افر ہی اس 

فتق یک ابت ےہ  ب ہک مہ ولوگں ےک اپاخےن امہر  رھگفں ےک آربی ہن ےھت افر رعب فاولں ےک ےلھچپ ومعمؽ ےک وماقف مہ 

ولگ لگنج ںیم ای ابرہ اج رک رعف احتج رکےت ےھت ںیم افر اؾ حطسم تنب ایب رمہ دفونں  ےل اج رےہ ےھت ہک فہ اینپ اچدر ںیم سنھپ رک 

رگ ڑپںی افر اہک ہک حطسم الہک وہاجےئ ںیم ےن اس  ے اہک وت ےن تہب ربی ابت یہک اےسی آدیم وک ربا یتہک وہ وج دبر ںیم رشکی وہا 

 یب! ایک مت ےن ںیہن انس وج ہی ولگ ےتہک ںیہ؟ افر اس ےن ھجم  ے تمہت اگلےن فاولں یک ابت ایبؿ یک ہی نس رک ےریا اس ےن اہک ا  یب

رمض افر ڑبھ ایگ۔  ب ںیم اےنپ رھگ فاسپ آیئ وت ےری  اپس روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ افر رفامای وت یسیک ےہ؟ ںیم ےن 

س اجےن یک ااجزت دےئجی افر اس فتق ےریا دصقم ہی اھت ہک اس ربخ یک ابتب اؿ ےک اپس اج رک قیقحت رعض ایک ےھجم اےنپ فادلنی ےک اپ

رکفں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھجم ااجزت ددیی ںیم اےنپ فادلنی ےک اپس آیئ وت ںیم ےن اینپ فادلہ  ے وپاھچ ہک ولگ ایک 

ں یک رپفاہ ہن رک وج وعرت نیسح وہ افر اس ےک وشرہ وک اس  ے تبحم وہ افر اس یک ایبؿ رک رےہ ںیہ؟ اوہنں ےن ہک یٹیب وت ایسی ابوت

وسںینک وہں وت اس  مس یک ابںیت تہب وہا رکیت ںیہ۔ ںیم ےن اہک احبسؿ اہلل اس  مس یک ابت وسونکں ےن وت ںیہن یک ایسی ابت وت ولوگں 

  آوسن ہن ےتمھت ےھت افر ہن ےھجم دنین آیئ رھپ  ب حبص وہیئ وت ںیم وہشمر وہ ریہ ےہ ںیم ےن فہ رات اس احؽ ںیم سگاری ہک ےری

ینپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن  یل  ن ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر ااسہم  ن زدی وک  ب فیح ارتےن ںیم دری وہیئ البای افر ا

ےتن ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اینپ ویبویں ویبی وج دجا رکےن ےک قلعتم اؿ دفونں  ے وشمرہ رکےن ےگل ااسہم وچہکن اج



 

 

 ے تبحم ےہ اس ےیل اوہنں ےن فاسی یہ وشمرہ دای افر اہک ای روسؽ اہلل ںیم آپ یک ویبویں ںیم الھبیئ یہ اجاتن وہں۔ نکیل  یل  ن ایب 

ٰیل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ یگنت ںیہن اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل اعت

یک۔ اؿ ےک العفہ وعرںیت تہب ںیہ افر ولڈنی )ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع(  ے درایتف ےئجیک فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے چس چس 

رفامای ا  ربریہ ایک وت ےن اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ایبؿ رک  یگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک البای افر 

ںیم وکیئ ایسی ابت دیھکی ےہ وج ےھجت ہبش ںیم ڈاؽ د  ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک  مس ےہ اس ذات یک سج ےن آپ 

 یک وہ زجب اس ےک ہک فہ مک نس ںیہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک قح ےک اس ھ اجیھب ےہ ںیم ےن اؿ ںیم وکیئ ایسی ابت ںیہن دیھکی وج بیع

افر وگدناھ وہا آاٹ وھچڑ رک وساجیت ںیہ افر رکبی آرک اھک اجیت ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ایس دؿ ہبطخ دےنی ڑھک  وہےئگ افر 

 ےریی دمد رک ؟ اس دبعاہلل  ن ایب  ن ولسؽ ےک اقمہلب ںیم دمد بلط یک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکؿ ےہ وج

صخش ےک اقمہلب ںیم سج ےن ےھجم ےری  رھگ فاولں ےک قلعتم اذتی دی احالہکن دخبا ںیم اےنپ رھگ فاولں ںیم الھبیئ داتھکی وہں افر 

سج رمد ےک اس ھ تمہت اگلیئ اس ںیم یھب الھبیئ یہ داتھکی وہں فہ رھگ ںیم ےری  اس ھ یہ دالخ وہات اھت ہی نس رک دعس  ن اعمذ 

  وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دمد ےک ےیل ایتر وہں ارگ فہ ہلیبق افس اک ےہ وت ںیم اس ڑھک

یک رگدؿ اڑادفں اگ افر ارگ فہ امہر  اھبیئ زخرج ےک ہلیبق اک ےہ وت  اسی مکح دںی لمع رکفں ہی نس رک دعس  ن سابدہ وج ہلیبق زخرج 

ڑھک  وہےئ اس  ے ےلہپ فہ رمد اصحل ےھت نکیل تیمح ےن اںیہن ااسکای افر اہک ادا یک  مس ہن وت ا ے امر ےکس اگ افر ہن ےک ےردار ےھت 

وت اس ےک لتق رپ اقدر ےہ رھپ ادیس  ن ن ری ڑھک  وہےئ افر اہک وت وھجٹ اتہک ےہ ادا یک  مس مہ اس وک لتق رکدںی ےگ وت انمقف ےہ 

ےہ افس ف زخرج دفونں ڑلایئ ےک ےیل ارھب ےئگ اہیں کت ہک آسپ ںیم ڑلےن اک ارادہ ایک افر روسؽ اہلل انموقفں یک رطػ ڑگھجا رکات 

یلص اہلل ہیلع فملس ربنم رپ یہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم  ے ارت  افر اؿ بس ےک ااعتشؽ وک رفف ایک اہیں کت ہک فہ ولگ 

 یھب اخومش وہےئگ افر ںیم اسرا دؿ رفیت ریہ ہن وت ےری  آوسن ےتمھت افر ہن ےھجم دنین یہ اخومش وہےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

آیت حبص وک ےری  اپس فادلنی آےئ ںیم دف رات افر اکی دؿ رفیت ریہ اہیں کت ہک ںیم ایخؽ رکےن یگل یھت ہک رفےن  ے ےریا ہجیلک 

 ہک اےنت ںیم اکی ااصنری وعرت ےن ادنر آےن یک ااجزت امیگن ںیم ےن قش وہاجےئ اگ فہ دفونں ےھٹیب وہےئ ےھت افر ںیم رف ریہ یھت

ا ے ااجزت د  دی فہ ھٹیب یئگ افر ےری  اس ھ رفےن یگل مہ ولگ اس احؽ ںیم ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی 

 ےھٹیب ےھت اکی ہنیہم کت ااظتنر رکےت الےئ افر ھٹیب ےئگ احالہکن اس  ے ےلہپ  ب  ے ہک ےری  قلعتم تمہت اگلیئ یئگ یھبک ںیہن

رےہ نکیل ےریی اشؿ ںیم وکیئ فیح انزؽ ںیہن وہیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دہشت ڑپاھ رھپ رفامای ا  اعہشئ اہمتر  قلعتم 

 التبم وہیئگ ےہ وت اہلل  ے رفغمت ھجم وک ایسی ایسی ربخ یلم ےہ ارگ وت ربی ےہ وت اہلل اعتٰیل اہمتری اپزیکیگ اظرہ رکد  اگ افر ارگ وت اس ںیم

بلط رک افر وتہب رک اس ےیل ہک  ب دنبہ اےنپ انگوہں اک اآرار رکات ےہ رھپ وتہب رکاتیل ےہ وت اہلل اس یک وتہب وبقؽ رکاتیل ےہ  ب 



 

 

ۃ رک ےئگ اہیں کت اکی رطقہ یھب ںیم

 

عی
ف
 ےن وسحمس ںیہن ایک افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ وگتفگ متخ یک وت ےری  آوسن د

ںیم ےن اےنپ فادل  ے اہک ہک ےریی رطػ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک وجاب دےئجی اوہنں ےن اہک دخبا ںیم ںیہن اجاتن ہک 

 وک وجاب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ایک وجاب دفں رھپ ںیم ےن اینپ امں  ے اہک ہک ےریی رطػ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

دےئجی اوہنں ےن اہک دخبا ںیم ںیہن اجیتن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ایک وہکں رضحت اعہشئ یتہک ںیہ ہک ںیم نسمک یھت افر 

 آرآؿ زایدہ ںیہن ڑپاھ اھت ںیم ےن رعض ایک ہک دخبا ںیم اجیتن وہں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ زیچ نس یل ےہ وج ولوگں ںیم

ہی وہشمر ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دؽ ںیم ھٹیب یئگ ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک چس ھجمس ایل ےہ ارگ ںیم 

وہکں ہک ںیم ربی وہں افر اہلل اجاتن ےہ ہک ںیم ربی وہں وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےریی ابت وک اچس ہن اجںین ےگ افر ارگ ںیم 

ابت اک اآرار رکولں افر ادا اجاتن ےہ ہک ںیم ربی وہں وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم اچس ںیھجمس ےگ ادا یک  مس! ںیم ےن یسک 

اینپ افر آپ یک اثمؽ رضحت ویفس ےک فادل ےک وسا ںیہن اپیئ  ب ہک اوہنں ےن رفامای اھت ہک ربص رتہب ےہ افر اہلل یہ ےریا دمد اگر ےہ 

 وج مت ایبؿ رکےت وہ رھپ ںیم ےن رتسب رپ رکفٹ دبؽ یک ےھجم ادیم یھت ہک اہلل اعتٰیل ےریی اپدکاینم اظرہ رفام د  اگ نکیل اؿ ابوتں ںیم

ادا یک  مس ےھجم ہی امگؿ ہن اھت ہک ےری  قلعتم فیح انزؽ وہیگ افر اےنپ دؽ ںیم اےنپ آپ وک اس اقلب ہن یتھ یھت ہک ےری  اس 

 وہات ہکلب ںیم یتھ یھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وکیئ وخاب دںیھکی ےگ سج ںیم اہلل اعتٰیل ےریی اعمہلم اک ذرک آرآؿ ںیم

 اپدکاینم اظرہ رکد  اگ رھپ ادا یک  مس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ہگج  ے ےٹ یھب ہن ےھت افر ہن رھگ فاولں ںیم  ے وکیئ ابرہ ایگ

آہل فملس رپ فیح انزؽ وہےن یگل افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ فیح فیلکت یک احتل اطری وہیئگ وج زنفؽ اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع ف

فیح ےک فتق اطری وہا رکیت یھت ےردی ےک دؿ ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہنم  ے الکن فہ ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع 

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع اہلل اک رکش ادا رکف ہک اس ےن اہمتری اپدکاینم ایبؿ رکدی ھجم  ے ےریی فآہل فملس ےن ھجم  ے رفامای ہک ا  اعہشئ

امں ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم ڑھکی وہاج ںیم ےن اہک ںیہن ادا یک  مس! ںیم ڑھکی ںیہن وہں یگ افر رصػ 

ْم( آرخ آتی کت  ب اہلل اعتٰیل ےن اہلل اک رکشہی ادا رکفں یگ رھپ اہلل اعتٰیل ےن ہی
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 آتی انزؽ رفامیئ )ِإّؿَ اّل

ےریی ربات ںیم ہی آتی انزؽ یک وت اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وج حطسم  ن ااثہث یک ذات رپ اس یک آراتب ےک ببس رخچ 

ںیم حطسم یک ذات رپ رخچ ںیہن رکفں اگ اس اس ےن اعہشئ رپ تمہت اگلیئ وت اہلل اعتٰیل ےن رکےت ےھت اوہنں ےن اہک ہک ادا یک  مس 

 انزؽ رفامیئ رضحت اوبرکب ک ےن ےگل ںیم وت ادا یک  مس دنسپ رکات وہ
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ں ہک اہلل اعتٰیل ھجم وک آتی )ف

دانی رشفع رکدای وج ربارب دےتی ےھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس زبنی شحج  ے ےری  قلعتم وپےتھچ شخب د  رھپ حطسم وک فیہ 

یت ےھت افر رفامےت ا  زبنی ایک وت اجیتن ےہ؟ افر وت ےن ایک داھکی ےہ؟ وت اوہنں ےن اہک ای روسؽ اہلل ںیم اےنپ اکؿ افر اینپ آھکن وک اچب

 یہ اجیتن وہں رضحت اعہشئ اک ایبؿ ےہ ہک فیہ ےریی ت رس ںیھت نکیل اہلل اعتٰیل ےن اوکن رپزیہاگری وہں ادا یک  مس ںیم وت اؿ وک ااھچ



 

 

ح ےن وباہطس اشہؾ  ن رعفہ رعفہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ف دبع

فلی 

اہلل ےک ببس  ے اچب ایل اوبارلعیب امیلسؿ  ن داؤد ےن اہک ہک ھجم  ے 

ح ےن وباہطس رہعیب  ن ایب دبعارلنمح ف ییحی  ن دیعس   ن زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایس

فلی 

رطح ایبؿ ایک۔ اوبارلعیب ےن اہک ہک ھجم  ے 

 اقمس  ن دمحم ایب رکب ایس رطح رفاتی ایک۔

ح  ن امیلسؿ ا ن اہشب زرہی رعفہ  ن زریب فدیعس  ن بیسم ہمقلع  ن فاقص یثیل افر دیبع :  رافی

فلی 

 اوب ارلعیب امیلسؿ  ن داؤد ادمح 

 اہلل  ن ہبتع رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکی رمد یسک رمد یک اپیک ایبؿ رک  وت اکیف ےہ اوب ہلیمج ےن اہک ںیم ےن اکی ڑلاک ڑپا

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

وت اہک ہک ںیہک ہی اغر فیلکت دہ  رمد یک اپیک ایبؿ رک  وت اکیف ےہ اوب ہلیمج ےن اہک ںیم ےن اکی ڑلاک ڑپا وہا اپای  ب ھجم وک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن داھکیاکی رمد یسک 

وک مہتم رکےن ےگل ےری  اکی بیقن ےن وگایہ دی ہک فہ رمد  ہن وہ )اکی لثم ےہ اس ومہعق رپ وبےتل ںیہ ہک سج اکؾ ںیم اظبرہ انم وہ نکیل ااجنؾ اکر رطخہ وہ( وگای ھجم

 اصحل ےہ وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ایسی ابت ےہ وت ا ے ےل اجؤ افر اس اک رخچ مہ رپ رےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2487    حس

اء ً :  راوی بي بَکہاب٩ سًل٦ ًبساٟوہاب خاٟس حذ ٟزح٩٤ ب٩ ا  بسا

٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ ُئ  ا َحذَّ ِٟ ا أْٟس  ا َخ ث٨ََ أب َحسَّ َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ َا  ٧ بََر ٕ أَِخ ًَل٦ ُس ب٩ُِ َس َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث ِىَی َحسَّ ٢َ أَث ا َٗ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ َة  ََِکَ ٔي ب أَب

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ ٨َِٔس  َرُج١ٕ ً َي  ل ًَ ا ث٥َُّ َرُج١ْ  اّر َز َٔک ٣ٔ احٔب َػ  َٙ ُ ٨ُ َت ً ٌِ َل َٗ َٔک  ٔب َٙ َػاح ُ ٨ُ َت ً ٌِ َل َٗ َک  ی٠َِ ٢َ َو ا َ٘ َٓ  ٥َ

 َ ل ًَ يي  ك ُُط َوَِل أَُز ُ َحٔشيب اهَّلل ٧ّا َو ًَل ُٓ ُب  ١ِ أَِحٔش ُ٘ ٠َِی َٓ َة  َٟ ا اُظ َِل ٣ََح زّٔحا أََخ ٥ُِٜ ٣َا َاَ٪ ٨ِ٣ٔ ک ا٢َ ٩ِ٣َ  َذا َٗ َٛ ا َو َذ َٛ ا أَِحٔشبُطُ  ٔ أََحّس اهَّلل ي 

َذَٟٔک ٨ِ٣ٔطُ   ٥ُ٠َ ٌِ َاَ٪ َي ک  إِٔ٪ 

ا ن السؾ دبعاولتاب اخدل ذحاء دبعارلنمح  ن ایب رکبہ اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

ٹ دی وت ےن اےنپ اپس اکی آدیم یک رعتفی یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریتی الہتک وہ وت ےن اےنپ اسیھت یک رگدؿ اک



 

 

اسیھت یک رگدؿ اکٹ دی دنچ ابر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ اہک ہک مت ںیم  ے سج صخش ےک ےیل اےنپ اھبیئ یک رعتفی 

اتکس ںیم انسگری وہاجےئ وت ےہک ںیم الفں وک ااسی ااسی اتھجمس وہں آےگ اہلل زایدہ اجاتن ےہ ںیم اہلل ےک اسےنم یسک وک ےب بیع ںیہن ہہک 

 اتھجمس وہں فہ ااسی ااسی ےہ ارگ فہ اس ےک قلعتم ھچک اجاتن وہ۔

 ا ن السؾ دبعاولتاب اخدل ذحاء دبعارلنمح  ن ایب رکبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فہ ےہ ہکلب سج دقر اجاتن وہ اانت یہ ےہک۔یسک یک رعتفی ںیم ابمہغل  ے اکؾ انیل رکم

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

 یسک یک رعتفی ںیم ابمہغل  ے اکؾ انیل رکمفہ ےہ ہکلب سج دقر اجاتن وہ اانت یہ ےہک۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2488    حس

ً :  راوی ْکیا بزیس ب٩  اس٤ٌٰی١ ب٩ ز ہ٣ح٤س ب٩ ػباح  لٰي ٨ً تٌا اهَّلل  رضی  سٰی  ٣و ابو اهَّلل   بس

 ٔ ٩ِ أَب ًَ ِبسٔ اهَّللٔ  ًَ یُِس ب٩ُِ  َُز ٨ََا ب ث َئ َحسَّ یَّا َْکٔ أًی١ُ ب٩ُِ َز ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث إح َحسَّ بَّ ُس ب٩ُِ َػ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َبٔي ٣ُوَسی َر ٩ِ أ ًَ َِزَة  ي بُز

 َ٠ ًَ َّي اهَّللُ  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ  ٍَ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ ُط  ٨ِ ُج١ٔ ًَ زَّ اٟ َز  َض ُت٥ِ َه ٌِ َل َٗ ُِت٥ِ أَِو  ٢َ أَص٠َِٜ ا َ٘ َٓ  ٔ ٔط ٔ فٔي ٣َِسح یط یُِْطٔ َي َرُج١ٕ َو ل ًَ ىٔی  یُِث ٥َ َرُجًّل  َس٠َّ ٔ َو ط  ِی

 دمحم  ن ابصح اامسلیع  ن زرکای ربدی  ن دبعاہلل اوب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل

فملس ےن اکی صخش وک اکی آدیم یک رعتفی رکےت وہےئ انس افر فہ اس یک رعتفی ںیم ابمہغل  ے اکؾ ےل رتا اھت آپ یلص اہلل ہیلع 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ےن الہک رکدای ای مت ےن اس آدیم یک ھٹیپ وتڑ ڈایل۔

  اہلل اعتٰیل ہنعدمحم  ن ابصح الیعٰمس  ن زرکای ربدی  ن دبعاہلل اوبومٰیس ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...وچبں ےک ابغل وہےن افر اؿ یک اہشدت اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک  ب مت ںیم  ے

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک  ب مت ںیم  ے ےچب االتحؾ وک چنہپ اجںیئ وت فہ ااجزت ںیل افر ریغمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ںیم  وچبں ےک ابغل وہےن افر اؿ یک اہشدت اک ایبؿ

م وہا  ب ہک ےریی رمع ابرہ اسؽ یھت افر وعروتں اک ابغل وہان ضیح  ے ےہ اس ےیل اہلل اعتٰیل ےن رفامای افر وج وعرںیت ضیح  ے ان 

ل

 

ی
ح
م

 کت ادیم وہ

 

 

ھ
مل
ح

 

 

 

ع

 

ن ص

یئگ وہں ۔ اؿ 

 افر ب ن  ن اصحل ےن اہک ہک ںیم ےن اینپ ڑپفنس وک داھکی ہک فہ اسیک اسؽ یک رمع ںیم دادی ای انین وہیئگ یھت۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2489    حس

رضی  :  راوی ہ ًبیس اهَّلل ٧آٍ اب٩ ٤ًز  اسا٣ ٨ًہًبیس اهَّلل ب٩ سٌیس ابو لٰي  تٌا  اهَّلل 

 ٍْ ٔ َآ ٧ ثَىٔی  ٢َ َحسَّ ا َٗ اهَّللٔ  َىٔی ًُبَِیُس  ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َة  ا٣َ ُو أَُس ا أَب ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ اهَّللٔ ب٩ُِ َس ا ًُبَِیُس  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر َز  اب٩ُِ ٤ًَُ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ  

٥َ رَعَ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ ُسو ا أَ٪َّ َر ُض٤َ ٨ِ یَِو٦َ ًَ ىٔی  َؿ ٔي ث٥َُّ رَعَ ٔزِن یُح  ٥ِ٠َ َٓ ٨َّة  َس َة  رِشَ ًَ  ٍَ َ َِرب اب٩ُِ أ َُو  ِو٦َ أُحُٕس َوص َی ُط  َؿ

ٔ َو  ٔیز ز ٌَ ِٟ ا ِبٔس  ًَ ٤ََز ب٩ِٔ  لَي ًُ ًَ ُت  ٔس٣ِ َ٘ َٓ  ٍْ ٔ َآ ا٢َ ٧ َٗ اَزنٔي  أََج َٓ ٨َّة  َس َة  رِشَ ًَ ٤َِص  اب٩ُِ َخ ٧ََا  ٚٔ َوأ ٨َِس َد ِٟ ُط صََذ ا ُِت ث َحسَّ َٓ ْة  َٔ ا صَُو َخ٠ٔی

 َّ ا ٩ِ٤َٟٔ ب٠ََ ُؿو ٔ أَِ٪ َيَِفٔ أٟط ٔلَي ٤ًَُّ َب إ َت َٛ ٔ َو ٔیر ب َٜ اِل ٔ َو ٔیر ِ اٟؼَّ َیَِن  َحسٌّ ب َٟ ا  ا٢َ إٔ٪َّ َصَذ َ٘ َٓ َث  ی َحٔس ِٟ ةَ  ا رِشَ ًَ ٤َِص   َخ

 روسؽ اہلل یلص اہلل دیبع اہلل  ن دیعس اوبااسہم دیبع اہلل انعف ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک فہ

ہیلع فملس ےک اسےنم ادح ےک دؿ ک ش وہےئ اس فتق اؿ یک رمع وچدہ اسؽ یھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااجزت ںیہن دی 

رھپ ںیم دنخؼ ےک دؿ ک ش وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااجزت د  دی اس فتق ےریی رمع ردنرہ اسؽ یک یھت انعف ےن اہک 

 رضحت رمع  ن دبعازعلسی ےک اپس آای  ب ہک فہ ہفیلخ ےھت افر ںیم ےن اؿ  ے ہی دحثی ایبؿ یک وت اہک ہی انابغل افر ابغل ےک ہک ںیم

 درایمؿ دح ےہ افر اےنپ اعولمں وک ھکل رک اجیھب ہک سج یک رمع ردنرہ اسؽ وہ اس اک ہصح رکشل ںیم رقمر رکںی۔

  اہلل انعف ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبع اہلل  ن دیعس اوبااسہم دیبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وت فہ ااجزت ںیل افر ریغمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ںیم وچبں ےک ابغل وہےن افر اؿ یک اہشدت اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک  ب مت ںیم  ے ےچب االتحؾ وک چنہپ اجںیئ

م وہا  ب ہک ےریی رمع ابرہ اسؽ یھت افر وعروتں اک ابغل وہان ضیح  ے ےہ اس ےیل اہلل اعتٰیل ےن رفامای افر وج وعرںیت ضیح  ے ان 

ل

 

ی
ح
م

 کت 

 

 

ھ
مل
ح

 

 

 

ع

 

ن ص

ادیم وہیئگ وہں ۔ اؿ 

 ینپ ڑپفنس وک داھکی ہک فہ اسیک اسؽ یک رمع ںیم دادی ای انین وہیئگ یھت۔افر ب ن  ن اصحل ےن اہک ہک ںیم ےن ا

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2490    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ی  ر ابوسٌیس خس رضت  ر ح شا ي ء ب٩  ًلا ا٪ ب٩ س٠ی٥  ٔو ٔیا٪ ػ اهَّلل س ًبس  ًلي ب٩ 

ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث ضٔ  َحسَّ َر یِّ  رٔ ُدِس ِٟ ا یٕس  ٌٔ َس ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٕر  ٔئ ب٩ِٔ َيَشا َلا ًَ  ٩ِ ًَ ُس٠َِی٥ٕ  َواُ٪ ب٩ُِ  ِٔ َػ ا  ث٨ََ اُ٪ َحسَّ َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث َی اهَّللٔ َحسَّ

َي ک١ُِّ  ل ًَ أجْب  ةٔ َو ٌَ ٤ُ حُ ِٟ ا  ٔ ِو٦ َی ٢َ ُُِش١ُ  ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ  ٔ ُّ بٔط ُ ِب٠ َی ُط  ٨ِ ًَ َت٥ٕٔ٠  اهَّللُ   ٣ُِح

 یل  ن دبعاہلل  نایؿ وفصاؿ  ن میلس اطعء  ن اسیر رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ 

 ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےہ ہک ہعمج ےک دؿ اک لسغ رکان رہ ابغل رپ فا ب ےہ۔

 میلس اطعء  ن اسیر رضحت اوبدیعس ادری ریض اہلل اعتٰیل ہنع یل  ن دبعاہلل  نایؿ وفصاؿ  ن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...احمک اک دمیع  ے وپانھچ ہک ایک ریت  اپس وکیئ وگاہ ےہ؟

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

   اپس وکیئ وگاہ ےہ؟احمک اک دمیع  ے وپانھچ ہک ایک ریت

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2491    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ز  شٌو ٣ اهَّلل ب٩  ًبس ع ط٘یٙ  ا٤ً ہ  ٣ٌاوی ابو  ٣ح٤س 

 ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٕٙ ٘ٔی ٩ِ َط ًَ ٔع  ٤َ ًِ َ ِْل ٩ِ ا ًَ ٔیََة  او ٌَ ٧َا أَبُو ٣ُ بََر ْس أَِخ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل و٢ُ اهَّللٔ  َرُس ا٢َ  َٗ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر



 

 

اهَّلَل َو  َٔي  ق َٟ ٕٔئ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ا٣ِز  ٢َ ا ٣َا َٔض ٍَ ب ٔل َت ِ٘ ْز َٟٔی أج َٓ ا  َض َُو ٓٔی ٔیٕن َوص ی٤َ َي  ل ًَ  َٕ ٥َ ٩ِ٣َ َح٠َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ا٢َ ًَ َ٘ َٓ  ٢َ ا َٗ اُ٪  َب ـِ َُ  ٔ ط ٠َِی ًَ َُو  ص

ِیٕص فٔيَّ  َٗ ُث ب٩ُِ  ٌَ ِْلَِط َّي ا َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ َي  ٔل ُتطُ إ ٣ِ سَّ َ٘ َٓ نٔي  َحَحَس َٓ َِرْق  ٔ أ ُضوز َی ِٟ ا َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ  َیَِن  ىٔی َوب َاَ٪ بَِی ک َٔک  َذٟ َاَ٪  ک  ٔ اهَّلل اهَّللُ  َو

 ٢َ ا َٗ ٠ُِت َِل  ُٗ ا٢َ  َٗ ٨َْة  َک بَيِّ َٟ َ ٥َ أ ٔ َوَس٠َّ ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو ا٢َ لٔي  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی َا  ًَ ٠ُِت ی ُٗ ا٢َ  َٗ  ِٕ ٔ زٔیِّ اِح٠ ُضو ٢َ ٠َِٟٔی ا َ٘ َٓ

اهَّللٔ ِضٔس  ٌَ ٔ ََرُوَ٪ ب ی٩َ َيِظ ٔذ َّٟ ا َي إٔ٪َّ  ال ٌَ اهَّللُ َت  ٢ََ ٧َِز أ َٓ  ٢َ ا َٗ لٔي  ا َب ب٤َٔ یَِذَص َٕ َو ٔ یَِح٠ ا  ٢َ اهَّللٔ إّٔذ ُسو َي آْٔخٔ َر ٔل ًّل إ ٠ٔی َٗ ا  ٨ّ٤ََ ٔض٥ِٔ ث ٧ ٤َِا  َوأَی

یَةٔ   اِْل

 دبعاہلل  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم اوباعمفہی اشمع قیقش

فملس ےن رفامای ہک سج ےن وھجیٹ  مس اھکیئ اتہک اس ےک ذرہعی  ے یسک املسمؿ اک امؽ مضہ رک ےل وت فہ اہلل  ے اس احؽ ںیم ےلم اگ 

سیق ےن ہی نس اک اہک دخبا ہی دحثی وت ےری  قلعتم ےہ ےری  افر اکی وہیدی ےک درایمؿ ہک اس رپ اہلل انراض وہاگ اثعش  ن 

اکی زنیم ےک قلعتم ڑگھجا اھت اس ےن ےری  قح اک ااکنر ایک۔ وت ںیم اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم ےل رک آای آپ یلص 

اہ ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک ںیہن رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وہیدی اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم  ے رفامای ایک ریت  اپس وکیئ وگ

ِإّؿَ  ے رفامای وت  مس اھک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! فہ وت  مس اھک ےل اگ افر ےریا امؽ مضہ رک اجےئ اگ۔ وت اہلل اعتٰیل ےن ہی آتی )
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 دمحم اوباعمفہی اشمع قیقش دبعاہلل  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل ہیلع فملس ےن ػاوماؽ افر دحفد ںیم دماع ہیلع  ے  مس ےنیل اک ایبؿ افر یبن یلص 

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

افر ہبیتق ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے  نایؿ ےن  اوماؽ افر دحفد ںیم دماع ہیلع  ے  مس ےنیل اک ایبؿ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اہمتر  دف وگاہ وہےن اچںیئہ ای اس یک  مس

ازلاند ےن وگاہ یک وگایہ افر دمیع یک  مس ےک قلعتم وگتفگ یک وت ںیم ےن اہک ہک اہلل اعتٰیل ےن رفامای ےہ مت اےنپ رمدفں  ے دف  اوہنں ےن ا ن رشہم  ے لقن ایک ہک ھجم  ے اوب

 وت دفےری ا ے اید دالےئ  وھبؽ اجےئوک وگاہ انب ول ارگ دف رمد ہن وہں وت اکی رمد افر دف وعرںیت اؿ ولوگں  ے نج وک مت دنسپ رکےت وہ وگاہ انب ول اتہک اؿ ںیم  ے ارگ اکی

د دالےئ دفےری وعرت ےک اید ںیم ےن اہک ہک  ب اکی وگاہ یک وگایہ افر دمیع یک  مس اکیف ےہ وت ہی ک ےن یک ایک رضفرت یھت ہک ارگ اکی وھبؽ اجےئ وت دفےری اس وک ای



 

 

 دالےن اک افدئہ یہ ایک وہاگ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2492    حس

ابي ٠٣یٜہ :  راوی ٍ ب٩ ٤ًز اب٩   ابو نٌی٥ ٧آ

 ُ اهَّلل ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ اب٩ُِ  َتَب  َٛ ا٢َ  َٗ َة  َٜ ٔي ٠َ٣ُِی اب٩ِٔ أَب  ٩ِ ًَ ٤ََز  ٍُ ب٩ُِ ًُ ٔ ٧َآ ا  ث٨ََ ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ن ُو  ا أَب ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُض٤َا أَ٪َّ  ٨ِ ًَ  

یَ  ِٟ ٔا َضی ب َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٔ ٠َِیط ًَ عَي  ٤ُسَّ ِٟ ا َي  ل ًَ ٔیٔن  ٤ 

ی کۃ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ھجم وک ھکل رک اجیھب
مل
ہک یبن  اوب میعن انعف  ن رمع ا ن ایب 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن دمیع ہیلع وک  مس اھکےن اک مکح دای۔

ی کۃاوب میعن انعف  ن رمع ا ن  :  رافی
مل
 ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ( ۔)

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابب رتۃمج اابلب  ے اخیل ےہ( ۔)

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2493    حس

٨٣ؼور ابووائ١ :  راوی ابي طيبہ جزیز   ًث٤ا٪ ب٩ 

ِبُس اهَّللٔ ٩ِ٣َ  ًَ  ٢َ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ائ١ٕٔ  ٔي َو َب ٩ِ أ ًَ ٕر  ٨ُِؼو ٩ِ ٣َ ًَ ْز  ٔی ا َجز ٨ََ ث َة َحسَّ َطِيَب ٔي  اُ٪ ب٩ُِ أَب ا ًُِث٤َ ٨ََ ث َٔضا  َحسَّ ٙ  ب َتٔح ٔیٕن َيِش ی٤َ َي  ل ًَ  َٕ َح٠َ

ا َب ـِ َُ  ٔ ٠َِیط ًَ َ َوصَُو  اهَّلل قَٔي  َٟ اِّل  اْب أَٟٔی٥ْ ٣َ َذ ًَ ٔلَي  ٔض٥ِٔ إ ٧ ٤َِا ٔ َوأَی اهَّلل ِضٔس  ٌَ ٔ ََرُوَ٪ ب ی٩َ َيِظ ٔذ َّٟ ا َٔک إٔ٪َّ  ذَٟ  َٙ ی َتِؼٔس  ُ اهَّلل ِز٢ََ  ٧َ ث٥َُّ إٔ٪َّ  ُ٪ ث٥َُّ أ

 ٢َ ا َٗ ا  ٤َٔ اُظ ب ٨َِ ث َحسَّ َٓ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ ُو  ٥ُُِٜ أَب ث یَُحسِّ ا  ٢َ ٣َ ا َ٘ َٓ ا  ٨َ ِي َٟ ٔ َد إ ٕص َْخَ ِی َٗ َث ب٩َِ  ٌَ ِْلَِط ىٔی  ا َاَ٪ بَِی ک ِت  َٟ ٔ ِز ٧ُ ٔيَّ أ ف َٟ  َٚ َػَس  ٢َ ا َ٘ َٓ



 

 

 ََ ا َطاصَٔس ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  ُسو ٔلَي َر ٨َا إ َتَؼ٤ِ اِخ َٓ ٕئ  َطِی ٔي  ْة ف و٣َ َرُج١ٕ ُخُؼ َیَِن  ا َوب َُّط إّٔذ طُ إ٧ٔ َٟ ُت  ٠ِ ُ٘ َٓ ُُط  ٤ٔي٨ َی  أَِو 

ا٨َّٟ  ا٢َ  َ٘ َٓ الٔي  َُب ُٕ َوَِل ی ٔ َ َیِح٠ اهَّلل قَٔي  َٟ أجْز  َٓ َُو ٓٔیَضا  اِّل َوص َٔضا ٣َ ٙ  ب َتحٔ ٔیٕن َيِش ی٤َ لَي  ًَ  َٕ ٥َ ٩ِ٣َ َح٠َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َّ ٔيی  َػل ز ًَ  

اِْلیَةَ   ٔ ظ َ صَٔذ َََرأ ِٗ ا َٔک ث٥َُّ  ذَٟ  َٙ ی َتِؼٔس اهَّللُ   ٢ََ ِز أ٧َ َٓ اُ٪  َب ـِ َُ  ٔ ط ٠َِی ًَ َُو   َوَج١َّ َوص

ری وصنمر اوبفالئ  ے رفاتی رکےت ںیہ دبعاہلل  ن وعسمد ےن ایبؿ ایک ہک وج صخش )وھجیٹ(  مس اھکےئ اتہک اس امثعؿ  ن ایب ہبیش رج

اہلل اعتٰیل ےن اس یک دصتقی  ےک ذرہعی یسک ےک امؽ اک قحتسم وہاجےئ وت فہ ادا ا ے اس احؽ ںیم ےلم اگ ہک فہ اس رپ ہصغ وہاگ رھپ
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( آرخ کت انزؽ رفامیئ رھپ اثعش  ن سیق امہر  اپس رکےت وہےئ آتی )ِإّؿَ اّل
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آےئ افر اہک ہک اوبدبعارلنمح مت  ے ایک ایبؿ رکےت ںیہ؟ مہ ےن اؿ  ے ایبؿ ایک وج اوہنں ےن اہک اھت وت اثعش ےن اہک ہک فہ چس ےتہک 

انزؽ وہیئ ےہ امہر  افر اکی صخش ےک درایمؿ اکی زیچ ےک قلعتم ڑگھجا اھت وت مہ اانپ دقمہم روسؽ  ںیہ ہی آتی امہر  یہ قلعتم

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم ےل ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت اہمتر  دف وگاہ وہں ےگ ای فہ  مس اھکےئ ںیم 

 اھک ےل اگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای وج صخش وھجیٹ  مس اھکےئ اتہک اس ےک ذرہعی ےن رعض ایک فہ وت رپفاہ ںیہن رک  اگ افر  مس

یسک ےک امؽ اک قحتسم وہاجےئ وت اہلل  ے اس احؽ ںیم ےلم اگ ہک فہ اس  ے انراض وہاگ وت اہلل اعتٰیل ےن اس یک دصتقی رکےت وہےئ ہی 

 آتی انزؽ یک رھپ ہی آتی ڑپیھ۔

  ہبیش رجری وصنمر اوبفالئامثعؿ  ن ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ وکیئ صخش دوعٰی رک  ای تمہت اگلےئ وت اس وک اایتخر ےہ ہک وگاہ التش رک  افر وگا

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

 ےئ وت اس وک اایتخر ےہ ہک وگاہ التش رک  افر وگاہ التش رکےن ےک ےیل دفڑ ۔ارگ وکیئ صخش دوعٰی رک  ای تمہت اگل

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2494    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اب٩  رضت  ٣ہ ح ًَک ظا٦  ہ ًسی  بي  ا اب٩  ر  ظا  ٣ح٤س ب٩ ب



 

 

 َ٨َ ث إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ًَٔل٢َ ب٩َِ َحسَّ ُض٤َا أَ٪َّ ص ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٣َُة  َِٔکٔ ث٨ََا ً ٕ َحسَّ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ ٔسٓیٕ  ًَ اب٩ُِ أَبٔي  ا 

ٔيی   َّ٨ ا٢َ اٟ َ٘ َٓ َئ  ٤َا َسِح اب٩ِٔ  ٔک  ی رَٔشٔ ٥َ ب َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیِّ َػل ا٨َّٟ ٨َِٔس  ُط ً َزأََت ا٣ِ  َٖ َذ َٗ َة  ا أ٣َُیَّ َّي  ُة أَِو َػل ٨َ بَيِّ ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ هَّللُ 

بَيِّ  ِٟ ا ُٔص  َی٠َِت٤  ُٙ ٔ ٨َِل٠ َی ًّل  َرُج  ٔ ٔط َزأَت َي ا٣ِ ل ًَ ٧َا  َی أََحُس َرأ ا  َٔذ اهَّللٔ إ  ٢َ ُسو َا َر ٢َ ی ا َ٘ َٓ  ََ ٔ ِضز ٔي َه َة َوإِٔلَّ َحسٌّ َحسٌّ ف ٨َ بَيِّ ِٟ ا  ٢ُ و ُ٘ ١َ َي ٌَ َح َٓ َة  ٨َ

 ٌَ ا٠ِّٟ یَث  َذَْکَ َحٔس َٓ  ََ ٔ ِضز ٔي َه  ا٪ٔ ف

دمحم  ن اشبر ا ن ایب دعی اشہؾ رکعہم رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک الہؽ  ن 

ما ء  ے زان رکےن یک تمہت اگلیئ ینب یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای
ح
س

ہک  اہیم ےن اینپ ویبی رپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم رشکی  ن 

س وکیئ وگاہ ےہ؟ ای ریتی ھٹیپ وک وکڑ  اگلےئ اجںیئ ےگ اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل  ب وکیئ صخش اینپ ویبی رپ یسک رمد ریت  اپ

وک دےھکی وت ایک فہ وگاہ التش رکےن ےک ےیل اجےئ اگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت رےہ ہک وگاہ الؤ فرہن اہمتر  ھٹیپ رپ وکڑ  

 اعلؿ یک دحثی ایبؿ یک۔اگلےئ اجںیئ ےگ رھپ 

 دمحم  ن اشبر ا ن ایب دعی اشہؾ رکعہم رضحت ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رصع ےک دعب  مس اھکےن اک ایبؿ۔

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

  مس اھکےن اک ایبؿ۔ رصع ےک دعب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2495    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو ح  ٟ ابوػا ع  ٤ً ا ٟح٤یس  ا ًبس اهَّلل جزیز ب٩  ًبس  ًلي ب٩ 

 َ ِْل ٩ِ ا ًَ ٤ٔیٔس  َح ِٟ ا ِبسٔ  ًَ ُ ب٩ُِ  ٔیز ز ا َج ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ ِبٔس  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٨ََا  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر َِزَة  َُزی َبٔي ص ٩ِ أ ًَ أٟٕح  ٩ِ أَبٔي َػ ًَ ٤َٔع  ًِ

 ِّ ُزَٛ ی ض٥ِٔ َوَِل  ِی َٟ ٔ ُ إ ُوز ٨ِ َی ُ َوَِل  اهَّلل ُض٥ِ  ٤ُ ُک٠َِّ ًََلثَْة َِل ی ٥َ ث َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ـِ َر َٓ َي  ل ًَ اْب أَٟٔی٥ْ َرُج١ْ  َذ ًَ ُض٥ِ  َٟ ض٥ِٔ َو إئ ی ١ٔ ٣َ



 

 

 ُ ی ا  ُظ ٣َ َلا ًِ َ إِٔ٪ أ َٓ ٧َِیا  طُ إِٔلَّ ٠ٟٔس  ٌُ ٔ اي َُب َرُجًّل َِل ی  ٍَ َی َرُج١ْ بَا بٔی١ٔ َو اٟشَّ اب٩َِ  ُط  ٨ِ٣ٔ ٍُ ٨َ ی٤َِ  ٕٙ ی َرُج١ْ بَْٔطٔ ُط َو َٟ  ٕٔ َی  ٥ِ َٟ طُ َوإِٔلَّ  َٟ ٔیُس َوفَي  ز

 َ ِس أ َ٘ َٟ َٕ بٔاهَّللٔ  َح٠َ َٓ َِّصٔ  ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ٕة َب ٌَ َرُجًّل بٔٔش٠ِ اَو٦َ  أََخَذصَاَس َٓ ا  َذ َٛ ا َو َذ َٛ ا  َٔض َلی ب ًِ 

 یل  ن دبعاہلل رجری  ن دبعادیمحل اشمع اوباصحل اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

 آےئ اگ افر ہن اںیہن اپک ےن رفامای ہک نیت آدویمں  ے اہلل اعتٰیل )ایقتم ےک دؿ( وگتفگ ںیہن رفامےئ اگ افر ہن اؿ یک رطػ رظن

رک  اگ افر اؿ ےک ےیل درد انک ذعاب ےہ اکی فہ صخش سج ےک اپس راےتس ںیم رضفرت  ے زادئ اپین وہ افر اسمرففں وک ہن 

د  دفےر  فہ صخش وج یسک  ے تعیب رصػ داین یک اخرط رک  ارگ فہ اس یک رمیض ےک اطمقب داتی ےہ وت اقمئ راتہ ےہ فرہن 

اتی ےہ رسیت  فہ صخش وج یسک  ے رصع ےک دعب یسک اسامؿ اک ومؽ رک  افر اہلل یک وھجیٹ  مس اھکےئ ہک اس وک ہی زیچ تعیب وک وتڑ د

 اےنت اےنت داومں ںیم یلم ےہ افر رخدیار اس وک رخدی ےل۔

  یل  ن دبعاہلل رجری  ن دبعادیمحل اشمع اوباصحل اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... دماع ہیلع  مس فںیہ رپ اھکےئ اہجں رپ اس  ے  مس یل اجےئ افر دفےری ہگج رپ ہن لقتنم

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

لقتنم ایک اجےئ افر رمفاؿ ےن زدی  ن اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ربنم رپ  مس اھکےن اک مکح دای  دماع ہیلع  مس فںیہ رپ اھکےئ اہجں رپ اس  ے  مس یل اجےئ افر دفےری ہگج رپ ہن

 ےن  رکےن اگل افر یبن یلص اہلل ہیلع فملسوت اوہنں ےن اہک ہک ںیم اینپ ہگج رپ رہ رک یہ  مس اھکؤں اگ فںیہ رپ  مس اھکےن ےگل افر ربنم رپ اجےن  ے ااکنر رک دای رمفاؿ اؿ رپ  بجع

 رفامای اہمتر  دف وگاہ وہےن اچںیئہ ای فہ  مس اھکےئ افر اس ںیم یسک یک صیصخت ںیہن رفامیئ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2496    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ز  شٌو ٣ اب٩  ئ١  ا ابوو ع  ٤ً ا احس  ٟو اس٤ٌٰی١ ًبس سٰی ب٩   ٣و

 ٔ وَسی ب٩ُِ إ ا ٣ُ ٨ََ ث اَحسَّ  ٩ِ ًَ ٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  َرضَٔی   ٕ ز و ٌُ اب٩ِٔ ٣َِش  ٩ِ ًَ ٔي َوائ١ٕٔ  ٩ِ أَب ًَ ٔع  ٤َ ًِ َ ِْل ا  ٩ِ ًَ احٔٔس  َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث أًی١َ َحسَّ ٔيیِّ ِس٤َ َّ٨ ٟ

٠َیِ  ًَ َ َوصَُو  اهَّلل قَٔي  َٟ اِّل  َٔضا ٣َ ٍَ ب َتٔل ِ٘ ٔیٕن َٟٔی ی٤َ لَي  ًَ  َٕ ا٢َ ٩ِ٣َ َح٠َ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  اُ٪ َػل َب ـِ َُ  ٔ  ط



 

 

ومیس  ن اامسلیع دبعولادح اشمع اوبفالئ ا ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش وھجیٹ  مس اھکےئ اگ اتہک یسک اک امؽ مضہ رک اجےئ وت اہلل  ے اس احؽ ںیم ےلم اگ ہک فہ اس رپ بضغ

 انک وہاگ۔

 ومٰیس  ن الیعٰمس دبعولادح اشمع اوبفالئ ا ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ دنچ آدیم اکی دفےر   ے  مس اھکےن ںیم تقبس رکان اچںیہ ۔

  ایبؿوگاویہں اک :   ابب

 ارگ دنچ آدیم اکی دفےر   ے  مس اھکےن ںیم تقبس رکان اچںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2497    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ہزیزہ رضی  ابو ہ٤ا٦  ٤ٌ٣ز  اٚ  ٟزز ا ًبس ٙ ب٩ نَّص   اسح

زَّ  زَّ اٟ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ َِّص ُٚ ب٩ُِ َن ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َِزَة  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ  ٕ ا٦ َّ٤ ٩ِ َص ًَ ٤َْز  ٌِ َا ٣َ بََر٧ ٚٔ أَِخ ا

 ُٕ ٔ یَِح٠ ُض٥ِ  ٔیٔن أَی  َی٤ ِٟ ا ُض٥ِ فٔي  ٨َ َض٥َ بَِي َز أَِ٪ ُيِش أ٣ََ َٓ ا  ًُو َ َِ
َ أ َٓ ٤ٔیَن  َی ِٟ ا ِو٦ٕ  َٗ َي  ل ًَ َق  ٥َ رَعَ َس٠َّ  َو

 دبعارلزاؼ رمعم امہؾ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دنچ آدویمں  ے ااحسؼ  ن رصن

 مس اھکےن وک اہک وت اؿ ںیم  ے رہ اکی ےن دلجی یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای ہک  مس ںیم اؿ ےک درایمؿ آرہع ادنازی 

 ےئیک اجےئ ہک وکؿ  مس ااھٹ

 اقحس  ن رصن دبعارلزاؼ رمعم امہؾ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

ی ل ے
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ھ

 

ت

ھدذ اہلل ف اامی

ن ع

 فؿ 

  

 

 ...اہلل اعتٰیل اک وقؽ اؿ اذلنی ی

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب
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 اہلل اعتٰیل اک وقؽ اؿ اذلنی ی

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2498    حس

اوفي :  راوی بي  ا اهَّلل ب٩  ًبس ہ  اسل شکي بو ٜ اس٤ٌٰی١ س ابو ہی٥  ابزا ا٦  ًو رو٪  ہا ٙ یزیس ب٩   اسح

 ِ زٔیُس ب َی بََر٧َا  ُٚ أَِخ ا ِٔسَح َىٔی إ ث ٔ ب٩َِ َحسَّ اهَّلل ِبَس  ًَ  ٍَ ٔ ٤ َِٜشکٔي  َس اٟشَّ أًی١َ  ٤َ ِٔس اصٔی٥ُ أَبُو إ َِز َىٔی إٔب ث ا٢َ َحسَّ َٗ ا٦ُ  وَّ ٌَ ِٟ ا بََر٧َا  ُروَ٪ أَِخ ا  ٩ُ َص

 ٌِ ٥ِ ُي َٟ ا  ا ٣َ َلی بَٔض ًِ َ ِس أ َ٘ َٟ ٔاهَّللٔ  َٕ ب َح٠َ َٓ ُط  َت ٌَ ٔس٠ِ َرُج١ْ  ا٦َ  َٗ َ ٢ُ أ و ُ٘ ا َي ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٔي أَِوفَي  َب ََرُوَ٪ ٔلضَ أ ی٩َ َيِظ ٔذ َّٟ ا ِت إٔ٪َّ  َٟ َ ز ٨َ َٓ ا 

ائ٩ْٔ  رٔبّا َخ ک١ُٔ  آ ُع  أج َّ٨ اٟ ٔي أَِوفَي  اب٩ُِ أَب  ٢َ ا َٗ ًّل َو ٠ٔی َٗ ا  ٨ّ٤ََ ٔض٥ِٔ ث ٧ ٤َِا ِضٔس اهَّللٔ َوأَی ٌَ ٔ  ب

ےن اانپ اسامؿ  ااحسؼ سیدی  ن تارفؿ وعاؾ اربامیہ اوباامسلیع یکسکس وباہطس دبعاہلل  ن ایب افیف  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش

انزؽ ابزار ںیم اگلای افر اہلل یک  مس اھکیئ ہک اس وک ہی زیچ اےنت ںیم یلم ےہ احالہکن اےنت داومں ںیم اس ےن ںیہن رخدیا اھت۔ وت ہی آتی 

یل وہیئ ہک ےب کش وج ولگ اہلل ےک دہع افر اینپ ںومسں ےک اس ھ وھتڑی تمیق فوصؽ رکےت ںیہ اخل افر ا ن ایب افیف ےن اہک دال

 رکےن فاال افر وسد وخار افر اخنئ ےہ۔

 اقحس سیدی  ن تارفؿ وعاؾ اربامیہ اوبالیعٰمس یکسکس وباہطس دبعاہلل  ن ایب افیف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

ی ل ےاہلل اعتٰیل اک وقؽ 
قل
  

 
 

م ث

ھ

 

ت

ھدذ اہلل ف اامی

ن ع

 فؿ 

  

 

 اؿ اذلنی ی

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2499    حس



 

 

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ز  شٌو ٣ اهَّلل ب٩  ًبس ئ١  ا ابوو ہ س٠امی٪  ٣ح٤س ب٩ جٌَف طٌب ٟس   برش ب٩ خا

ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث أٟٕس َحسَّ ٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ َخ ث ٩ِ  َحسَّ ًَ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اهَّللُ  ٔ َر اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ ائ١ٕٔ  َبٔي َو ٩ِ أ ًَ  ٪َ ٩ِ ُس٠َامِیَ ًَ َة  َب ٌِ ُط  ٩ِ ًَ ََفٕ  ٌِ َج

 َ ا٢َ أ َٗ َرُج١ٕ أَِو  ا٢َ  ٣َ ٍَ َتٔل ِ٘ ذٔبّا َٟٔی َا ٔیٕن ک ٤ َی َي  ل ًَ  َٕ ا٢َ ٩ِ٣َ َح٠َ َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ ُ اٟ َ َوص اهَّلل قَٔي  َٟ  ٔ اُ٪ خٔیط َب ـِ َُ  ٔ ط ٠َِی ًَ َو 

ٔض٥ِٔ  ا٧ َی٤َِ اهَّللٔ َوأ ِضٔس  ٌَ ٔ ََرُوَ٪ ب ٔذی٩َ َيِظ َّٟ ا آٔ٪ إٔ٪َّ  ُْقِ ِٟ ا ٔي  َٔک ف َذٟ  َٙ ی َتِؼٔس َّ َوَج١َّ  ز ًَ اهَّللُ   ٢ََ ِز ٧َ اْب  َوأ َذ ًَ  ٔ ٔط ِوٟ َٗ ٔلَي  ََة إ اِْلی ًّل  ٠ٔی َٗ ا  ٨ّ٤ََ ث

 ًَ  ٥َُِٜ ث ا َحسَّ ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ ُث  ٌَ َِط اِْل ىٔی  َ٘ٔی ٠َ َٓ ِت أَٟٔی٥ْ  َٟ ز ٧ ٔيَّ  ٢َ ف ا َٗ ا  َذ َٛ َذا َو َٛ ُت  ٠ِ ُٗ ِو٦َ  َی ِٟ ا  ِبُس اهَّللٔ 

رشب  ن اخدل دمحم  ن رفعج ہبعش امیلسؿ اوبفالئ دبعاہلل  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ 

 اک امؽ ای اےنپ اھبیئ اک امؽ مضہ رک ےل وت اہلل اعتٰیل  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش وھجیٹ  مس اھکےئ اتہک یسک صخش

فَؿ 
ُ
 َ

 

ْ

 

َ
 

 ی
َ

 

ذِي 

 

َ
اس احؽ ںیم ےلم اگ ہک فہ اس  ے انراض وہاگ افر اہلل اعتٰیل ےن اس یک دصتی رکےت وہےئ آرآؿ ںیم آتی )ِإّؿَ اّل

 ( آرخ کت انزؽ رفامیئ۔ ےھجم
ً
ِی ل
قَل
  ً

 

َ
َ

 

ْم ث
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ت

 
َ
ْ
ي 
َ
أ
َ
ِ ف
َ
َْھدذِ اّ

ع
ِ
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 اثعش  ن سیق ےلم افر اہک ہک دبعاہلل ےن آج مت  ے ایک ایبؿ ایک؟ ںیم ےن 

 اؿ  ے اہک ہک اس اس رطح ایبؿ ایک وت اوہنں ےن اہک ہک ہی آتی ےری  یہ قلعتم انزؽ وہیئ ےہ۔

 رشب  ن اخدل دمحم  ن رفعج ہبعش امیلسؿ اوبفالئ دبعاہلل  ن وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... مس سک رطح یل اجےئ اہلل اعتٰیل ےن رفامای فہ ںیہمت رایض رکےن ےک ےیل ںیمسق اھکےت ہ

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

 اھکےت ںیہ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک رھپ اہمتر  اپس اہلل یک ںیمسق اھکےت وہےئ آےئ ہک  مس سک رطح یل اجےئ اہلل اعتٰیل ےن رفامای فہ ںیہمت رایض رکےن ےک ےیل ںیمسق

 ےن رفامای ہک اکی فہ صخش وج رصع ےک دعب ادا یکمہ ےن وت رصػ الھبیئ افر وماتقف رک دےنی اک ارادہ ایک اھت افر  مس ںیم ابہلل اتہلل ای فاہلل اہک اجےئ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 وھجیٹ  مس اھکےئ افر اہلل اعتٰیل ےک وسا یسک یک  مس ہن اھکےئ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2500    حس

اهَّلل :  راوی ًبیس  ہ ب٩  ك٠ح ٟس سے وہ  ا اپ٨ے و ابوسہی١  ک  ٟ ٣ا اهَّلل  ًبس  اس٤ٌٰی١ ب٩ 



 

 

 ٔ َى ث ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ أًی١ُ ب٩ُِ  ٤َ ٨ََا إِٔس ث اهَّللٔ َحسَّ ٍَ ك٠ََِحَة ب٩َِ ًُبَِیٔس  ٔ َس٤ َّطُ  ٔ أ٧َ ٩ِ أَبٔیط ًَ أٟٕک  َضِی١ٔ ب٩ِٔ ٣َ ٔ أَبٔي ُس ط ِّ٤ ًَ  ٩ِ ًَ أْٟک  ی ٣َ

 ٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ًَل٦ اِْلِٔس  ٩ِ ًَ ُُط  َُو َيِشأَٟ ا ص َٔذ إ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ َرُسو َي  ٔل َرُج١ْ إ َئ  ٢ُ َجا و ُ٘ َػ َي اهَّللٔ   ٢ُ ُسو طٔ  َر ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ل

 ٢َ ا َ٘ َٓ  ََ وَّ لَّ ٢َ َِل إِٔلَّ أَِ٪ َت ا َٗ ا  یِرَُص َُ لَيَّ  ًَ ٢َ َص١ِ  ا َ٘ َٓ ٔة  ِی٠َ ا٠َّٟ ٔ َو ِو٦ َی ِٟ ا ٔي  إت ف ُص َػ٠ََو ٥َ َخ٤ِ َس٠َّ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ُ ُسو َر  

 َٗ ُُظ  َیِر َيَّ ُ ل ًَ ٢َ َص١ِ  ا َٗ اَ٪  ـَ َر٣َ  ٔ ِضز َط ا٦ُ  ٔػَی ا٢َ َو َٗ َاَة  َّک ز ٥َ اٟ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢ُ ُسو ُط َر َٟ َذَْکَ  ا٢َ َو َٗ  ََ وَّ لَّ ا٢َ َِل إِٔلَّ أَِ٪ َت

لَي َصَذا ًَ ٔیُس  ٔ َِل أَز اهَّلل ٢ُ َو و ُ٘ َُو َي ُج١ُ َوص زَّ اٟ ََز  َِزب أ َٓ  ََ وَّ لَّ ٢َ َِل إِٔلَّ أَِ٪ َت ا َٗ َیِرَُصا  َيَّ ُ ل ًَ ُ٘  َص١ِ  َِن اهَّللُ َوَِل أ َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ا٢َ  َٗ ُؽ 

 َٚ َػَس َح إِٔ٪  ٠َ ِٓ َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ 

اامسلیع  ن دبعاہلل امکل اوبلیہس اےنپ فادل  ے فہ ہحلط  ن دیبع اہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ؾ ےک قلعتم وپےنھچ اگل وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای دؿ فملس یک ادتم ںیم آای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے االس

افر رات ںیم اپچن امنزںی ڑپینھ اس ےن وپاھچ ایک ھجم رپ اؿ امنزفں ےک العفہ افر یھب وکیئ امنز رفض ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ملس ےن رفامای افر راضمؿ ےک رفز  رانھک اس ےن رعض ایک اس ےک ےن رفامای ںیہن رگم ہی ہک وت لفن ڑپےھ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

ر  ہی ہک وت )اینپ وخیش  ے( وکیئ لفن رفزہ رےھک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ہ گ
لل

 العفہ یھب ھجم رپ ھچک رفض ےہ؟ آپ ےن رفامای ںیہن ا

  رگم ہی ہک یلفن دصہق ےن اس  ے زوکۃ ےک قلعتم ایبؿ ایک وت اس ےن رعض ایک ایک ھجم رپ اس ےک العفہ 
 
ہ

 

ت

یھب ھچک ےہ؟ آپ ےن رفامای 

ملس ےن د  فہ آدیم ہی اتہک وہا الچ ایگ ہک دخبا ںیم اس رپ ہن وت زایدیت رکفں اگ افر ہن اس ںیم ھچک یمک رکفں اگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 رفامای ہی صخش اکایمب رتا ارگ اچس ےہ۔

  اےنپ فادل  ے فہ ہحلط  ن دیبع اہللالیعٰمس  ن دبعاہلل امکل اوبلیہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

 رھپ اہمتر  اپس اہلل یک ںیمسق اھکےت وہےئ آےئ ہک  مس سک رطح یل اجےئ اہلل اعتٰیل ےن رفامای فہ ںیہمت رایض رکےن ےک ےیل ںیمسق اھکےت ںیہ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک

ےن رفامای ہک اکی فہ صخش وج رصع ےک دعب ادا یک مہ ےن وت رصػ الھبیئ افر وماتقف رک دےنی اک ارادہ ایک اھت افر  مس ںیم ابہلل اتہلل ای فاہلل اہک اجےئ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 ا یسک یک  مس ہن اھکےئ۔وھجیٹ  مس اھکےئ افر اہلل اعتٰیل ےک وس



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2501    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل ب٩  ًبس  ٍ ہ ٧آ اس٤ٌٰی١ جویزی سٰی ب٩   ٣و

 ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍْ ٔ َآ َذَْکَ ٧ ا٢َ  َٗ ٔیَُة  یِز َو ا ُج ث٨ََ أًی١َ َحسَّ ٤َ وَسی ب٩ُِ إِٔس ٨ََا ٣ُ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ ضَٔی اهَّللُ   َر

ٔ أَِو َٟٔیِؼ٤ُِت  ٔاهَّلل ِٕ ب ٔ ٠َِیِح٠ َٓ ا  ّٔ ٔ اٟ َاَ٪ َح ک  ٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ 

 وج صخش  مس ومیس  ن اامسلیع وجریہی انعف دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای

 اھکےئ وت اہلل یک  مس اھکےئ ای اخومش رےہ۔

 ومٰیس  ن الیعٰمس وجریہی انعف دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ش اس صخش اک ایبؿ وج  مس ےک دعب وگاہ ک ش رک 

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

ںیم زایدہ تسچ وہ اطؤس اس صخش اک ایبؿ وج  مس ےک دعب وگاہ ک ش رک  افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اشدی مت ںیم  ے ضعب اکی دفےر   ے دلیل ک ش رکےن 

 یٹ  مس  ے زایدہ وبقؽ ےیک اجےن اک قحتسم ےہ۔افر اربامیہ افر رشحی ےن اہک ہک اچس وگاہ وھج

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2502    حس

٨ًہ٤ا :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ا٦ س٤٠ہ  ب  ظا٦ ب٩ رعوہ رعوہ زی٨ ہ ک  ٟ ٣ا ش٤٠ہ  ٣ اهَّلل ب٩   ًبس 

ا ٩ِ صَٔظ ًَ ٕٔک  اٟ ٩ِ ٣َ ًَ َة  اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ُسو٢َ َحسَّ َر ا أَ٪َّ  ٨َِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  َس٤َ٠َ ٩ِ أ٦ُِّ  ًَ َب  ٨َِ ی ٩ِ َز ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٦

 ٩ِ٣ٔ ٔ ٔط ت َح٩ُ بُٔححَّ ِٟ َ ٥ُِٜ أ ـَ ٌِ ١َّ َب ٌَ َٟ َيَّ َو ٔل وَ٪ إ ٤ُ َتٔؼ ٥ُِ َتِد َّٜ ٢َ إ٧ٔ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ُط اهَّللٔ  َٟ ُت  ِی ـَ َٗ  ٩ِ٤َ َٓ ٕف  ٌِ ِّٙ أَخٔیطٔ  َب بَٔح

ا َیأُِخِذَص ًَل  َٓ  ٔ ار ا٨َّٟ ّة ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِٔل ُط ٗ َٟ  ٍُ َل ِٗ َ ٤ََّا أ إ٧ٔ َٓ  ٔ ٔط ِوٟ َ٘ ٔ ا ب ّئ  َطِی



 

 

 دبع اہلل  ن ہملسم امکل اشہؾ  ن رعفہ رعفہ زبنی اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل امہنع  ے رفاتی رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

ہم ےل رک آےت وہ افر اشدی مت ںیم  ے وکیئ صخش دلیل ک ش رکےن ںیم دفےر   ے زایدہ تسچ وہ ےن رفامای ہک مت امہر  اپس دقم

افر ںیم اس وک اس ےک اھبیئ ےک قح ںیم  ے اس ےک ک ےن ےک ببس  ے ھچک دال دفں وت فہ آگ اک ڑکٹا ےہ وج ںیم ا ے د  رتا وہں 

 فہ ا ے ہن ےل۔

 رعفہ زبنی اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل امہنعدبع اہلل  ن ہملسم امکل اشہؾ  ن رعفہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج فدعہ وپرا رکےن اک مکح د  افر ب ن  یری ےن ہی اہک ےہ افر رضحت اس

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

ع ےن فدعہ دعہ وپرا رکےن اک مکح د  افر ب ن  یری ےن ہی اہک ےہ افر رضحت الیعٰمس اک ہی ففص ایبؿ ایک ایگ ےہ ہک فہ فدعہ ےک ےچس ےھت افر ا ن اوشاس صخش اک ایبؿ وج ف

ےنپ اکی داامد اک ذرک رکےت وہےئ انس ہک وپرا رکےن اک مکح دای افر رمسہ ) ن دجب(  ے ایس رطح لقن ایک وسمر  ن رخمہم اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ا

  ے ادتسالؽ رکےت ےھت۔ اوہنں ےن وج فدعہ ھجم  ے ایک اھت وپرا رک دای اوب دبعاہلل )اخبری( ےن اہک ہک ںیم ےن اقحس  ن اربامیہ وک داھکی ہک ا ن اوشع یک دحثی

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2503    حس

ہ :  راوی ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ًباض  اهَّلل ب٩  ًبس اهَّلل  ًبس اهَّلل ب٩  ًبیس  اب٩ طہاب  ح  ٟ ہی٥ ب٩ سٌس ػا ابزا ہی٥ ب٩ ح٤زہ  ا  ابز

اهَّللٔ ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٕٔح  اٟ َػ  ٩ِ ًَ ٕس  ٌِ َس اصٔی٥ُ ب٩ُِ  َِز ا إٔب ٨ََ ث زََة َحسَّ ٤ِ اصٔی٥ُ ب٩ُِ َح َِز ا إٔب ٨ََ ث اهَّللٔ أَ٪َّ َحسَّ ِبٔس  ًَ اهَّللٔ ب٩َِ  ب٩ِٔ  ِبَس  ًَ

یَ  َذا  ا َک ٣َ ُت ِٟ َ َسأ طُ  َٟ ا٢َ  َٗ  ١َ ِٗ َٔز َیاَ٪ أَ٪َّ ص ِٔ ُس بََرنٔي أَبُو  ا٢َ أَِخ َٗ بََرُظ  ُض٤َا أَِخ ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر إض  بَّ ًَ ٥ِ ُٛ َز َّطُ أ٣ََ ٧َ ٤َِت أ ًَ َ ز َٓ  ٥ِ ُٛ ُ ز أ٣ُِ

ََزا ِضٔس َوأ ٌَ ِٟ ٔا أئ ب َٓ َو ِٟ ا ٖٔ َو ا َٔ ٌَ ِٟ ا ٚٔ َو ِس اٟؼِّ ٔ َو ًَلة ٔاٟؼَّ ٧َٔيٓیٕ ب ُة  َٔ ٔػ  ٔ ظ ٢َ َوصَٔذ ا َٗ ٧َةٔ  ا ِْل٣ََ ا  ٔئ 

اربامیہ  ن زمحہ اربامیہ  ن دعس اصحل ا ن اہشب دیبع اہلل  ن دبعاہلل دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ 

 ھجت  ے وپاھچ ہک فہ اوہنں ےن اوب نایؿ اک وقؽ لقن ایک ےہ ہک رہلق ےن اؿ  ے ) ب ہک احتل رفک ںیم ےھت( اہک ہک ںیم ےن

اتی ےہ )وربمغی( ںیہمت سک ابت اک مکح داتی ےہ؟ وت مت ےن ایبؿ ایک ہک فہ امنز اچسیئ اپک داینم اافیےئ دہع افر ااموتنں یک ادا یگی اک مکح د



 

 

 رہلق ےن اہک ہی وت یبن یک تفص ےہ۔

 ہلل دبعاہلل  ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاربامیہ  ن زمحہ اربامیہ  ن دعس اصحل ا ن اہشب دیبع اہلل  ن دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

 ایگ ےہ ہک فہ فدعہ ےک ےچس ےھت افر ا ن اوشع ےن فدعہ اس صخش اک ایبؿ وج فدعہ وپرا رکےن اک مکح د  افر ب ن  یری ےن ہی اہک ےہ افر رضحت الیعٰمس اک ہی ففص ایبؿ ایک

کی داامد اک ذرک رکےت وہےئ انس ہک وپرا رکےن اک مکح دای افر رمسہ ) ن دجب(  ے ایس رطح لقن ایک وسمر  ن رخمہم اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک اےنپ ا

  دبعاہلل )اخبری( ےن اہک ہک ںیم ےن اقحس  ن اربامیہ وک داھکی ہک ا ن اوشع یک دحثی  ے ادتسالؽ رکےت ےھت۔اوہنں ےن وج فدعہ ھجم  ے ایک اھت وپرا رک دای اوب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2504    حس

رضت  :  راوی ٟس سے وہ ح ا اپ٨ے و ٣ز  ًا بي  ا ک ب٩  ٟ ٣ا ٍ ب٩  ٓ ٧ا ابوسہی١  ٌَف  اس٤ٌٰی١ ب٩ ج ہ ب٩ سٌیس  يب رضی اهَّلل ٗت ابوہزیزہ 

٨ًہ لٰي   تٌا

ٔي  ٔٔک ب٩ِٔ أَب اٟ ٍٔ ب٩ِٔ ٣َ ٔ َآ َضِی١ٕ ٧ َبٔي ُس ٩ِ أ ًَ ََفٕ  ٌِ أًی١ُ ب٩ُِ َج ٤َ ا إِٔس ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ َبُة ب٩ُِ َس تَِي ُٗ ا  ٨ََ ث یَِزَة َحسَّ َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ  ٕ ز ا٣ٔ ًَ

 ُ اهَّلل َّي  َػل و٢َ اهَّللٔ  َرُس ٨ِطُ أَ٪َّ  ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َس َر ًَ َٔذا َو ٩َٔ٤ُ َخاَ٪ َوإ ِؤت ا ا  َٔذ َذَب َوإ َٛ َث  ا َحسَّ ًََلْث إَٔذ ٙٔ ث ٔ آ ٨َ ٤ُ ِٟ ا ُة  َی ٢َ آ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ

 َٕ  أَِخ٠َ

ہبیتق  ن دیعس اامسلیع  ن رفعج اوبلیہس انعف  ن امکل  ن ایب اعرم اےنپ فادل  ے فہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی 

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای انمقف یک نیت اشناینں ںیہ  ب وگتفگ رک  وت وھجٹ وبےل  ب اامتن دی رکےت ںیہ ہک ر

 اجےئ وت اس ںیم ایختن رک  افر  ب فدعہ رک  وت اس ےک الخػ رک ۔

 رہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق  ن دیعس الیعٰمس  ن رفعج اوبلیہس انعف  ن امکل  ن ایب اعرم اےنپ فادل  ے فہ رضحت اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

فدعہ ےک ےچس ےھت افر ا ن اوشع ےن فدعہ  اس صخش اک ایبؿ وج فدعہ وپرا رکےن اک مکح د  افر ب ن  یری ےن ہی اہک ےہ افر رضحت الیعٰمس اک ہی ففص ایبؿ ایک ایگ ےہ ہک فہ

کی داامد اک ذرک رکےت وہےئ انس ہک وپرا رکےن اک مکح دای افر رمسہ ) ن دجب(  ے ایس رطح لقن ایک وسمر  ن رخمہم اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک اےنپ ا

 ری( ےن اہک ہک ںیم ےن اقحس  ن اربامیہ وک داھکی ہک ا ن اوشع یک دحثی  ے ادتسالؽ رکےت ےھت۔اوہنں ےن وج فدعہ ھجم  ے ایک اھت وپرا رک دای اوب دبعاہلل )اخب

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2505    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  اهَّلل  ًبس ًلي جابز ب٩  ٣ح٤س ب٩  ر  زی٨ا ٤ًزو ب٩  خ  اب٩ جزی ظا٦  سٰی ہ ٣و ہی٥ ب٩  ا  ابز

سٔ َحسَّ  َّ٤ ٩ِ ٣َُح ًَ ارٕ  ٔی٨َ ز زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ ٔي  بََرن ٢َ أَِخ ا َٗ ِٕخ  َزی اب٩ِٔ ُج  ٩ِ ًَ ٧َا صَٔظا٦ْ  بََر وَسی أَِخ اصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُ ا إٔبَِز ٨ََ ِبسٔ  ث ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔز اب ٩ِ َج ًَ ٓٔيٕ  ل ًَ ب٩ِٔ 

َس٠َّ  ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ اَت  ا ٣َ َّ٤ َٟ ا٢َ  َٗ ُض٥ِ  ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ٢َ اهَّللٔ  ا َ٘ َٓ ٔيِّ  م رِضَ َح ِٟ ا ًَلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ا َٔب١ٔ  ا٢ْ ٩ِ٣ٔ ٗ ٣َ ٕ اَئ أَبَا بََِک ٥َ َج

 ِ٠ َٓ ُط ًَٔسْة  طُ َٗٔب٠َ َٟ ٧َِت  َا ٥َ َزی٩ِْ أَِو ک َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ لَي  ًَ ُط  َٟ َاَ٪  ٕ ٩ِ٣َ ک ُو بََِک ٢ُ أَب و َرُس نٔي  َس ًَ ُت َو ٠ِ ُ٘ َٓ ابْٔز  ا٢َ َج َٗ ا  ٨َٔ َیأِت

ا َٗ إت  زَّ ًََلَث ٣َ ٔ ث یِط یََس َم  َبَش َٓ َذا  َٜ َذا َوَص َٜ ا َوَص ََٜذ ىٔی َص ٔلَی ٌِ ٥َ أَِ٪ ُي َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٤َِص اهَّللٔ  ی َخ یَسٔ سَّ فٔي  ٌَ َٓ ابْٔز  ٢َ َج

ائَةٕ  َص ٣ٔ َٕة ث٥َُّ َخ٤ِ ائ َص ٣ٔ َٕة ث٥َُّ َخ٤ِ ائ ٣ٔ 

دمحم  ن  یل اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک  ب یبن یلص اربامیہ  ن ومٰیس اشہؾ ا ن رججی رمعف  ن دانیر 

اہلل ہیلع فملس یک فافت وہیئ وت العء  ن رضحیم یک رطػ  ے رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس امؽ آای وت رضحت اوبرکب ریض 

ملس رپ وکیئ آرض وہ ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یسک  ے ھچک فدعہ ایک وہ وت اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک سج صخش اک یبن یلص اہلل ہیلع ف

 فہ ےری  اپس آےئ اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اہک ہک ھجم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن فدعہ ایک اھت ہک ےھجم

ت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اانت اانت دںی ےگ افر اےنپ تا ھ نیت ابر الیھپےئ رضح

 ےن ےری  دفونں تاوھتں ںیم اپچن وس رھپ اپچن وس افر رھپ اپچن وس ارشایفں نگ دںی۔

 اربامیہ  ن ومٰیس اشہؾ ا ن رججی رمعف  ن دانیر دمحم  ن  یل اجرب  ن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

ع ےن فدعہ ےچس ےھت افر ا ن اوش اس صخش اک ایبؿ وج فدعہ وپرا رکےن اک مکح د  افر ب ن  یری ےن ہی اہک ےہ افر رضحت الیعٰمس اک ہی ففص ایبؿ ایک ایگ ےہ ہک فہ فدعہ ےک

کی داامد اک ذرک رکےت وہےئ انس ہک وپرا رکےن اک مکح دای افر رمسہ ) ن دجب(  ے ایس رطح لقن ایک وسمر  ن رخمہم اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک اےنپ ا

  اربامیہ وک داھکی ہک ا ن اوشع یک دحثی  ے ادتسالؽ رکےت ےھت۔اوہنں ےن وج فدعہ ھجم  ے ایک اھت وپرا رک دای اوب دبعاہلل )اخبری( ےن اہک ہک ںیم ےن اقحس  ن
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ص سٌیس ب٩ جبیر :  راوی اٟزحی٥ سٌیس ب٩ س٠امی٪ ٣زوا٪ ب٩ طحاَ سا٥ٟ آل  ٣ح٤س ب٩ ًبس

َا بََر٧ اٟزَّحٔی٥ٔ أَِخ ِبسٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث یٔس ب٩ِٔ  َحسَّ ٌٔ َس  ٩ِ ًَ ٔص  َل ِٓ َ ِْل ا ا٥ٕٟٔ  َس  ٩ِ ًَ  َٕ ا ُطَح اُ٪ ب٩ُِ  زَِو ا ٣َ ث٨ََ َ٪ َحسَّ ُس٠َامِیَ یُس ب٩ُِ  ٌٔ َس

َس٦َ  ِٗ َ َّی أ ً ٔی َح َِزر ُت َِل أ ٠ِ ُٗ وَسی  َضی ٣ُ َٗ ِْلََج٠َیِٔن  َیَّ ا ٔ أ یَرة ٔح ِٟ ا ٔیٌّ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  ز َُضو ىٔی ی َٟ َ َسأ  ٢َ ا َٗ  ٕ یِر َب َ ُج أ َٓ زَٔب  ٌَ ِٟ ا  ٔ بِر َي َح ل ًَ طُ   َٟ َ ِسأ

 ٔ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢َ  َرُس ا إٔ٪َّ  ُض٤َ َب ٤َُا َوأَكَِي ثََرص ِٛ َ َضی أ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٕض  ا بَّ ًَ اب٩َِ  ُت  ِٟ َ َشأ َٓ ُت  ٔس٣ِ َ٘ َٓ ١َ ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ ا  َٔذ ٥َ إ َس٠َّ   َو

ں ےن ایبؿ ایک ہک ھجم  ے دمحم  ن دبعارلمیح دیعس  ن امیلسؿ رمفاؿ  ن اجشع اسمل اسطف دیعس  ن ریبج  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہن

ریحہ ےک اکی وہیدی ےن وپاھچ ہک رضحت ومٰیس ےن دف دموتں ںیم  ے وکؿ یس دمت وپری یک؟ ںیم ےن اہک ںیم ںیہن اجاتن ںیم رعب 

وپاھچ وت  ےک یسک اعمل ےک اپس اج رک  ب کت وپھچ ہن ولں )ںیم ںیہن اتب اتکس( ںیم ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آای افر اؿ  ے

 اوہنں ےن اہک ہک اؿ دفونں ںیم وج زایدہ دمعہ دمت یھت فہ وپری یک اس ےیل ہک اہلل ےک روسؽ وج ابت ےتہک ںیہ فہ وپری رکےت ںیہ۔

 دمحم  ن دبعارلمیح دیعس  ن امیلسؿ رمفاؿ  ن اجشع اسمل اسطف دیعس  ن ریبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رشموکں  ے وگایہ فریغہ ےک قلعتم ہن وپاھچ اجےئ افر یبعش ےن اہک ہک اکی ذمبہ فاولں ک

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

اعمہلم ںیم وبقمؽ ہن وہیگ اس ےیل ہک اہلل رشموکں  ے وگایہ فریغہ ےک قلعتم ہن وپاھچ اجےئ افر یبعش ےن اہک ہک اکی ذمبہ فاولں یک وگایہ دفےر  ذمبہ فاولں ےک 

 ایک ہک الہ اتکب یک ہن وت دصتقی رکف اعتٰیل ےن رفامای مہ ےن اؿ ےک درایمؿ دعافت افر د ینم ڑھباک دی افر اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے لقن



 

 

 فر اس زیچ رپ وج انزؽ یک یئگ آرخ آتی کت۔افر ہن یہ ذکتبی رکف افر وہک ہک مہ اہلل رپ اامیؿ الےئ ا
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ہ اب٩ ًباض :  راوی ٜیر ٟیث یو٧ص اب٩ طہاب ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًتب  یحٌی ب٩ ب

اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ٧َُص  یُو  ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ٨ََا  ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ٨ََا  ث اهَّللٔ ب٩ِٔ  َحسَّ ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ َة  ٔ ب٩ِٔ ًُتَِب اهَّلل ِبسٔ  ًَ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ إب  ٔطَض

ذٔ  َّٟ ا  ٥ُُِٜ اب َٔت أب َوٛ َت ٜٔ اِل وَ٪ أَص١َِ  َتِشأَُٟ  َٕ ِی َٛ ٔیَن  ٤ٔ ٤ُِش٠ ِٟ ا رَشَ  ٌِ ا ٣َ َی  ٢َ ا َٗ ا  ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  ٕض  ا بَّ اهَّللًَُ َّي  َػل  ٔ ط َي ٧َبٔیِّ ل ًَ  ٢َٔ ِز  ی أ٧ُ

ا َت ٜٔ اهَّللُ أَ٪َّ أَص١َِ اِل  ٥َُِٜ ث ِس َحسَّ َٗ ِب َو ٥ِ يَُظ َٟ َُط  ٧ ُؤ َتِْقَ ٔاهَّللٔ  رٔ ب ِْلَِخَبا ٥َ أَِحَسُث ا َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ا ًَ َّرُو ی َُ َب اهَّللُ َو َت َٛ ا  ا ٣َ و ُٟ ٔب بَسَّ

ا ٨ّ٤ََ ٔ ث ا بٔط ََرُو اهَّللٔ َٟٔیِظ ٨ِٔٔس  ا صَُو ٩ِ٣ٔ ً ُو اٟ َ٘ َٓ اَب  َت ٜٔ ض٥ِٔ اِل ی َیِٔس ٔض٥ِٔ َوَِل  بٔأ ت ائ٠ََ ٩ِ ٣َُش ًَ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ا  ٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ ائ ا َج ٥ِ ٣َ ُٛ ا َض ی٨َِ ًَل  َٓ َ ٠ٔیًّل أ َٗ

 ٥ُِٜ ٠َِی ًَ ِز٢َٔ  ٧ُ ٔذی أ َّٟ ا  ٩ِ ًَ  ٥ُِٜ م  َيِشأَُل َٗ ًّل  َرُج ُض٥ِ  ٨َِا ٨ِ٣ٔ َرأَی اهَّللٔ ٣َا   َو

رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک ا  املسمونں یک  ییحی  ن ریکب ثیل ویسن ا ن اہشب دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع ا ن سابس  ے رفاتی

 امجتع! مت الہ اتکب  ے ویکرکن وپےتھچ وہ احالہکن اہمتری اتکب وت فہ ےہ وج یبن یلص اہلل ہیلع فملس رپ ارتی ےہ اس ںیم اہلل یک اتبیئ

ؿ رکدای ہک اہلل اعتٰیل ےن وج ھچک اھکل اھت وہیئ بس  ے یئن ربخ فہ ےسج مت ڑپےتھ وہ اس ںیم وکیئ آزیمش ںیہن افر مت  ے اہلل اعتٰیل ےن ایب

اس ںیم الہ اتکب ےن یدب یل رکدی ےہ افر اےنپ تاوھتں  ے اتکب وک دبؽ ڈاال ےہ افر اؿ ولوگں ےن اہک ہی ادا یک اجبن  ے ےہ 

 مت وک عنم ںیہن اتہک اس ےک دعب ذرہعی وھتڑی تمیق فوصؽ رکںی اہک وج ملع اہلل اعتٰیل ےن دای ےہ اس ںیم اؿ  ے وپےنھچ ےک قلعتم

ادا یک  مس مہ ےن اؿ الہ اتکب ںیم  ے یسک وک ںیہن داھکی ہک فہ یھبک مت  ے اس ےک ابر  ںیم وپاتھچ وہ وج مت رپ انزؽ ایک  رفامای ےہ

 ایگ ےہ۔

 ییحی  ن ریکب ثیل ویسن ا ن اہشب دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع ا ن سابس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... الکشمت ےک فتق آرہع ادنازی اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک  ب فہ اےنپ اےنپ ملق

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہک وکؿ رمص  یک یافتل رک  ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس یک الکشمت ےک فتق آرہع ادنازی اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک  ب فہ اےنپ اےنپ ملق ڈاےنل ےگل

ایگ۔ انچہچن اوہنں ےن رضحت رمص  یک ریسفت ایبؿ یک ہک  ب ولوگں ےن اانپ اانپ ملق ڈاال وت بس ےک ملق اپین ےک اہبؤ ںیم ہہب ےلکن نکیل رضحت زرکای ہیلع االسلؾ اک ملق رک 

ایک  ےک ینعم ںیہ آرہع ادنازی یک افر اکفؿ نم ادملنیضح ےک ینعم ںیہ ہک آرہع ایہن ےک انؾ الکن افر اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿیافتل یک افر اہلل ےک وقؽ اسفمھ 

مکح دای ہک اؿ ےک درایمؿ آرہع  ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دنچ ولوگں وک  مس اھکےن ےک ےیل اہک وت اؿ ںیم  ے رہ اکی دلجی رکےن اگل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 ادنازی یک اجےئ ہک وکؿ  مس اھکےئ۔
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ظیر :  راوی ہ ن٤ٌا٪ ب٩ ب ع طٌيی بواسل ا٤ً  ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث حٔؽ ب٩ ُیاث 

٨ََا أَبٔي  ث إث َحسَّ ٔؽ ب٩ِٔ َُٔی ِٔ ُ ب٩ُِ َح ٤َُز ا ً ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر  ٕ اَ٪ ب٩َِ َبٔظیر ٤َ ٌِ  ٨ اٟ  ٍَ ٔ ٤ َس َُّط  ٧َ ٔيی  أ ٌِ اٟظَّ َىٔی  ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُع  ًِ َ ِْل ا ا ث٨ََ َحسَّ

ضَ  ٍٔ ٓٔی ٔ َواٗ ِٟ ا ٔ َو اهَّلل  ٔ ز ٔي حُُسو ٤ُِسص٩ٔٔ ف ِٟ ٥َ ٣ََث١ُ ا َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ُض٤َا َي ٨ِ تَ ًَ اِس  ٕ ِو٦ َٗ ٨َّة ا ٣ََث١ُ  ي ٔٔ َس وا  َض٤ُ

 ًَ ٔئ  ٤َا ِٟ ٔا وَ٪ ب ز  ٤ُ َی َٔضا  ٠ َٔ َِس ٔذی فٔي أ َّٟ ا کَاَ٪  َٓ ًَلَصا  ًِ َ ُض٥ِ فٔي أ ـُ ٌِ اَر َب َػ َٔضا َو ٠ َٔ َِس ُض٥ِ فٔي أ ـُ ٌِ َر َب ا َؼ ا َٓ ِو َذَّ َتأ َٓ ا  ًَلَص ًِ َ ٔي أ ی٩َ ف ٔذ َّٟ ا َي  ل

ظُ  أََتِو َٓ ٔة  ٨َ ي ٔٔ اٟشَّ  ١َ َٔ َِس ٨ُِْقُ أ َی  ١َ ٌَ َح َٓ ا  ِّس أ َٓ أََخَذ  َٓ  ٔ ٔط َي  ب ل ًَ ا  إِٔ٪ أََخُذو َٓ ٔئ  ا ٤َ ِٟ ا ٔي ٩ِ٣ٔ  ل ٔي َوَِل بُسَّ  ُِت٥ِ ب ی َذَّ ٢َ َتأ ا َٗ َک  َٟ ا  ا ٣َ و اُٟ َ٘ َٓ

ُض٥ِ  َش ُٔ َِن ا أ ُٜو ُظ َوأَص٠َِ ُظ أَص٠َُِٜو و ُٛ َز ُض٥ِ َوإِٔ٪ َت َش ُٔ َِن ا أ ِو ٧َحَّ ُظ َو ٧ََِحِو ٔ أ ِط ی  یََس

یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک وقؽ لقن رکےت ںیہ آپ یلص اہلل  رمع  ن صفح  ن ایغث صفح  ن ایغث اشمع یبعش وباہطس امعنؿ  ن ریشب

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل ےک دحفد ںیم رنیم ربےنت فاےل افر اس ںیم التبم وہےن فاےل یک اثمؽ اس وقؾ یک ےہ سج ےن اکی 

 افر وج ولگ ےچین ےھت فہ اپین ےنیل ےک ےیل  یتش ںیم آرہع ادنازی یک ضعب ےک احہص ںیم ابالیئ ہصح افر ضعب ےک ہصح ںیم  الچ ہصح آای

افرپ فاولں ےک اپس آدمفرتف رکےن ےگل سج  ے اؿ ولوگں وک فیلکت وہیئ اکی صخش ےن وسبہل ایل افر ےلچن ہصح ںیم وسراخ 

 وہایگ ےہ اس رکےن اگل اتہک اس  ے اپین ےل افر افرپ فاولں وک زتمح ہن وہ افرپ فاےل ولگ اس ےک اپس آےئ افر اس  ے اہک ےھجت ایک

ےن اہک مت ولوگں وک ےریی فہج  ے فیلکت وہیئ افر ےری  فاےطس اپین رضفری زیچ ےہ ارگ اؿ ولوگں ےن اس اک تا ھ ڑکپ ایل وت اس وک یھب 

 اچبےت ںیہ افر اےنپ آپ وک یھب اچبےت ںیہ افر ارگ وک وھچڑ دےتی ںیہ وت وخد یھب ابتہ وہں ےگ افر اس وک یھب ابتہ رکںی ےگ۔

 رمع  ن صفح  ن ایغث صفح  ن ایغث اشمع یبعش وباہطس امعنؿ  ن ریشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

 ڈاےنل ےگل ہک وکؿ رمص  یک یافتل رک  ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس یک الکشمت ےک فتق آرہع ادنازی اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک  ب فہ اےنپ اےنپ ملق

ایگ۔ انچہچن اوہنں ےن رضحت رمص  یک ریسفت ایبؿ یک ہک  ب ولوگں ےن اانپ اانپ ملق ڈاال وت بس ےک ملق اپین ےک اہبؤ ںیم ہہب ےلکن نکیل رضحت زرکای ہیلع االسلؾ اک ملق رک 

 ےن ایبؿ ایک وقؽ اسفمھ ےک ینعم ںیہ آرہع ادنازی یک افر اکفؿ نم ادملنیضح ےک ینعم ںیہ ہک آرہع ایہن ےک انؾ الکن افر اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعیافتل یک افر اہلل ےک 

ہل فملس ےن مکح دای ہک اؿ ےک درایمؿ آرہع ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دنچ ولوگں وک  مس اھکےن ےک ےیل اہک وت اؿ ںیم  ے رہ اکی دلجی رکےن اگل آپ یلص اہلل ہیلع فآ

 ادنازی یک اجےئ ہک وکؿ  مس اھکےئ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2509    حس

ؼاری ابو اٟامی٪ :  راوی ہ ب٩ زیس ان ی خارج یب زہز  طٌ

ا٢َ  َٗ ٔیِّ  ز صِز اٟ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ٧َا ُط بََر ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث ٔض٥ِٔ  َحسَّ ائ نَٔش َزأَّة ٩ِ٣ٔ  ا٣ِ ٔئ  ًَل ٌَ ِٟ ا ٔی  أَ٪َّ أ٦َُّ  َِنَؼار ِْل یِٕس ا رَٔجُة ب٩ُِ َز ثَىٔی َخا َحسَّ

 ٔ ُط ف ٤ُ ُط َسِض َٟ َر  وٕ٪ كَا ٌُ اَ٪ ب٩َِ ٣َِو بََرِتطُ أَ٪َّ ًُِث٤َ ٥َ أَِخ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيیَّ َػل َّ٨ اٟ ِت  ٌَ َاَي ِس ب ِت َٗ ًَ َِْقَ ٔیَن أ ِٜىَی ح اٟش  ُر  ي  ا َِنَؼ ِْل ا

َّی ً اُظ َح ِؿ٨َ ٤َزَّ َٓ َتکَي  اِط َٓ وٕ٪  ٌُ ِو اُ٪ ب٩ُِ ٣َ ٤َ ٧َا ًُِث ٨َِٔس ً ٩ََٜ َش َٓ ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ا ِت أ٦ُ   َٟ ا َٗ ٔی٩َ  أجز َض ٤ُ ِٟ ا ىَی  ِٜ اُظ فٔي  ُس ٨َ٠ِ ٌَ يَي َوَج ُُوف إٔذَا ت

 ِ٠ ُ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  و٢ُ اهَّللٔ َػل َرُس ا  ٠َِي٨َ ًَ ٔ َزَخ١َ  ٔط اب ٣ََک ثَٔی َِْکَ ِس أ َ٘ َٟ ٠َِیَک  ًَ َزتٔي  َضا َظ َٓ ائٔٔب  اٟشَّ َک أَبَا  ٠َِی ًَ  ٔ اهَّلل ُة  ُت َرِح٤َ

رٔ َِز ُت َِل أ ٠ِ ُ٘ َٓ ُط  ٣َ َِْکَ اهَّلَل أ ٔک أَ٪َّ  یُِسرٔی ا  ٥َ َو٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔيی  َػل ا٨َّٟ ٔي  ٢َ ل ا َ٘ َٓ ٢َ اهَّللٔاهَّللُ  و َرُس َا  يي ی َِت َوأُم ٧َ ٔي أ َب ٢َ  ی بٔأ ا َ٘ َٓ

طُ  َٟ و  َِرُج َْل يي  ٔن ٔیُن َوإ ٘ َی ِٟ ا  ٔ اهَّلل َُط َو ائ ِس َج َ٘ َٓ اُ٪  ٤َ ا ًُِث ٥َ أ٣ََّ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو ٢ُ اهَّللٔ َر ُسو َر َا  َِزرٔی َوأ٧َ ٔ ٣َا أ اهَّلل یَِر َو َد ِٟ ا  

 ٌِ يي أََحّسا َب ك ٔ َِل أَُز اهَّلل َو َٓ ِت  َٟ ا َٗ  ٔ ٔط ١ُ ب ٌَ ِٔ ا ُي َي ٣َ ٔل ُت إ ٔئِ ح َٓ زٔی  ا َتِح ٨ّ ِي ًَ اَ٪  ٤َ ِث ٌُ ٔ ُت ٟ ی ُرٔ أ َٓ ُت  ٤ِٔ ٨ َٓ ِت  َٟ ا َٗ َٔک  َذٟ َىٔی  ٧َ ز ا َوأَِح ُظ أَبَّس َس

٠٤َُطُ  ًَ  َٔ ا ا٢َ َذ َ٘ َٓ ُُط  بَرِت أَِخ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو  َر

 ہک اؾ املع

 

ء ےن وج اؿ یک رہتش دار ںیھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے تعیب اوب اامیلؿ بیعش زرہی اخرہج  ن زدی ااصنری ایبؿ رکےت ہ

ووؿ امہر  ہصح ںیم آےئ فہ 

 

عط
م

یک افر اوہنں ےن ایبؿ ایک  ب ااصنر ےن اہمرجنی ےک رےنہ ےک فاےطس آرہع ادنازی یک وت امثعؿ  ن 

ؿ یک فافت وہیئگ افر مہ ےن اؿ وک امہر  اپس رےنہ ےگل اکی دہعف ںورار وہےئ وت مہ ےن اؿ یک وخب ادتم یک اہیں کت ہک  ب ا

نفک انہپای وت امہر  اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ ںیم ےن اہک ا  اوباشلبئ مت رپ اہلل یک رتمح وہ ںیم ریت  

سک رطح ولعمؾ وہا ہک اہلل قلعتم وگایہ دیتی وہں ہک اہلل اعتٰیل ےن مت وک زعمز انبای یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھجم  ے رفامای ہک ںیہمت 



 

 

اعتٰیل ےن ا ے زعمز انبای؟ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ےری  امں ابپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ وکا وہں ںیم ںیہن اجیتن 

احالہکن ادا اک  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رفامےن ےگل امثعؿ وک وت ادا یک  مس ومت آیئگ ںیم اس ےک ےیل الھبیئ اک ادیمفار وہں ںیم

روسؽ وہں نکیل دخبا ںیم ںیہن اجاتن ہک اس ےک اس ھ ایک اعمہلم وہاگ اؾ العء ےن اہک ہک دخبا ںیم اس ےک دعب یھبک یسک اک ستہیک ہن 

رکفں یگ افر ںیم اس ےک ببس  ے نیگمغ وہیئگ وت ںیم ےن وخاب ںیم داھکی ہک امثعؿ ےک ےیل اکی ہمشچ ہہب رتا ےہ ںیم روسؽ اہلل 

  اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم آیئ افر آپ  ے ہی امرجا ایبؿ ایک وت آپ ےن رفامای ہی اس اک لمع ےہ۔یلص

 اوب اامیلؿ بیعش زرہی اخرہج  ن زدی ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس یک الکشمت ےک فتق آرہع ادنازی اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک  ب فہ اےنپ اےنپ ملق ڈاےنل ےگل ہک وکؿ رمص  یک یافتل رک  ا ن سابس ر

ہیلع االسلؾ اک ملق رک ایگ۔ انچہچن اوہنں ےن رضحت رمص  یک ریسفت ایبؿ یک ہک  ب ولوگں ےن اانپ اانپ ملق ڈاال وت بس ےک ملق اپین ےک اہبؤ ںیم ہہب ےلکن نکیل رضحت زرکای 

ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک یافتل یک افر اہلل ےک وقؽ اسفمھ ےک ینعم ںیہ آرہع ادنازی یک افر اکفؿ نم ادملنیضح ےک ینعم ںیہ ہک آرہع ایہن ےک انؾ الکن افر اوبرہ

وک  مس اھکےن ےک ےیل اہک وت اؿ ںیم  ے رہ اکی دلجی رکےن اگل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای ہک اؿ ےک درایمؿ آرہع ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دنچ ولوگں 

 ادنازی یک اجےئ ہک وکؿ  مس اھکےئ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2510    حس

ہزی، :  راوی ص، ز ، ًبساهَّلل ، یو٧  رعوہ حرضت ًائظہ ٣ح٤سب٩ ٣٘ات١

َو  نٔي رُعِ بََر ا٢َ أَِخ َٗ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ُُص  ُو٧ بََر٧َا ی ٔ أَِخ اهَّلل ِبُس  ًَ ٧َا  بََر ات١ٕٔ أَِخ َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ِت َحسَّ َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ائَٔظَة  ًَ  ٩ِ ًَ  ُ ة

َٔذا أََر  ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس َاَ٪  ٔش٥ُ ک ِ٘ َاَ٪ َي ک طُ َو ٌَ َد بَٔضا ٣َ ٤َُضا َْخَ َسِض َد  ُض٩َّ َْخَ َیَُّت أ َٓ  ٔ ائٔط نَٔش َیَِن  ََ ب َِْقَ ا أ َسََفّ اَز 

 ٔ َضا ٟ ِی٠ََت َٟ ِو٣ََضا َو َی َبِت  َة َوَص ٌَ َزَة ب٨َِٔت َز٣ِ َسِو َیَِر أَ٪َّ  ا ُ َتَض ِی٠َ َٟ ِو٣ََضا َو َی ُض٩َّ  ٨ِ٣ٔ ٕ َزأَة ا٣ِ ٔک١ُِّ  ئ ٟ ا٨َّٟ ٔد  ائَٔظَة َزِو ٠َِیطٔ ٌَ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل یِّ 

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ٔ  ُس ا َر رَٔؿ َٔک  غٔي بَٔذٟ ٥َ َتبَِت َس٠َّ  َو

دمحم ن اقم ل، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، رعفہ رضحت اعہشئ  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 



 

 

 اینپ ویبویں ےک درایمؿ آرہع ادنازی رکےت وت اؿ ںیم  ے سج اک انؾ اتلک اس وک اےنپ اس ھ ےل اجےت افر  ب رفس اک ارادہ رکےت وت

اینپ رہ ویبی ےک اپس آپ اکی دؿ رات رےتہ ےھت وساےئ وسدہ تنب زہعم ےک وہنجں ےن اینپ ابری رضحت اعہشئ زفہج یبن رکص  

 ػ ہی یھت ہک روسؽ اہلل رایض وہاجںیئ۔یلص اہلل ہیلع فملس وک ددیی یھت سج  ے اؿ یک رغض رص

 دمحم ن اقم ل، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، رعفہ رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگاویہں اک ایبؿ :   ابب

ٰیل اک وقؽ ہک  ب فہ اےنپ اےنپ ملق ڈاےنل ےگل ہک وکؿ رمص  یک یافتل رک  ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس یک الکشمت ےک فتق آرہع ادنازی اک ایبؿ افر اہلل اعت

ت رمص  یک ایگ۔ انچہچن اوہنں ےن رضحریسفت ایبؿ یک ہک  ب ولوگں ےن اانپ اانپ ملق ڈاال وت بس ےک ملق اپین ےک اہبؤ ںیم ہہب ےلکن نکیل رضحت زرکای ہیلع االسلؾ اک ملق رک 

انؾ الکن افر اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک  یافتل یک افر اہلل ےک وقؽ اسفمھ ےک ینعم ںیہ آرہع ادنازی یک افر اکفؿ نم ادملنیضح ےک ینعم ںیہ ہک آرہع ایہن ےک

ی رکےن اگل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای ہک اؿ ےک درایمؿ آرہع ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دنچ ولوگں وک  مس اھکےن ےک ےیل اہک وت اؿ ںیم  ے رہ اکی دلج

 ادنازی یک اجےئ ہک وکؿ  مس اھکےئ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2511    حس

لٰي  :  راوی تٌا اهَّلل  ہزیزہ رضی  ابو رضت  ح ح ٟ ابوػا ًُل٦  ٛے  ٟزح٩٤  ا ًبس ابوبَک ب٩  ک سیم  ٣اٟ ی١  ٌٰ  ٨ًہ اس٤

َر  َِزَة  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ أٟٕح  َبٔي َػ ٩ِ أ ًَ  ٕ ٔي بََِک َي أَب ِول ٣َ ٕ ُسیَمٓ  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َىٔی ٣َ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ أًی١ُ  ِٔس٤َ ا إ ٨ََ ث اهَّللٔ َحسَّ  ٢َ ُسو َر ُط أَ٪َّ  ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی 

ٔئ  َسا ِّ٨ اٟ ٔي  ا ف اُض ٣َ َّ٨ اٟ  ٥ُ٠َ ٌِ ِو َي َٟ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٤ُوا َػل َتَض ِس ٔ َِل ٠َِیط ًَ ا  ٤ُٔو َتض ا إِٔلَّ أَِ٪ َيِش یَحُٔسو  ٥ِ َٟ ٢ٔ ث٥َُّ  ِْلَوَّ ِّٕ ا اٟؼَّ َو

 َ٤ُ َْلََتِوص ِبٔح  اٟؼ  ٔة َو ٤َ َت ٌَ ِٟ ا ا فٔي  وَ٪ ٣َ ٤ُ ٠َ ٌِ ِو َي َٟ ٔ َو ِیط َٟ ٔ ا إ و ُ٘ ََب ِست ٔ َِل ٔیر ِضح تَّ اٟ وَ٪ ٣َا فٔي  ٤ُ٠َ ٌِ ِو َي َٟ ّواَو ِو َحِب َٟ  ا َو

 ن دبعارلنمح ےک الغؾ اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ  اامسلیع امکل یمس اوبرکب

 ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ارگ ولگ اجےتن ہک اذاؿ افر یلہپ فص ںیم ایک وثاب ےہ رھپ اس وک ریغب آرہع ادنازی

رکےت افر ارگ اجےتن ہک امنز وک وسری  اجےن ںیم ایک وثاب ےہ وت تقبس رکےت ارگ اںیہن ولعمؾ  ےک ہن اپےت۔ وت الب ہبش آرہع ادنازی

 وہات ہک اشعء افر رجف یک امجتع ںیم ایک وثاب ےہ وت رضفر اس ںیم رشکی وہےت ارگہچ ونٹھگں ےک لب آان ڑپات۔



 

 

ل امکل یمس اوبرکب  ن دبعارلنمح ےک الغؾ اوباصحل رضحت اوب :  رافی
ٰی 
مع
س

 رہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حلص اک ایبؿ : ابب

 ...ولوگں ےک درایمؿ حلص رکا دےنی ےک قلعتم وج وقنمؽ ےہ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اؿ ک

 حلص اک ایبؿ :   ابب

ں اک ای ولوگں رکا دےنی ےک قلعتم وج وقنمؽ ےہ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اؿ یک ارثک ےر وگویشں ںیم الھبیئ ںیہن وہیت رگم وج صخش دصہق ای ایھچ ابوت ولوگں ےک درایمؿ حلص

ےنپ اسویھتں ےک اس ھ ولوگں ےک درایمؿ ےک درایمؿ االصح اک مکح د  افر سج ےن ہی ادا یک وخونشدی یک اخرط ایک وت رقنعبی مہ ا ے تہب ڑبا ارج دںی ےگ افر اامؾ اک ا

 حلص رکاےن ےک ےیل گنج ےک اقمامت رپ اجےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2512    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ابوحاز٦ سہ١ ب٩ سٌس  شا٪  ُ ابو ٣زی٥  بي  ا  سٌیس ب٩ 

َی٥َ  زِ ٔي ٣َ َب یُس ب٩ُِ أ ٌٔ ا َس ٨ََ ث َ  َحسَّ ا ٩ِ٣ٔ ب ّس ُط أَ٪َّ أ٧َُا ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ٕس  ٌِ َس ِض١ٔ ب٩ِٔ  َس  ٩ِ ًَ  ٕ از٦ٔ ُو َح َىٔی أَب ث ٢َ َحسَّ ا َٗ اَ٪  ُو َُشَّ ا أَب ٨ََ ث ىٔی َحسَّ

ٕض ٩ِ٣ٔ  ٧َُا ٔي أ ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ض٥ِٔ  ِی َٟ ٔ َد إ َْخَ َٓ ْئ  َطِی ُض٥ِ  ٨َ َاَ٪ بَِي ٖٕ ک ِو ًَ زٔو ب٩ِٔ  ٤ِ ِت  ًَ َحرَضَ َٓ ُض٥ِ  ٨َ ُٔح بَِي ٔ ُيِؼ٠ ٔط اب َِػَح أ

یَ   ٥ِ َٟ ٔ َو ًَلة ٔاٟؼَّ ٢ْ ب َ٪ بًَٔل َذَّ أ َٓ  ٢ْ ًَٔل َئ ب َحا َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َیأِٔت   ٥ِ َٟ ًَلةُ َو ٥َ اٟؼَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ أِٔت 

 ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٕ ََِک ٔي ب ٔلَي أَب َئ إ ا َح َٓ ٢َ ا َ٘ َٓ َض  ا َّ٨ اٟ َک أَِ٪ َتُؤ٦َّ  َٟ َض١ِ  َٓ ًَلةُ  اٟؼَّ ِت  رَضَ ِس َح َٗ َٔص َو ب ٥َ حُ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ ٥ِ ٪َّ اٟ ٌَ َن

٤ِٔشی  َی  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َئ  ٕ ث٥َُّ َجا ٦َ أَبُو بََِک سَّ َ٘ َت َٓ ًَلَة  اٟؼَّ ا٦َ  َٗ َ أ َٓ َِت  ٔطئ ٢ٔ إِٔ٪  ِْلَوَّ ا  ِّٕ اٟؼَّ ا٦َ فٔي  َٗ َّی  ٖٔ َحً و ُٔ اٟؼ  فٔي 

 ٔ إ َٓ َت  َٔ َت ِٟ ا َٓ  ٔ ًَلة اٟؼَّ ُت فٔي  ٔٔ َت ی٠َِ  ُ کَاز َی ٕ َِل  َاَ٪ أَبُو بََِک ک ثَرُوا َو ِٛ َ َّی أ ً یٔح َح ٔٔ ِؼ تَّ ٔاٟ ُض ب ا ا٨َّٟ أََخَذ  ٠َِیطٔ َٓ ًَ اهَّللُ  َّي  ٔيیِّ َػل َّ٨ ٔاٟ َذا صَُو ب

 ٔ َر إ ََطا أ َٓ ائَطُ  ٥َ َوَر َس٠َّ َر َو ٔ ث٥َُّ  ٠َِیط ًَ ِىَی  َ َوأَث اهَّلل َح٤َٔس  َٓ یََسُظ   ٕ ٍَ أَبُو بََِک َٓ ََفَ ٤َا صَُو  َٛ يَي  َزُظ أَِ٪ ُيَؼل أ٣ََ َٓ  ٔ ظ ٔ بَٔیٔس ِیط ی َٟ ِضَْقَ َ٘ ِٟ ا  ٍَ َج

اضٔ  ٔا٨َّٟ َّي ب َؼل َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٦َ سَّ َ٘ َت ِّٕ َو اٟؼَّ َزَخ١َ فٔي  َّی  ائَطُ َحً َر ا  َو َض َی  ا٢َ یَا أ َ٘ َٓ أض  َّ٨ اٟ لَي  ًَ َب١َ  ِٗ َ َ أ ْ ََفَ ا  َّ٤ ٠َ َٓ



 

 

َطیِ  َُط  َاب أئ ٩ِ٣َ ٧ َش ِّ٨ ُح ٠ٟٔ ی ٔٔ ِؼ تَّ اٟ ٤ََّا  یٔح إ٧ٔ ٔٔ ِؼ تَّ ٔاٟ ٥ُِٜٔ أََخِذت٥ُِ ب ًَلت ٔي َػ َطِیْئ ف  ٥َُِٜ َاب اُض إٔذَا ٧ َّ٨ اَ٪ اٟ ِبَح ُس  ١ِ ُ٘ ٠َِی َٓ  ٔ ًَلتٔط َػ ْئ فٔي 

 ٌُ َُّط َِل َيِش٤َ ٧ٔ إ َٓ َ اهَّللٔ  َاَ٪ ی ک ا  ٢َ ٣َ ا َ٘ َٓ ٔض  ا َّ٨ ٔاٟ ُتَؼ١ِّ ب  ٥ِ َٟ َک  ِی َٟ ٔ ُت إ ََْشِ ٔیَن أ َک ح ٌَ ٨َ ا ٣َ ٣َ ٕ ََِک َا ب َا أَب َت ی َٔ َت ِٟ َبٔي ُط أََحْس إِٔلَّ ا ٔي ِٔلب٩ِٔ أ ٨َِبغ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ یََسِی  َیَِن  يَي ب َة أَِ٪ ُيَؼل َٓ ا َح ُٗ 

اوباحزؾ لہس  ن دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ینب رمعف  ن وعػ ےک دنچ ولوگں ےک  ن ایب رمص  اوباسغؿ  دیعس

درایمؿ وکیئ ڑگھجا اھت آپ اےنپ دنچ احصہب ےک اس ھ اؿ ےک درایمؿ حلص رکاےن ےک ےیل رشتفی ےل ےئگ امنز اک فتق آ ایگ افر یبن 

اہلل اعتٰیل ہنع آےئ افر اوہنں ےن اذاؿ دی رھپ یھب یبن یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی ںیہن الےئ وت البؽ ریض 

ئ یلص اہلل ہیلع فملس رک ےئگ ںیہ

ظ

 

ن

 ںیہن الےئ وت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےچنہپ افر اہک ہک 

فملس ولوگں یک اامتم رکںی ےگ؟ اوہنں ےن اہک تاں! ارگ اہمتری وخاشہ وہانچہچن  افر امنز اک فتق آ ایگ ےہ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

ریبکت یہک یئگ افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےگ ڑبےھ رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس وفصں وک ریچےت وہےئ دالخ وہ ےئگ اہیں کت ہک 

ہک اؿ ولوگں ےن زایدیت یک افر رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل یلہپ فص ںیم چنہپ ےئگ ولوگں ےن اتیل اجبین رشفع رکدی اہیں کت 

 اعتٰیل ہنع امنز ںیم یسک رطػ وتمہج ںیہن وہےت ےھت  ب اگنہ ریھپی وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک اےنپ ےھچیپ داھکی آپ یلص اہلل

 رطح ڑپاھ رےہ ںیہ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہیلع فآہل فملس ےن تا ھ  ے اؿ یک رطػ ااشرہ ایک افر مکح دای ہک امنز ڑپاھںیئ سج

ملس ہنع ےن اانپ تا ھ ااھٹای اہلل یک دمح ایبؿ ایک رھپ اےٹل اپؤں فاسپ ولٹ ےئگ اہیں کت ہک فص ںیم دالخ وہ ےئگ افر یبن یلص اہلل ہیلع ف

ںیم وکیئ ابت ک ش آاجیت ےہ وت اتیل اجبان آےگ ڑبےھ افر ولوگں وک امنز ڑپاھیئ  ب افرغ وہےئ وت رفامای ا  ولوگ!  ب مت وک امنز 

رشفع رکدےتی وہ احالہکن اتیل اجبان وعروتں ےک ےیل ےہ امنز ںیم ارگ وکیئ ابت ک ش آ اجےئ وت احبسؿ اہلل انہک اچےئہ اس ےیل ہک وج 

اک ہک ولوگں وک امنز ڑپاھؤ صخش اس وک ےنس اگ فہ وتمہج وہاجےئ اگ افر ا  اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیہمت سک ابت ےن اس  ے رف

  ب ہک ںیم ےن ااشرہ رکدای اھت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ہک ا ن ایب احقہف ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ہی قح ںیہن اتچنہپ

 ےہ ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک وموجدیگ ںیم امنز ڑپاھےئ۔

 لہس  ن دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیعس  ن ایب رمص  اوباسغؿ اوباحزؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حلص اک ایبؿ :   ابب



 

 

یت رگم وج صخش دصہق ای ایھچ ابوتں اک ای ولوگں ولوگں ےک درایمؿ حلص رکا دےنی ےک قلعتم وج وقنمؽ ےہ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اؿ یک ارثک ےر وگویشں ںیم الھبیئ ںیہن وہ

ں ےک اس ھ ولوگں ےک درایمؿ ےک درایمؿ االصح اک مکح د  افر سج ےن ہی ادا یک وخونشدی یک اخرط ایک وت رقنعبی مہ ا ے تہب ڑبا ارج دںی ےگ افر اامؾ اک اےنپ اسویھت

 حلص رکاےن ےک ےیل گنج ےک اقمامت رپ اجےن اک ایبؿ۔

یث                               او٢ج٠س   :  ج٠س      2513    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ص  ا٧ ، حرضت  ٣ٌت٤ز ز  شس ٣ 

َػ  ٔيیِّ  َّ٨ ا٢َ ٗٔی١َ ٠ٟٔ َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ا َر ََنّش ٔي أَ٪َّ أ ُت أَب ٌِ ٔ َس٤  ٢َ ا َٗ ْٔز  ٤ َت ٌِ ٨ََا ٣ُ ث ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث ٥َ َحسَّ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ِو أََتِیَت  ل َٟ

ا  َٙ َِل٠َ ٧ ا َٓ ا  ّر ٤َٔا َٔب ح َرٛ ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ  ٔ ط ِی َٟ ٔ َٙ إ َِل٠َ ٧ ا َٓ َٓيٕ  ُب اهَّللٔ ب٩َِ أ ِبَس  َٔي أَِرْق ًَ ه طُ َو ٌَ وَ٪ ٣َ ٤ُِظ َی وَ٪  ٤ُٔ ٤ُِش٠ ِٟ

 ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ ُظ  ا أََتا َّ٤٠َ َٓ ْة  بَٔد ارٔ  َس َِنَؼ ِْل ا ٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  ا َ٘ َٓ  ََ ٔ ار ٤َٔ ٧ََُِن ح ٔي  ن َذا ِس آ َ٘ َٟ اهَّللٔ  ِّی َو ى ًَ َک  ِی َٟ ٔ ٢َ إ ا َ٘ َٓ

اهَّللٔ ِبٔس  ٌَ ٔ َب ٟ ـٔ َِ َٓ َک  ٨ِ ا ٣ٔ یّح رٔ ُب  ٥َ أَكَِی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ ُسو ُر َر ٤َا حٔ َٟ اهَّللٔ  ُض٥ِ َو ٨ِ َت٤َ ٣ٔ َظ َٓ  ٔ ِو٣ٔط َٗ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  ُط  

٨َا  َِ َب٠َ َٓ ا٢ٔ  ٌَ ا٨ِّٟ َیِٔسی َو اِْل ٔیسٔ َو ز َح ِٟ ٔا ْب ب ُض٤َا ََضِ َاَ٪ بَِي٨َ ک َٓ ابُطُ  َِػَح ُض٤َا أ احٕٔس ٨ِ٣ٔ ٔک١ُِّ َو َب ٟ ـٔ َِ أ٪ َٓ َت َٔ ٔ َائ ِت َوإِٔ٪ ك َٟ ٔ ِز ٧ُ ََّضا أ ٧َ أ

بت ٩٣ ٣شس تد ٧ اا اهَّلل ٤٣ بس وً اب ا٢  اٗ ُض٤َ ا بَِي٨َ َِػ٠ُٔحو أ َٓ ا  ََت٠ُو ت ِٗ ا ٔیَن  ٤ُِؤ٨٣ٔ ِٟ ا  ز ٗب١ ا٪ یح٠ص ویحسث٩ِ٣ٔ 

دسمد رمتعم اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ولوگں ےن اہک 

وسار اکش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبعاہلل  ن ایب ےک اپس رشتفی ےل ےتلچانچہچن یبن یلص اہلل ہیلع فملس اس ےک اپس دگےھ رپ 

وہ رک رشتفی ےل ےئگ افر املسمؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ دیپؽ لچ رےہ ےھت فہ زنیم وشر یھت سج رپ آپ یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس لچ رےہ ےھت  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک اپس ےچنہپ وت اس ےن اہک آپ ھجم  ے دفر رےیہ ادا یک  مس 

فملس ےک دگےھ یک وبےن ےھجم فیلکت اچنہپیئ اکی ااصنری ےن وجاب دای ہک ادا یک  مس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس ےک دگےھ یک وب ھجت  ے زایدہ اپزیکہ ےہ دبعاہلل یک وقؾ اک اکی آدیم تہب انبضغک وہا افر اؿ وک اگیل دی رھپ اؿ دفونں ےک 

ِإْؿ اس ھ اےنپ اےنپ دفتس یک امحتی ںیم لعتشم
َ
 وہ ےئگ ڈڈن  تاوھتں افر وجویتں یک امر وہےن یگل ےھجم ہی ربخ یلم ہک آتی )ف

مَا ( اخل ارگ ومونمں یک دف امجںیتع ڑگھجا رکںی وت اؿ ےک درایم ُ
ھ َ
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 ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعدسمد رمتعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فہ صخش وھجاٹ ںیہن )اہک اجےئ اگ( وج ولوگں ےک درایمؿ حلص رکاےن ےک ےیل وھجٹ وبےل۔

 حلص اک ایبؿ :   ابب

 ( وج ولوگں ےک درایمؿ حلص رکاےن ےک ےیل وھجٹ وبےل۔فہ صخش وھجاٹ ںیہن )اہک اجےئ اگ

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2514    حس

ٟزح٩٤ ا٦ ک٠ثو٦ ب٨ت ً٘بہ :  راوی ٟح اب٩ طہاب ح٤یس ب٩ ًبسا اہی٥ ب٩ سٌس ػا اٌٟزیز ب٩ ًبساهَّلل ابز  ًبس

اهَّللٔ حَ  ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ُِ  ز زٔی ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ُظ أَ٪َّ َحسَّ بََر زَِّح٩ٔ٤َ أَِخ اٟ ِبٔس  ًَ ٤َِیَس ب٩َِ  َضإب أَ٪َّ حُ اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ٕٔح  اٟ َػ  ٩ِ ًَ ٕس  ٌِ َس اصٔی٥ُ ب٩ُِ  ا إٔبَِز ٨ََ ث سَّ

 ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو ِت َر ٌَ ٔ َس٤ ا  ََّض ُط أ٧َ بََرِت َبَة أَِخ ِ٘ ُ َت ً ٨ِٔ ٕ ب و٦ ک٠ُُِث ُط أ٦َُّ  یِ أ٣َُّ َٟ  ٢ُ َیَِن و ُٔح ب ی يُِؼ٠ ٔذ َّٟ ا اُب  ذَّ َٜ اِل َص 

یِّرا و٢ُ َخ ُ٘ ا أَِو َي یِّر یٔم َخ ٨ِ َي َٓ أض  َّ٨  اٟ

دبعازعلسی  ن دبعاہلل اربامیہ  ن دعس اصحل ا ن اہشب دیمح  ن دبعارلنمح اؾ وثلکؾ تنب ةقع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ 

 وہےئ انس ہک فہ صخش وھجاٹ ںیہن ےہ وج وھجیٹ ابت حلص رکاےن ےک ےیل ہہک ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت

 د  رشبہکیط تین ایھچ وہ۔

 دبعازعلسی  ن دبعاہلل اربامیہ  ن دعس اصحل ا ن اہشب دیمح  ن دبعارلنمح اؾ وثلکؾ تنب ةقع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اامؾ اک اےنپ اسویھتں  ے انہک امہر  اس ھ ولچ حلص رکادںی ۔



 

 

 حلص اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ اک اےنپ اسویھتں  ے انہک امہر  اس ھ ولچ حلص رکادںی ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2515    حس

اٌٟزیز ب٩ :  راوی ہ١ ب٩ سٌس  ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ًبس سی و اسحاٚ ب٩ ٣ح٤س َفی ٣ح٤س ب٩ جٌَف ابوحاز٦ س ًبساهَّلل اوی

٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل   رضی 

ُٚ ب٩ُِ ٣ُحَ  ا ِٔسَح یِٔسی  َوإ ِْلَُو ا اهَّللٔ  ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  ز ٔی ز ٌَ ِٟ ا ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٔ َحسَّ اهَّلل ِبٔس  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٤َّ َحسَّ ٨ََا ٣َُح ث اَِل َحسَّ َٗ ؤی   ََفِ ِٟ ا ٕس  َّ٩ُِ ٤ ُس ب

ِوا  ا٣َ َز َّی َت ً ا َح تََت٠ُو ِٗ ا إئ  َب ُٗ ٨ِطُ أَ٪َّ أَص١َِ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر ٕس  ٌِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس  ٩ِ ًَ  ٕ از٦ٔ ٩ِ أَبٔي َح ًَ ََفٕ  ٌِ اهَّللٔ َج و٢ُ  ُس بَٔر َر أُِخ َٓ  ٔ َرة ا حَٔح ِٟ ٔا ب

ُٔح بَيِ  نُِؼ٠ ٨َٔا  ُوا ب اذَِصب  ٢َ ا َ٘ َٓ َٔک  ٥َ بَٔذٟ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ُض٥ِ َػل ٨َ 

دمحم  ن دبعاہلل دبعازعلسی  ن دبعاہلل افیسی ف ااحسؼ  ن دمحم رفی دمحم  ن رفعج اوباحزؾ لہس  ن دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی 

رکےت ںیہ ہک ابق ےک ولگ ڑل ڑپ  اہیں کت ہک اکی دفےر  رپ رھتپ ےنکنیھپ ےگل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ربخ یلم وت رفامای 

   اس ھ ولچ ہک حلص رکا دںی۔امہر

 دمحم  ن دبعاہلل دبعازعلسی  ن دبعاہلل افیسی ف ااحسؼ  ن دمحم رفی دمحم  ن رفعج اوباحزؾ لہس  ن دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؽ ارگ فہ دفونں آسپ ںیم حلص رک ںیل افر حلص زایدہ رتہب ےہ۔اہلل اعتٰیل اک وق

 حلص اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتٰیل اک وقؽ ارگ فہ دفونں آسپ ںیم حلص رک ںیل افر حلص زایدہ رتہب ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2516    حس



 

 

ہظا٦ ب٩ رعو :  راوی ہ ب٩ سٌیس سٔیا٪  ٨ًہاٗتيب لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا  ہ رعوہ 

 ُ اهَّلل ضَٔی  َة َر ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ  ٔ ٩ِ أَبٔیط ًَ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ا٦ ٩ِ صَٔظ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ ُة ب٩ُِ َس َب تَِي ُٗ ٨ََا  ث ِت ٩ِ٣ٔ  َحسَّ َٓ ا َزأَْة َخ ا٣ِ َضا َوإِٔ٪  ٨ِ ًَ

ُج١ُ  زَّ اٟ ِت صَُو  َٟ ا َٗ ا  اّؿ وّزا أَِو إرِٔعَ نُُظ َٔضا  ٠ ٌِ ىٔی َب ِٜ ٢ُ أ٣َِٔش و ُ٘ َت َٓ َضا  َٗ ا َٔفَ ٔیُس  یُر َٓ یَِرُظ  َُ ا أَِو  ٔبَّر ٔبُطُ ٛ ح ٌِ ٔ ٣َا َِل ُي ٔط َزأَت َزی ٩ِ٣ٔ ا٣ِ َی

َؿَیا ا ا َتَز َِض إَٔذ ًَل بَأ َٓ ِت  َٟ ا َٗ َِت  ٔطئ لٔي ٣َا  ٔش٥ِ  ِٗ ا  َو

ْ ہبیتق  ن دیعس  نایؿ اشہؾ  ن رعفہ رعفہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک 
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س وک دحیلعہ رکان نِمْ 

رکد  ایسی وصرت ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل  اچےئہ رھپ فہ وعرت ےہک ہک ھجم وک اےنپ اپس رھک وج ریتا یج اچےہ ےری  ےیل میسقت

 اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک ارگ دفونں رایض وہاجںیئ وت وکیئ رحج ںیہن ےہ۔

 ہبیتق  ن دیعس  نایؿ اشہؾ  ن رعفہ رعفہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ ولگ ملظ یک ابت رپ حلص رک ںیل وت فہ حلص وبقمؽ ںیہن ےہ۔

 حلص اک ایبؿ :   ابب

 ارگ ولگ ملظ یک ابت رپ حلص رک ںیل وت فہ حلص وبقمؽ ںیہن ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2517    حس

ابي ذئب زہزی ًبیس اهَّلل ب٩ ً :  راوی یآز٦  ٟس ب٩ زیس جہى ہ خا ٨ً لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ہ ابو اسل اهَّلل بو  بس

 ُ ٔي ص ٩ِ أَب ًَ اهَّللٔ  ِبٔس  ًَ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ٔی   ز اٟز صِ ا  ث٨ََ ِٕب َحسَّ ذٔئ ٔي  َب اب٩ُِ أ ا  ٨ََ ث َز٦ُ َحسَّ ا آ ٨ََ ث ضَٔی َحسَّ َر ىٔیِّ  حَُض ِٟ ا أٟٕس  یِٔس ب٩ِٔ َخ َِزَة َوَز ی َز

 َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ًَ َ اهَّللُ  ٔف ب ِٗ ا  َٚ َػَس  ٢َ ا َ٘ َٓ ُط  ٤ُ ا٦َ َخِؼ َ٘ َٓ اهَّللٔ  أب  َت ٜٔ ٔ ا ب ٨َ ٨َ ٔف بَِي ِٗ ا اهَّللٔ   ٢َ َرُسو َا  ٢َ ی ا َ٘ َٓ ٔيٌّ  اب َئ أرَِعَ ا أب اَِل َج َت ٜٔ ٔ ا ب ٨َ٨َ ِي

 َ ل ًَ لٔي  ُوا  اٟ َ٘ َٓ  ٔ ٔط َزأَت ٔا٣ِ زَنَي ب َٓ لَي َصَذا  ًَ ا  ّٔ ٔشی ًَ َاَ٪  ک ابِىٔی  ٔي  إٔ٪َّ  اب ِْلرَِعَ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ٔائَٕة ٩ِ٣ٔ اهَّللٔ  ٤ٔ ُط ب ِىٔی ٨ِ٣ٔ اب یُِت  َس َٔ َٓ ِج٥ُ  زَّ اٟ اب٨َِٔک  ي 



 

 

ا َ٘ َٓ  ٕ ا٦ ًَ ُب  ٔی ز ِِ َت َٕة َو ائ َٔک َج٠ُِس ٣ٔ ٨ِ اب لَي  ًَ ٤ََّا  ُوا إ٧ٔ اٟ َ٘ َٓ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ا ُت أَص١َِ  ِٟ َ َسأ ٕ ث٥َُّ  ٥ٔ٨َ َوَؤٟیَسة َِ ِٟ ٥َ ا َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   ا٨َّٟ  ٢َ

 ُ ٜ یَنَّ بَِي٨َ ـٔ ِٗ َ ٕ َوأ٣ََّ َْل ا٦ ًَ ٔیُب  ز ِِ َت َٕة َو ائ ٨َِٔک َج٠ُِس ٣ٔ اب لَي  ًَ ٠َِیَک َو ًَ زٌّ  ٥ُ٨َ ََفَ َِ ِٟ ا ُ َو َؤٟیَسة ِٟ ا ا  أب اهَّللٔ أ٣ََّ َت ٜٔ ٔ ٧َُِیُص ٤َا ب َِت یَا أ ا أ٧َ

َضا َج٤َ ََفَ ْص  ٧َُِی ا أ ٠َِیَض ًَ َسا  َِ َٓ ا  ٤َِض ِرُج ا َٓ ا  ٔ صََذ َزأَة ا٣ِ َي  ل ًَ اُُِس  َٓ َٔزُج١ٕ  ٟ 

دیبع اہلل  ن دبعاہلل وباہطس اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اخدل  ن زدی ینہج رفاتی رکےت ںیہ دفونں ےن ایبؿ ایک  آدؾ ایب ذبئ زرہی

ہک اکی ارعایب آای افر رعض ایک ای روسؽ اہلل امہر  درایمؿ اتکب اہلل ےک اطمقب ہلصیف رکدےئجی اس اک رفقی اخمفل ڑھکا وہا افر 

اتکب اہلل ےک اطمقب ہلصیف رکدےئجی ارعایب ےن اہک ہک ےریا اٹیب اس ےک اہیں زمدفر اھت اس ےن رعض ایک کیھٹ ےہ امہر  درایمؿ 

اس یک ویبی  ے زان ایک ولوگں ےن ھجم  ے اہک ہک ریت  ےٹیب وک اسگنسر وہان اچےئہ ںیم ےن اےنپ ےٹیب وک وس رکبایں افر اکی ولڈنی د  

وت اوہنں ےن اہک ریت  ےٹیب وک اکی وس وکڑ  ےنگل اچںیئہ افر اکی اسؽ ےک ےیل الج  رک ڑھچا ایل رھپ ںیم ےن ملع فاولں  ے درایتف ایک

 ف ن وہان اچےئہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اہمتر  درایمؿ اتکب اہلل ےک اطمقب ہلصیف رکدفں اگ ولڈنی افر رکبایں وت ےھجت فاسپ

اکی اسؽ ےک ےیل الج ف ن وہاگ افر اکی آدیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع یک اجیت ںیہ افر ریت  ےٹیب وک اکی وس وکڑ  ڑپںی ےگ افر 

فآہل فملس ےن رفامای ا  اسین لک وت اس صخش یک ویبی ےک اپس اج ارگ )فہ زان اک اآرار رک  وت( اس وک اسگنسر رکد انچہچن اسین ےن 

 حبص ےک فتق اج رک اس وک اسگنسر رکدای۔

 دبعاہلل وباہطس اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اخدل  ن زدی ینہجآدؾ ایب ذبئ زرہی دیبع اہلل  ن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حلص اک ایبؿ :   ابب

 ارگ ولگ ملظ یک ابت رپ حلص رک ںیل وت فہ حلص وبقمؽ ںیہن ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2518    حس

ا :  راوی ٨ًہ لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  ٣ح٤س ح ٗاس٥ ب٩  ہی٥ ب٩ سٌس سٌس  ابز  يٌ٘وب 

 ُ اهَّلل ضَٔی  َر َة  ائَٔظ ًَ  ٩ِ ًَ ٕس  َّ٤ ٔس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح ا َ٘ ِٟ ا  ٩ِ ًَ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ ٕس  ٌِ َس ا إٔبِزَاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ٨ََ ث وُب َحسَّ ُ٘ ٌِ ا َي ٨ََ ث َٟ َحسَّ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ و٢ُ   َرُس  ٢َ ا َٗ ِت 



 

 

اهَّللٔ ِبُس  ًَ ُظ  َرَوا زٌّ  َو َر ُض َٓ  ٔ ط َص ٓٔی ِی َٟ ا  ا ٣َ َا َصَذ ٧ٔ ز ٔي أ٣َِ ٥َ ٩ِ٣َ أَِحَسَث ف َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل َواحٔسٔ اهَّللٔ  ِٟ ا ِبُس  ًَ ٔي  َو م ٤َِْخَ ِٟ ا ََفٕ  ٌِ  ب٩ُِ َج

اصٔی٥َ  َِز ٔس ب٩ِٔ إٔب ٌِ ٩ِ َس ًَ ِوٕ٪  ًَ َبٔي   ب٩ُِ أ

 ن دعس دعس اقمس  ن دمحم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل وقعیب اربمیہ 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک سج ےن امہر  دنی ںیم وکیئ ایسی یئن ابت اکنیل وج دنی ںیم  ے ںیہن ےہ وت فہ رمدفد ےہ دبعاہلل  ن 

 ایب وعؿ ےن دعس  ن اربامیہ  ے اس وک رفاتی ایک۔ رفعج رخمیم افر دبعاولادح  ن

 وقعیب اربمیہ  ن دعس دعس اقمس  ن دمحم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ذا ام اصحل الف

 

 ...ں  ن الفں ف الفں  ن الفں )ہی فہ حلص ؿسک رطح )حلص انہم( اھکل اجےئ ھد

 حلص اک ایبؿ :   ابب

ذا ام اصحل الفں  ن الفں ف الفں  ن الفں )ہی فہ حلص انہم ےہ سج رپ الفں  ن الفں ےن حلص یک افر ارگہچ

 

اس وک ہلیبق ای بسن یک رطػ  سک رطح )حلص انہم( اھکل اجےئ ھد

 وسنمب ہن رک ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2519    حس

ب :  راوی ء ب٩ ًاز ہ ابواسحٙ بزا  ٣ح٤س ب٩ بظار ٨ُسر طٌب

اَئ ب٩َِ  بََر ِٟ ا ُت  ٌِ ٔ َس٤ ا٢َ  َٗ  َٚ ا ِٔسَح ٔي إ ٩ِ أَب ًَ َبُة  ُطٌ ا  ث٨ََ ٨َُِسْر َحسَّ ا ُ ٨ََ ث إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٤َا  َحسَّ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ازٕٔب  ًَ

 َّ٤ َٟ ا٢َ  ضُ َٗ ٨َ َأٟٕب بَِي ٔي ك لٔي  ب٩ُِ أَب ًَ َتَب  َٛ ٔة  یِبَٔی ُحَس ِٟ ا ٥َ أَص١َِ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  َر َح  َٟ ا َػ ْس ا  َّ٤ َب ٣َُح َت َٜ َٓ ابّا  ٥ِ َٛٔت

 َٟ وِّل  َرُس َت  ٨ِ ُٛ ِو  َٟ ٢ُ اهَّللٔ  و َرُس ْس  َّ٤ ِب ٣َُح ُت ِٜ وَ٪ َِل َت ُٛ رِشٔ ٤ُ ِٟ ا  ٢َ ا َ٘ َٓ اهَّللٔ   ٢ُ ُسو ٧ََا َر ا أ ٔيٌّ ٣َ ل ًَ  ٢َ ا َ٘ َٓ ُط  ا٣ُِح ٓٔيٕ  ل ٌَ ٔ ٟ ٢َ ا َ٘ َٓ َک  ات٠ِٔ َ٘ ُ ٥ِ ن

 ُ یَِسُخ١َ ص َي أَِ٪  ل ًَ ُض٥ِ  َح َٟ ا ٔ َوَػ ظ ٥َ بَٔیٔس َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو اُظ  ٤ََح َٓ ُظ  ی أ٣ََِحا ٔذ َّٟ ٔا ٕ َوَِل ب ا٦ َیَّ ََة أ ًََلث ابُطُ ث َِػَح َو َوأ

 ٔ ا إِٔلَّ ب وَص ٔ یَِسُخ٠ُ ط ٤َٔا ٓٔی اُب ب ْٔقَ ِٟ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ٔح  ًَل اٟشِّ اُ٪  ُبَّ ا ُج٠ ُظ ٣َ َشأَُٟو َٓ ٔح  ًَل اٟشِّ أ٪  ُبَّ  ُح٠



 

 

دمحم  ن اشبر دنغر ہبعش اوب ااحسؼ رباء  ن اعزب  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دح ہیب فاولں  ے 

انہم اھکل افر اھکل دمحم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رشموکں ےن ارتعاض ایک افر اہک دمحم حلص یک وت رضحت  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن حلص 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ہن اوھک ارگ مت اہلل ےک روسؽ وہےت وت مہ مت  ے گنج ہن رکےت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت 

ت  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ںیم وت اس وک ںیہن اٹمؤں اگانچہچن یبن یلص  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای اس وک اٹم دف رضح

اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ تاوھتں  ے اس وک اٹم ڈاال افر اؿ ولوگں  ے اس ابت رپ حلص یک ہک آدنئہ اسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 رںیہ ےگ افر فتاں اس احؽ ںیم دالخ وہں ےگ ہک ایھتہر نابلؿ ںیم اےنپ احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اس ھ نیت دؿ کت ہکم ںیم

وہں ےگ ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وپاھچ نابلؿ ایک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اینؾ افر فہ زیچ وج اس 

 ںیم ےہ۔

 دمحم  ن اشبر دنغر ہبعش اوباقحس رباء  ن اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حلص اک ایبؿ :   ابب

ذا ام اصحل الفں  ن الفں ف الفں  ن الفں )ہی فہ حلص انہم ےہ سج رپ الفں  ن الفں ےن حلص یک افر ارگہچ

 

اس وک ہلیبق ای بسن یک رطػ  سک رطح )حلص انہم( اھکل اجےئ ھد

 ب ہن رک ۔وسنم

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2520    حس

اء :  راوی ٙ بز اسح ابو ئی١  ا سٰی اَ ٣و اهَّلل ب٩   ًبیس 

 ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر ازٕٔب  ًَ ٔئ ب٩ِٔ  بََرا ِٟ ا  ٩ِ ًَ  َٚ ا َبٔي إِٔسَح ٩ِ أ ًَ ائٔی١َ  َ َِ ٔ ٩ِ إ ًَ وَسی  ٔ ب٩ُِ ٣ُ اهَّلل ا ًُبَِیُس  ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ َّي  ٨ِطُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َز  َت٤َ ًِ ا

َي ل ًَ اص٥ُِ  اَؿ َٗ َّی  ً َة َح یَِسُخ١ُ ٣ََّٜ وُظ  یََسًُ َة أَِ٪  َّٜ َي أَص١ُِ ٣َ َب أ َٓ  ٔ َسة ٌِ َ٘ ِٟ ا ذٔی  ٔي  ٥َ ف َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ ا  اهَّللُ  َّ٤٠َ َٓ  ٕ َیَّا٦ ََة أ ًََلث ا ث ٘ٔی٥َ بَٔض أَِ٪ يُ

 ٔ ٠َِیط ًَ َضی  ا َٗ ا  ا ٣َ ا صََذ َبُو ت َٛ اَب  َت ٜٔ اِل ا  ُو َب ت َٛ  ََ ا ٨َ ٌِ ا ٨َ٣َ اهَّللٔ ٣َ  ٢ُ ُسو ََّک َر ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ َن ِو  ٠َ َٓ َٔضا  نُْٔق  ب ُوا َِل  اٟ َ٘ َٓ  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس ْس  َّ٤ ٣َُح

 ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ ٔ ث٥َُّ  اهَّلل ِبٔس  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٧ََا ٣َُح اهَّللٔ َوأ و٢ُ  َرُس َا  ٢َ أ٧َ ا َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ َِت ٣َُح ٩ِ أ٧َ ٜٔ ٢ُ َل ُسو َر ُح  ا٣ِ اهَّللٔ َِل  لٓٔيٕ  ٢َ َِل َو ا َٗ اهَّللٔ 

 ُ٣ ٔ ٠َِیط ًَ اَضی  َٗ َتَب َصَذا ٣َا  َٜ َٓ اَب  َت ٜٔ ٥َ اِل َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس أََخَذ  َٓ ا  ََ أَبَّس و یَِسُخ١ُ أ٣َُِح ٔ َِل  اهَّلل ِبسٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ َح



 

 

َد  یَِْخُ أب َوأَِ٪ َِل  ْٔقَ ِٟ ا ْح إِٔلَّ فٔي  َة ٔسًَل َّٜ ٘ٔی٥َ  ٣َ اَز أَِ٪ يُ ٔ أََر ٔط اب َِػَح ا ٩ِ٣ٔ أ ٍَ أََحّس ٨َ طُ َوأَِ٪ َِل ی٤َِ ٌَ ٔ َّب یَت اَز أَِ٪  ا بٔأََحٕس إِٔ٪ أََر ٩ِ٣ٔ أَص٠َِٔض

ِْلََج١ُ  ِس ٣ََضی ا َ٘ َٓ ا  َّ٨ ًَ ِد  اِْخُ ٔبَٔک  اح ١ِ َٟٔؼ ُٗ اُٟوا  َ٘ َٓ ا  ٠ٔیًّ ًَ اِْلََج١ُ أََتِوا  َضا َو٣ََضی  َزَخ٠َ ا  َّ٤ ٠َ َٓ َٔضا  اب َد  َْخَ ٠َِیطٔ َٓ ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ ٟ

٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َأٟٕب َر لٔي  ب٩ُِ أَبٔي ك ًَ ا  َض َٟ اَو ٨ََ ت َٓ  ِّ٥ ًَ ٥ِّ یَا  ًَ ا  َی زََة  ٤ِ ٨َُِة َح اب ُض٥ِ  ِت ٌَ ٔ َب ت َٓ  ٥َ َس٠َّ ا  َو َض ٠َِی ًَ َة  اك٤َٔ َٔ ٔ ا٢َ ٟ َٗ أََخَذ بَٔیٔسَصا َو َٓ

 َٓ َضا  ٠َ٤َِت ٔک َح ِّ٤ ًَ ٨ََِة  اب ٧َٔک  زُو ًَل٦  ََفْ اٟشَّ ٌِ ٢َ َج ا َٗ یمِّ َو ًَ ٨َُِة  اب هَٔي  ٙ  بَٔضا َو ٧ََا أََح لٔيٌّ أ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ََفْ  ٌِ یِْس َوَج لٔيٌّ َوَز ًَ َتَؼ٥َ ٓٔیَضا  اِخ

 ٔ ٟ ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َٔضا  َضی ب َ٘ َٓ ي  ٨َُِة أَخٔ اب یِْس  ٢َ َز ا َٗ ًٔی َو َضا َتِح ُت َٟ ا یمِّ َوَخ ًَ ُة  ٨َِ ٔضَ اب ت َٟ ا ِْل٦ُِّ َد ٔة ا َٟ ٔ ز ٨ِ ُة ب٤َٔ َٟ ا َد ِٟ ا  ٢َ ا َٗ ا َو

 َ و٧ َِت أَُخ َیِٕس أ٧َ ٔز ٟ ٢َ ا َٗ ٔي َو قٔي َوُخ٠ُق َت َخ٠ِ ِض َِطَب ََفٕ أ ٌِ ٢َ َٟٔح ا َٗ َک َو ٨ِ َا ٣ٔ ٧َ ِّی َوأ َِت ٣ٔى ٧َ لٓٔيٕ أ ٌَ ٔ ٟ ٢َ ا َٗ ٧َاَو ِوَِل  ا َو٣َ

ؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ذی دعق ےک ہنیہم دیبع اہلل  ن ومٰیس اےرالیئ اوب ااحسؼ رباء  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایب

ںیم رمعہ اک ارادہ ایک وت ہکم فاولں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دالخ وہےن یک ااجزت دےنی  ے ااکنر ایک اہیں کت ہک اؿ  ے اس 

رشفع ںیم اھکل ہک فہ حلص انہم ےہ سج رپ دمحم  ابت رپ ہلصیف وہا ہک آدنئہ اسؽ نیت دؿ ایقؾ رکںی ےگ  ب حلص انہم ےنھکل ےگل وت اس ےک

ملس اہلل ےک روسؽ رایض وہےئ ہکم فاولں ےن اہک ہک مہ وت اس اک اآرار ںیہن رفےتک ہکلب مت وت دمحم  ن دبعاہلل وہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ہنع  ے رفامای روسؽ اہلل اک  ظف اٹم دف اوہنں ےن اہک  ےن رفامای ںیم اہلل اک روسؽ وہں افر دبعاہلل اک اٹیب وہں رھپ رضحت  یل ریض اہلل اعتٰیل

ذا ام اقیض 

 

ہیلع دمحم ںیہن ادا یک  مس ںیم یھبک ںیہن اس وک اٹمؤں اگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ اکذغ اےنپ تا ھ ںیم ایل افر اوھکاای ھد

وہں ےگ افر ارگ ہکم اک وکیئ صخش اؿ ےک اس ھ اجان   ن دبعاہلل فہ ہکم ںیم اس احؽ ںیم دالخ وہں ےگ ہک اؿ ےک ایھتہر اینؾ ںیم

اچےئہ وت اس وک اس ھ ےل رک ںیہن اجںیئ ےگ افر اےنپ اسویھتں ںیم  ے وکیئ صخش ہکم اجےن ےک دعب ارگ فتاں رانہ اچےئہ اگ وت ا ے عنم 

 وت ولگ رضحت  یل ریض اہلل ںیہن رکںی ےگ  ب دفےر  اسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم ںیم دالخ وہےئ افر دمت سگر یئگ

اعتٰیل ہنع ےک اپس ےچنہپ افر اہک ہک اےنپ اسیھت  ے وہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہر  اپس  ےل اجںیئ اس ےیل ہک دمت سگر 

 یل ےن ا ے ےل ایل افر  یکچ یبن یلص اہلل ہیلع فملس رفاہن وہےئ وت رضحت زمحہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یٹیب اچچ اچچ یتہک ےھچیپ وہیئگ رضحت

ہنع اس اک تا ھ ڑکپ رک افہمط  ے اہک ہک اےنپ اچچیک یٹیب وک ےل ول اوہنں ےن اس وک وسار رکایل وت اس ےک قلعتم رضحت  یل ریض اہلل اعتٰیل 

ٰیل ہنع ےن اہک ںیم اس ریض اہلل اعتٰیل ہنع، زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رفعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ڑگھجےن ےگل رضحت  یل ریض اہلل اعت

ڑلیک اک قحتسم وہں ہک فہ ےری  اچچ یک یٹیب ےہ افر رضحت رفعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن دوعٰی ایک ہک فہ ےری  اچچ یک یٹیب ےہ افر اس 

یئ یک یٹیب یک اخہل ےریی زفتیج ںیم ےہ )اس ےیل ںیم زایدہ قحتسم وہں( زدی ےن )اےنپ ااقحتسؼ اک دوعٰی ایک افر( اہک ہک ےری  اھب

  ے ےہانچہچن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس یک اخہل ےک قح ںیم ہلصیف ایک افر رفامای اخہل زنمبہل امں ےک ےہ افر  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

وت امہرا  رفامای ہک ںیم ھجت  ے وہں افر وت ھجم  ے افر رفعج  ے رفامای ہک مت وصرت ریست ںیم ھجم  ے زایدہ اشمہب وہ افر زدی  ے اہک



 

 

 اھبیئ افر ومال ےہ۔

 دیبع اہلل  ن ومٰیس اےرالیئ اوباقحس رباء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رشمنیک ےک اس ھ حلص رکےن اک ایبؿ ایس ومضمؿ ںیم اوب  نایؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ر

 حلص اک ایبؿ :   ابب

ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  رشمنیک ےک اس ھ حلص رکےن اک ایبؿ ایس ومضمؿ ںیم اوب  نایؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ افر وعػ  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل

اجےئ یگ افر ایس ابب ںیم لہس  ن فینح ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اامسء ریض اہلل   ے لقن ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رھپ مت ںیم افر رفویمں ںیم حلص وہ

 ےن وباہطس اوب اقحس رباء  ن اعزب اعتٰیل ہنع افر وسمر ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ےہ افر ومٰیس  ن وعسمد ےن اہک ہک ھجم  ے  نایؿ  ن دیعس

 وت اس وقؽ لقن ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رشمنیک  ے دح ہیب ےک دؿ نیت ابوتں رپ حلص یک ارگ رشموکں ںیم  ے وکیئ صخش اؿ ےک اپس آاجےئریض اہلل اعتٰیل ہنع اک 

وہں ےگ افر فتاں نیت دؿ  وک فاسپ رک دںی ےگ افر املسمونں  ے وکیئ صخش رشموکں ےک اپس الچ اجےئ وت ا ے فاسپ ںیہن رکںی ےگ افر ہی ہک آدنئہ اسؽ ہکم ںیم دالخ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اچنہپ ایقؾ رکںی ےگ افر فتاں ایھتہر از  مس اولارفں ف امکؿ الغػ ںیم رھک رک یہ دالخ وہں ےگ اوب دنجؽ اینپ ڑیبویں ںیم ڑلڑھکاات وہا آپ یلص

خ لب  االسلح ےک اافلظ لقن  وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک رشموکں ےک وحاہل رک دای اامؾ اخبری
ح
ت 

ل ےن وباہطس  نایؿ اوب دنجؽ اک ذرک ںیہن ایک افر اال 
م
م

ےن اہک ہک 

 ےیک۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2521    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اب٩   ٍ ح ٧آ ح ب٩ ن٤ٌا٪ ٠ٓی ٍ ْشی آ ر  ٣ح٤س ب٩ 

ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٨ََا ٣َُح ث ٤َا أَ٪َّ  َحسَّ ٨ُِض ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ٤ََز  اب٩ِٔ ًُ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْح  ٠َِی ُٓ ٨ََا  ث أ٪ َحسَّ ٤َ ٌِ ا٨ٟ  یُِخ ب٩ُِ  َ َُ ٨ََا  ث ٍٕ َحسَّ ٔ آ اهَّللٔ َر ُسو٢َ  َر  

 َ٨ َٓ ٔت  بَِی ِٟ ا َیَِن  ُط َوب ٨َ ِٕع بَِي ی ُْقَ ُر  ا َّٔ ُٛ ا٢َ  َح َٓ ا  ٤ّٔز َت ٌِ َد ٣ُ ٥َ َْخَ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  ٔة َػل یِبَٔی ُحَس ِٟ َِسطُ بٔا َرأ  َٙ ُط َوَح٠َ َی رَِحَ َصِس

ٔضَ  ٘ٔی٥َ ب ا َوَِل ُي ّٓ و ُسیُ ض٥ِٔ إِٔلَّ  ٠َِی ًَ ا  ١َٔ٤ ٔسًَلّح َیِح ب١َٔ َوَِل  ِ٘ ٤ُ ِٟ ا ا٦َ  ٌَ ِٟ ا ٤َٔز  َت ٌِ لَي أَِ٪ َي ًَ َؿاص٥ُِ  ا َٗ ا٦ٔ َو ٌَ ِٟ ا ٤ََز ٩ِ٣ٔ  َت ًِ ا َٓ وا  ا أََحب  ا إِٔلَّ ٣َ

 َ ک ٤َا  َٛ ا  َسَخ٠ََض َٓ ب١ٔٔ  ِ٘ ٤ُ ِٟ َد ا َْخَ َٓ َد  زُوُظ أَِ٪ یَِْخُ ّا أ٣ََ َٔضا ثًََلث ا٦َ ب َٗ َ ا أ َّ٤٠َ َٓ ُض٥ِ  َح َٟ ا َػ  اَ٪ 

ح انعف ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رمعہ رکےن 

فلی 

دمحم  ن راعف رشحی  ن امعنؿ 



 

 

 درایمؿ افر اخہن ہبعک ےک درایمؿ احلئ وہےئگ )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارادہ  ے ےلکن یافر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

 ے وک ہکم ںیم دالخ ںیہن وہےن دای( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ دہی یک آرابین یک افر اےنپ ےر وک دح ہیب ںیم ڈنما ایل افر اؿ 

اولار ےک اؿ ےک اپس وکیئ ایھتہر ہن وہاگ افر اےنت یہ دونں کت اس ابت رپ ہلصیف وہا ہک آدنئہ اسؽ رمعہ رکںی ےگ افر وساےئ 

رہھٹںی ےگ  ب کت یافر اچںیہ ےگانچہچن آدنئہ اسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمعہ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فتاں اس 

 ہیلع فآہل فملس  ے اہک ہک آپ یلص رطح دالخ وہےئ سج رطح حلص یک یھت  ب فتاں نیت دؿ رہھٹ ےکچ وت ولوگں ےن آپ یلص اہلل

ا ہچن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفاہن وہےئگ۔

 

ی ںح ی

ئ

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ےل اجت

ح انعف ا ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

فلی 

 دمحم  ن راعف رشحی  ن امعنؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حلص اک ایبؿ :   ابب

ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  رشمنیک ےک اس ھ حلص رکےن اک ایبؿ ایس ومضمؿ ںیم اوب  نایؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ افر وعػ  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل

 افر رفویمں ںیم حلص وہ اجےئ یگ افر ایس ابب ںیم لہس  ن فینح ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اامسء ریض اہلل  ے لقن ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رھپ مت ںیم

 ےن وباہطس اوب اقحس رباء  ن اعزب اعتٰیل ہنع افر وسمر ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے ےہ افر ومٰیس  ن وعسمد ےن اہک ہک ھجم  ے  نایؿ  ن دیعس

وکیئ صخش اؿ ےک اپس آاجےئ وت اس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک وقؽ لقن ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رشمنیک  ے دح ہیب ےک دؿ نیت ابوتں رپ حلص یک ارگ رشموکں ںیم  ے 

آدنئہ اسؽ ہکم ںیم دالخ وہں ےگ افر فتاں نیت دؿ  وک فاسپ رک دںی ےگ افر املسمونں  ے وکیئ صخش رشموکں ےک اپس الچ اجےئ وت ا ے فاسپ ںیہن رکںی ےگ افر ہی ہک

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اچنہپ ایقؾ رکںی ےگ افر فتاں ایھتہر از  مس اولارفں ف امکؿ الغػ ںیم رھک رک یہ دالخ وہں ےگ اوب دنجؽ اینپ ڑیبویں ںیم ڑلڑھکاات وہا آپ یلص

خ لب  االسلح ےک اافلظ لقن وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک رشموکں ےک 
ح
ت 

ل ےن وباہطس  نایؿ اوب دنجؽ اک ذرک ںیہن ایک افر اال 
م
م

وحاہل رک دای اامؾ اخبری ےن اہک ہک 

 ےیک۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2522    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ث٤ بي ح ا شار سہ١ ب٩  ي ر ب٩  ی ظ ر یحٌی ب ظی ز ب شس ٣ 

َِل٠َ َحسَّ  ٧ ا٢َ ا َٗ ٤ََة  ِض١ٔ ب٩ِٔ أَبٔي َحِث ٩ِ َس ًَ ٕر  ٔ ب٩ِٔ َيَشا یِر ٩ِ بَُظ ًَ ٌَی  َیِح ث٨ََا  ث٨ََا برِٔشْ َحسَّ ْز َحسَّ ٨ََا ٣َُشسَّ ِض١ٕ ث َس ٔ ب٩ُِ  ِبُس اهَّلل ًَ  َٙ

ْح  ُػ٠ِ ئٕٔذ  ِو٣َ َی َٔي  بََر َوه ٔلَي َخِی یِٕس إ ٔ ب٩ِٔ َز ز و ٌُ ُة ب٩ُِ ٣َِش َؼ  َو٣َُحیِّ



 

 

  ن اسیر لہس  ن ایب ہمثح ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک دبعاہلل  ن لہس ریض دسمد ریشب ییحی ریشب

 اہلل اعتٰیل ہنع ہصیحم  ن وعسمد  ن زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریبخ یک رطػ رفاہن وہےئ افر اؿ دونں ںیم حلص یھت۔

 ہمثح ریض اہلل اعتٰیل ہنع دسمد ریشب ییحی ریشب  ن اسیر لہس  ن ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دتی ںیم حلص رکےن اک ایبؿ۔

 حلص اک ایبؿ :   ابب

 دتی ںیم حلص رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2523    حس

ہ :  یراو ٨ً لٰي  اهَّلل تٌا رضی  ص  ا٧ ی ح٤یس  ر ؼا ان اهَّلل  ًبس  ٣ح٤س ب٩ 

بَیِّ  ز  َُض٥ِ أَ٪َّ اٟ ث ا َحسَّ ََنّش ٤َُِیْس أَ٪َّ أ ثَىٔی ح ٢َ َحسَّ ا َٗ ی   رٔ ا َِنَؼ ِْل ا  ٔ اهَّلل ِبٔس  ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث َة َحسَّ ٨َٔیَّ ِت ث َْسَ َٛ رِضٔ  َّ٨ اٟ ُة  اب٨َِ َٔي  ه ٍَ َو

َِر  اِْل ا  بُو َل٠َ َٓ یَٕة  رٔ ا َ َج ا٢َ أ َ٘ َٓ أؾ  َ٘ٔؼ ِٟ ٔا أ٣َََزص٥ُِ ب َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  ا٨َّٟ ا  أََتِو َٓ ا  أَبَِو َٓ َو  ِٔ ٌَ ِٟ ا ُوا  ب رِضٔ َغ َوك٠ََ ا٨َّٟ ٧َُص ب٩ُِ 

تُ  ٨َٔيَّ َِْسُ ث ِّٙ َِل تُٜ َح ِٟ ٔا َثَک ب ٌَ ٔذی َب َّٟ ا ٢َ اهَّللٔ َِل َو َرُسو یَا   ٍٔ بَیِّ ز  اٟ ُة  ٨َٔیَّ َْسُ ث ُِٜ ضَٔی أَت ََفَ َ٘ٔؼاُؾ  ِٟ ا اهَّللٔ  اُب  ٧ََُص َٛٔت ا أ َی ا٢َ  َ٘ َٓ ا  َض

لَي  ًَ َش٥َ  ِٗ َ ِو أ َٟ  ٩ِ٣َ ٔ اهَّلل  ٔ از َٔب ٥َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ً َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔيی  َػل َّ٨ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِوا  َٔ ًَ ِو٦ُ َو َ٘ ِٟ ٩ِ ا ًَ ٤َِیٕس  ٩ِ حُ ًَ رٔی   َا ز َٔ ِٟ ا ُظ َزاَز  َزَّ َْلَب اهَّللٔ 

ضٔ  ٧ََٕص ََفَ َِرَغ أ ِْل ا ا ب٠ُٔو َٗ ِو٦ُ َو َ٘ ِٟ ا  َی 

دمحم  ن دبعاہلل ااصنری دیمح اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک رعیب تنب رضن ےن اکی یچب ےک داتن وتڑ ڈاےل وت اس ےک 

ادتم ںیم آےئ  آدویمں ےن اس  ے دتی امیگن افر رعیب ےک ولوگں ےن اعمیف اچیہ نکیل فہ ہن امےن افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک اصقص اک مکح دای اسن  ن رضن ےن اہک ایک ہینث ےک داتن وتڑ  اجںیئ ےگ ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس  مس ےہ اس ذات یک سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک قح ےک اس ھ اجیھب ےہ ہک اس ےک داتن ںیہن وتڑ  

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ا  اسن! اتکب اہلل وت اصقص اک مکح دیتی ےہ رھپ فہ ولگ رایض وہےئگ افر اعمػ اجںیئ ےگ



 

 

 داتی ےہ رکدای وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اہلل ےک ضعب دنب  اےسی ںیہ ہک ارگ اہلل ےک رھبفہس رپ  مس اھک ںیل وت اہلل اس وک وپرا رک

 اہطس دیمح اسن لقن ایک ہک فہ ولگ رایض وہےئگ افر دتی وظنمر رک یل۔زفاری ےن وب

 دمحم  ن دبعاہلل ااصنری دیمح اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےک قلعتم رفامای ہی ےریا اٹیب ےہ ہی ےردیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رضحت ب ن  ن  یل 

 حلص اک ایبؿ :   ابب

ں ںیم حلص رکاد  اگ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رضحت ب ن  ن  یل ےک قلعتم رفامای ہی ےریا اٹیب ےہ ہی ےردار ےہ افر اشدی اہلل اس ےک ذرہعی دف ڑبی امجوتع

 ا دف۔ہک اؿ دفونں ےک درایمؿ حلص رک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2524    حس

َّصی :  راوی ش٩ ب اسلہ ح سٰی بو ٣و ابو ٔیا٪  ٣ح٤س س اهَّلل ب٩   ًبس 

َب١َ  ِ٘ َت اِس و٢ُ  ُ٘ َحَش٩َ َي ِٟ ا ُت  ٌِ ٔ ٤ ا٢َ َس َٗ َبٔي ٣ُوَسی  ٩ِ أ ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ث٨ََا  ٕس َحسَّ َّ٤ ٔ ب٩ُِ ٣َُح اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث ٔ َحسَّ اهَّلل لٓٔيٕ َو ًَ َحَش٩ُ ب٩ُِ  ِٟ ا  

تُ  ِ٘ َّی َت ً يي َح َُول َٔب َِل ت ائ َت َٛ ی  َْلََر يي  ٔن أؾ إ ٌَ ِٟ ا زُو ب٩ُِ  ٤ِ ًَ  ٢َ ا َ٘ َٓ  ٢ٔ َٔبا ح ِٟ ا  ٢ٔ ا َٔب أ٣ََِث ائ َت َٜ ٔ َة ب َٔی او ٌَ َُة ٣ُ اؤی ٌَ ُط ٣ُ َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ا  ََض ا٧ ١َ أَِْقَ

تَ  َٗ زُو إِٔ٪  ٤ِ ًَ َِی  یِٔن أ ُج٠َ زَّ اٟ یَِر  ٔ َخ اهَّلل َاَ٪ َو ک ٔي َو ٔض٥ِٔ ٩ِ٣َ ل ٨َٔٔشائ لٔي ب أض ٩ِ٣َ  ا٨َّٟ رٔ  و ٔئ َصُؤَِلٔئ ٩ِ٣َ لٔي بٔأ٣ُُ ٔئ َوَصُؤَِل ٔئ َصُؤَِل ١َ َصُؤَِل

ِبَس  ًَ َزَة َو ٤ُ َس ٩ٔ٤َ ب٩َِ  ِح زَّ اٟ ِبَس  ًَ ٕص  َط٤ِ ِبٔس  ًَ َىٔی  یِٕع ٩ِ٣ٔ ب یِٔن ٩ِ٣ٔ ُْقَ َرُج٠َ  ٔ ِیط َٟ ٔ َث إ ٌَ َب َٓ ٔض٥ِٔ  ت ٌَ ِی ـَ ٔ ٔ ب٩ِٔ ب ا٣ٔز ًَ ٕ اهَّللٔ ب٩َِ  یِز ُْکَ

 َٓ  ٔ ط ٠َِی ًَ ًَل  َسَخ َٓ ُظ  أََتَیا َٓ  ٔ ط ِی َٟ ٔ ا إ َب اك٠ُِ ُط َو َٟ وَِل  ُٗ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ا  َؿ ارِعٔ َٓ ُج١ٔ  زَّ اٟ ا  َي صََذ ٔل ا إ َب ذَِص ا  ٢َ ا َ٘ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ  ٔ ط ِی َٟ ٔ ا إ َل٠ََب َٓ ُط  َٟ اَِل  َٗ ا َو ٤َ ک٠ََّ َت

ِس  َٗ ٔٔب  ٠ لَّ ٤ُ ِٟ ا ِبٔس  ًَ ُو  ٨َ َّا ب ٓٔيٕ إ٧ٔ ل ًَ َحَش٩ُ ب٩ُِ  ِٟ ا ا  ٤َ ُض َُّط َٟ ٧ٔ إ َٓ اَِل  َٗ ا  َٔض ائ ز٣َٔ ٔي  َِت ف اث ًَ ِس  َٗ َة  ِْل٣َُّ ٔ ا ظ ٢ٔ َوإٔ٪َّ صَٔذ ا ٤َ ِٟ ا ا  ََػب٨َِا ٩ِ٣ٔ َصَذ أ

 َٟ َ َسأ ٤َا  َٓ  ٔ ٔط َک ب َٟ ٧َِح٩ُ  اَِل  َٗ ا  َٔضَذ ٔي ب ٩ِ٤َ ل َٓ ا٢َ  َٗ َک  ِیَک َوَيِشأَُٟ َٟ ٔ ُب إ َِل٠ُ ا َوی َذ َٛ َذا َو َٛ َک  ٠َِی ًَ زُٔق  ٌِ َ َي ٧ اَِل  َٗ ا إِٔلَّ  ّئ َطِی ا  َک ُض٤َ َٟ ِح٩ُ 

 ٔ ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل و٢َ اهَّللٔ  َرُس َیُِت  ٢ُ َرأ و ُ٘ َة َي ََِکَ َا ب ُت أَب ٌِ ٔ ٤ ِس َس َ٘ َٟ َحَش٩ُ َو ِٟ ا  ٢َ ا َ٘ َٓ َحطُ  َٟ ا َؼ َٓ  ٔ ٔط َحَش٩ُ ب ِٟ ا ٔ َو بَر ٨ِٔ ٤ ِٟ ا لَي  ًَ  ٥َ َس٠َّ َو

 ُ ٔ أ ط ٠َِی ًَ زَّّة َو ٔض ٣َ ا َّ٨ اٟ َي  ل ًَ ب١ُٔ  ِ٘ َُو يُ ٔ َوص ٔط ب ٔلَي َج٨ِ ٓٔيٕ إ ل ًَ َیَِن ب٩ُِ  ٔ ب ٔط َٔح ب اهَّلَل أَِ٪ ُيِؼ٠  َّ١ ٌَ َٟ ْس َو َسیِّ ا  ِىٔی صََذ اب و٢ُ إٔ٪َّ  ُ٘ ی َوَي ِْخَ



 

 

َت  ََب ٤ََّا ث ٔ إ٧ٔ اهَّلل ِبسٔ  ًَ لٔي  ب٩ُِ  ًَ ٔي  ٢َ ل ا َٗ  ٔ اهَّلل ِبس  ًَ ا٢َ أَبُو  َٗ ٔیَن  ٤ٔ ٤ُِش٠ ِٟ ا یِٔن ٩ِ٣ٔ  ٤ََت ٔوی ًَ یِٔن  َت َٔئ َة ٓ َبٔي بََِکَ َحَش٩ٔ ٩ِ٣ٔ أ ِٟ ا  َُ ا ٤َ ٨َا َس َٟ

َحٔسیٔث  ِٟ ا ا  َٔضَذ  ب

ہنع دبع اہلل  ن دمحم  نایؿ اوب ومٰیس وباہطس ب ن  یری ایبؿ رکےت ںیہ ہک دخبا ب ن  ن  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل 

 ب کت  ےک اسےنم اہپڑفں یک رطح وفںی ےل رک آےئ رمعف  ن اعص ےن اہک ہک ںیم ایسی وفج دھکی رتا وہں وج ھٹیپ ںیہن ریھپ  یگ

اےنپ اقملب وک لتق ہن رکںیل رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وج دفونں ںیم ینعی رتہب ےھت رمعف  ن اعص  ے اہک ہک ا  رمعف ارگ 

اؿ ولوگں ےن اؿ ولوگں وک افر اس رطػ ےک ولوگں ےن اس رطػ ےک ولوگں وک لتق رکدای وت ولوگں ےک اعمالمت یک دھکی اھبؽ 

ؿ یک ویبویں یک رگناین رک  اگ؟ وکؿ اؿ یک اجدیئاد اک ااظتنؾ رک  اگ؟انچہچن رضحت ب ن ریض اہلل اعتٰیل ہنع وکؿ رک  اگ؟ وکؿ ا

ےک اپس آرشی ےک دف آدیم وج ینب دبع سمش ںیم  ے ےھت ینعی دبعارلنمح  ن رمسہ افر دبعاہلل  ن اعرم  ن رکسی وک اجیھب افر اہک ہک اؿ 

ؿ  ے وگتفگ رکےک اؿ وک حلص یک رطػ البؤ دفونں اؿ ےک اپس آےئ وگتفگ یک افر حلص اچیہ رضحت ےک اپس اجؤ افر حلص ک ش رکف افر ا

ب ن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ن  یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ دفونں  ے اہک ہک مہ دبعابلطمل یک افالد ںیہ افر مہ ےن تہب ھچک امؽ 

ںیہ اؿ دفونں ےن اہک ہک فہ آپ ےک اسےنم حلص ک ش رکےت ںیہ افر ایس ےک رخچ ایک ےہ افر ہی ولگ اےنپ وخونں ںیم التبم وہ ےکچ 

اطبل افر وخاتاں ںیہ رضحت ب ن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک رھپ اس یک ذہم داری وکؿ اتیل ےہ؟ اؿ دفونں ےن اہک مہ اس ےک 

ذہم داری وکؿ اتیل ےہ؟ وت اؿ دفونں ےن اہک ہک مہ اس ذہم دار ںیہ انچہچن رضحت ب ن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن  ب یھب اہک ہک اس یک 

ےک ذہم دار ںیہ انچہچن رضحت ب ن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ  ے حلص رکیل ب ن  یری ےن ایبؿ ایک ےہ ہک ںیم ےن اوبرکبہ وک ایبؿ 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ ےک ولہپ ںیم رکےت وہےئ انس ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ربنم رپ داھکی افر رضحت ب ن  ن  یل

 ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھبک ولوگں یک رطػ وتمہج وہےت افر یھبک اؿ یک رطػ رخ رکےت افر ےتہک ہک ےریا ہی اٹیب ےردار

 ےن ایبؿ ایک ہک ےہ افر اشدی اہلل اس ےک ذرہعی املسمونں یک دف ڑبی امجوتعں ےک درایمؿ حلص رکا د  اگ ھجم  ے  یل  ن دبعاہلل

 ب ن اک اوبرکبہ  ے اننس ےری  زندکی ایس دحثی  ے اثتب ےہ۔

 دبع اہلل  ن دمحم  نایؿ اوبومٰیس وباہطس ب ن  یری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک اامؾ حلص اک ااشرہ رک اتکس ےہ۔



 

 

 حلص اک ایبؿ :   باب

 ایک اامؾ حلص اک ااشرہ رک اتکس ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2525    حس

٤ًزہ  :  راوی ٟزح٩٤  ا ًبس ٣ح٤س ب٩  ٟزجا٢  ا ابو ٟح٤یس( س٠امی٪ یحٌی ب٩ سٌیس  ا ًبس اس٤ٌٰی١ ) ازر  ص بز اوی بي  اس٤ٌٰی١ ب٩ ا

رضی اهَّلل  ہ  ٟزح٩٤ حرضت ًائظ ت ًبسا ٨ًہاب٨ لٰي   تٌا

اٟزِّ  ٔي  ٩ِ أَب ًَ یٕس  ٌٔ َس َیِحٌَی ب٩ِٔ   ٩ِ ًَ  ٪َ ُس٠َامِیَ  ٩ِ ًَ ٔي  َىٔی أَخ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ ِٕص  ی ٔي أَُو أًی١ُ ب٩ُِ أَب ٤َ ا إِٔس ٨ََ ث ِبٔس َحسَّ ًَ ٔس ب٩ِٔ  َّ٤ ٢ٔ ٣َُح َجا

َر  ائَٔظَة  ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ ِت َس َٟ ا َٗ  ٩ٔ٤َ زَِّح اٟ ِبٔس  ًَ َزَة ب٨َِٔت  ٤ِ ًَ طُ  ٩ٔ٤َ أَ٪َّ أ٣َُّ ِح زَّ ٠َِیطٔ اٟ ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  ٍَ َر ٔ ٤ و٢ُ َس ُ٘ َت ٨َِضا  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی 

َط  ٔي  ُط ف ُ٘ ٔ ََرِٓ اِْلَْخَ َوَيِش  ٍُ ٔؿ ٤َُا َيِشَتِو ا أََحُسص ٤َا َوإَٔذ اتُُض َو ٕة أَِػ أَٟی ًَ َبأب  ِٟ ٔا ٕ ب و٦ ِوَت ُخُؼ ٥َ َػ َس٠َّ ١ُ َو ٌَ ِٓ َ اهَّللٔ َِل أ ٢ُ َو و ُ٘ ِیٕئ َوصَُو َي

 ًَ َد  َْخَ َٓ ُ ز ٌِ ٤َ ِٟ ا  ١ُ ٌَ ِٔ لَي اهَّللٔ َِل َي ًَ يي  َل َتأ ٤ُ ِٟ ا َی٩َِ  ٢َ أ ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو ٤َٔا َر اهَّللٔ ٠َِیض  ٢َ ُسو َر َا  ٧ََا ی ٢َ أ ا َ٘ َٓ  َٖ و

َذَٟٔک أََحبَّ  ُط أَی   َٟ  َو

اوبارلاجؽ دمحم  ن دبعارلنمح رمعہ تنب دبعارلنمح رضحت  اامسلیع  ن ایب افسی ربادر اامسلیع )دبعادیمحل( امیلسؿ ییحی  ن دیعس

اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک وقؽ لقن رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دف ڑگھج  فاولں یک آفازںی درفاز  رپ ںینس وج 

ػ رکد  افر دفےرا ہہک رتا اھت ہک ف اہلل دنلب وہ ریہ ںیھت اؿ ںیم  ے اکی دفےر   ے ہہک رتا اھت ہک رہمابین رک ےک ھچک آرض اعم

ںیم ںیہن رکفں اگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اؿ دفونں ےک اپس رشتفی ےل آےئ افر رفامای ہک اہکں ےہ فہ صخش وج اہلل یک  مس اھک 

 اچےہ ںیم ا ے اعمػ رک داتی رک ہہک رتا اھت ہک ںیم یکین ںیہن رکفں اگ؟ اس ےن رعض ایک ںیم وہں ای روسؽ اہلل افر ےریا اسیھت وج

 وہں۔

الیعٰمس  ن ایب افسی ربادر الیعٰمس )دبعادیمحل( امیلسؿ ییحی  ن دیعس اوبارلاجؽ دمحم  ن دبعارلنمح رمعہ تنب دبعارلنمح  :  رافی

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حلص اک ایبؿ :   ابب

 ایک اامؾ حلص اک ااشرہ رک اتکس ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2526    حس

٣اٟک :  راوی ب ب٩  ک ٌٛ ٣اٟ ب ب٩  ہ ارعد ًبساهَّلل ب٩ ٌٛ ٜیر ٟیث جٌَف ب٩ ربیٌ  یحٌی ب٩ ب

 َ٨َ ث ٕ َحسَّ یِر َٜ ُ ٌَی ب٩ُِ ب َیِح ٨ََا  ث ٩ِ َحسَّ ًَ أٟٕک  ٔب ب٩ِٔ ٣َ ٌِ َٛ ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ثَىٔی  ٢َ َحسَّ ا َٗ ٔد  ِْلرَِعَ ا  ٩ِ ًَ َة  ٌَ َربٔی ََفٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ِ َج ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا 

ُط حَ  ز٣َٔ ٠َ َٓ َ٘ٔیطُ  ٠َ َٓ َِس٠َیٔمِّ ٣َا٢ْ  ِْل ٕ ا َبٔي َحِسَرز ٔ ب٩ِٔ أ اهَّلل ِبسٔ  ًَ َي  ل ًَ طُ  َٟ َاَ٪  ک َّطُ  ٧َ أٟٕک أ ٔب ب٩ِٔ ٣َ ٌِ َت َٛ اِر َّی  ا ً ٤َٔ زَّ بٔض ٤َ َٓ ُُض٤َا  ات َِػَو ِت أ ٌَ َٔ

 َٕ أََخَذ نِٔؼ َٓ  َٕ ِؼ ِّ٨ اٟ  ٢ُ و ُ٘ َُّط َي ٧َ أ َٛ  ٔ ظ اَر بَٔیٔس أََط َٓ ُب  ٌِ َٛ َا  ٢َ ی ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيی   َّ٨ ااٟ ّٔ نِٔؼ  ََ َز ٔ َوَت ط ٠َِی ًَ ُط  َٟ   ٣َا 

کل بعک  ن امکل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک دبعاہلل  ن ایب دحرد ایملس ییحی  ن ریکب ثیل رفعج  ن رہعیب ارعج دبعاہلل  ن بعک  ن ام

 رپ اؿ اک ھچک آرض اھت۔ بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ  ے ےلم افر اؿ اک اھچیپ ایک اہیں کت ہک دفراؿ وگتفگ ںیم اؿ دفونں یک آفازںی دنلب

ا  بعک! افر اےنپ تا ھ  ے ااشرہ ایک وگای فصن )اعمػ وہ ںیئگ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس اؿ دفونں ےک اپس  ے سگر  افر رفامای 

 رکےن( ےک ےیل مکح د  رےہ ےھتانچہچن آداھ آرض اعمػ رکدای افر آداھ ےل ایل۔

 ییحی  ن ریکب ثیل رفعج  ن رہعیب ارعج دبعاہلل  ن بعک  ن امکل بعک  ن امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ولوگں ےک درایمؿ حلص رکاےن افر اؿ ےک درایمؿ ااصنػ رکےن یک تلیضف اک ایبؿ۔

 حلص اک ایبؿ :   ابب

 ولوگں ےک درایمؿ حلص رکاےن افر اؿ ےک درایمؿ ااصنػ رکےن یک تلیضف اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2527    حس



 

 

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابو رضت  ہ٤ا٦ ح اٚ ٤ٌ٣ز  ٟزز ًبسا  ٙ  اسح

٨ِطُ  ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َِزَة  ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ  ٕ ا٦ ٩ِ َص٤َّ ًَ ْز  ٤َ ٌِ ٧َا ٣َ بََر ٚٔ أَِخ ا اٟزَّزَّ ِبُس  ًَ ٧ََا  ُٚ ا ا ِٔسَح ا إ ٨ََ ث ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّلل  و٢ُ  َرُس  ٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ

َس٠َّ  ْة َو َٗ َػَس أض  ا٨َّٟ ٢ُ بَیَِن  سٔ ٌِ ٤ُِص َي اٟظَّ  ٔ ط ٍُ ٓٔی ٕ َتِل٠ُ ِو٦ َی ک١َُّ  ْة  َٗ َػَس  ٔ ٠َِیط ًَ ض  ا َّ٨ اٟ ًَلمَي ٩ِ٣ٔ  ک١ُ  ُس  ٥َ 

ااحسؼ دبعارلزاؼ رمعم امہؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای رہ 

 رج ولطع وہات ےہ ااسنؿ ےک وہ وجڑ رپ دصہق فا ب ےہ ولوگں ےک درایمؿ ااصنػ رک  ہی یھب دصہق ےہ۔دؿ سج ںیم وس

 اقحس دبعارلزاؼ رمعم امہؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... وک حلص اک ااشرہ رک  افر فہ ااکنر رک  وت اقدع  ےک اطمقب ہلصیف رک د ۔ ب اامؾ یسک

 حلص اک ایبؿ :   ابب

  ب اامؾ یسک وک حلص اک ااشرہ رک  افر فہ ااکنر رک  وت اقدع  ےک اطمقب ہلصیف رک د ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2528    حس

اٟامی٪  :  راوی ، زبیرابو  ی رعوہ ب٩ زبیر   طٌیب زہز

 ِ َی اٟز ب ٔ أَ٪َّ  َیِر ز ب اٟ ُ ب٩ُِ  َوة نٔي رُعِ ا٢َ أَِخبََر َٗ زٔیِّ  اٟز صِ  ٩ِ ًَ ْب  ِی ٌَ ٧َا ُط بََر ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ٨ََا أَبُو  ث َرُجًّل ٩ِ٣ٔ َحسَّ َػ٥َ  َُّط َخا ُث أ٧َ یَُحسِّ َاَ٪  ک َر 

 ٔ اهَّلل و٢ٔ  َرُس ٔلَي  ّرا إ ضَٔس بَِس َط ِس  َٗ رٔ  ا َِنَؼ ِْل ُسو٢ُ ا ٢َ َر ا َ٘ َٓ ا  ص٤َُ ٔ ّلَٔکَ ٔط أ٪ ب َ٘ٔی َا َيِش َا٧ ٔ ک ة رَِحَّ ِٟ ا إد ٩ِ٣ٔ  ٥َ فٔي ْٔشَ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  

رٔ ا َِنَؼ ِْل َب ا ـٔ َِ َٓ  ََ ٔ ار ٔلَي َج َِرٔس١ِ إ ُ ث٥َُّ أ َیِر َا ُزب ٙٔ ی ِس ٔ ا َیِر ز ب ٥َ ٠ِٟٔ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل یَااهَّللٔ   ٢َ ا َ٘ َٓ اب٩َِ  ی   َاَ٪  ک و٢َ اهَّللٔ آِ٪  َرُس

 َّ یَِب٠ُ َّی  بِٔص َحً اِح ٙٔ ث٥َُّ  ِس ا  ٢َ ا َٗ ٥َ ث٥َُّ  َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ َّي اهَّللُ  َػل اهَّللٔ  و٢ٔ  َرُس ُط  َ٪ َوِج وَّ َت٠َ َٓ تَٔک  َّ٤ هَّلٔل ًَ و٢ُ ا ُس َي َر ِوع اِسَت َٓ َحِسَر  ِٟ ا  

ز   ُط ٠ِٟٔ َّ٘ ٥َ حٔي٨َئٕٔذ َح َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٕة َػل ٌَ َس ِٕی  َٔزأ ٔ ب َیِر ز ب اٟ َي  ل ًَ اَر  ََط َٔک أ ذَٟ ِب١َ  َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل اهَّللٔ  و٢ُ  َرُس َاَ٪  ٔ َوک َیِر ب

ز   َي ٠ِٟٔ ِوع ِسَت ٥َ ا َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  ُسو َر ی   رٔ ا َِنَؼ ِْل ا َى  َٔ ا أَِح َّ٤ ٠َ َٓ یِّ  رٔ ا ِنَؼ ُط َؤِْٟلَ َٟ ٔ َیِر َوةُ ب ٢َ رُعِ ا َٗ  ٥ِٜٔ ُح ِٟ ا ٔح  ی ٔي ََصٔ ُط ف َّ٘ َح



 

 

 ُ َّی ی ً ُوَ٪ َح یُِؤ٨٣ٔ َک َِل  َربِّ ًَل َو َٓ َٔک  ذَٟ ِت إِٔلَّ فٔي  َٟ َ َز ٧ َة  َی اِْل  ٔ ظ ُب َصٔذ ا أَِحٔش اهَّللٔ ٣َ ُ َو َیِر ز ب اٟ  ٢َ ا َةَ َٗ اِْلی ُض٥ِ  ٨َ َطَحَز بَِي ََ ٓامَٔی  و ٤ُ ِّٜ  َح

رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اکی ااصنری  ے اکی رھتپ یل زنیم یک انیل ےک  اوب اامیلؿ بیعش زرہی رعفہ  ن زریب زریب  ے

 قلعتم ڑگھجا ایک وج دبر ںیم رشکی وہ ےکچ ےھت افر دفونں اس  ے اپین ےتیل ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن زریب ریض اہلل اعتٰیل

ڑ دف ااصنری وک ہصغ آایگ افر ک ےن اگل ای روسؽ اہلل ہی آپ یلص اہلل ہیلع ہنع  ے رفامای ا  زریب مت اپین ےل ول رھپ اےنپ ڑپفیس ےک ےیل وھچ

 فآہل فملس یک وھپیھپ اک اٹیب ےہ )ایس ےیل ہی رطػ داری یک اج ریہ ےہ( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ اک رگن ریغتم وہایگ افر

اب رکول افر اپین رفک ول اہیں کت ہک دویارفں کت چنہپ اجےئ۔ اس رھپ رفامای ا  زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع مت اےنپ دروتخں وک ریس

 فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اؿ اک قح وپرا قح دولا دای افر اس  ے ےلہپ روسؽ اہلل یلص اہلل

 سج ںیم اؿ یک افر ااصنری دفونں یک راعتی یھت  ب اس ہیلع فملس ےن رضحت زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اس ابت اک وشمرہ دای اھت

ہیلع فملس وک ہصغ دالای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رصحی مکح د  رک اؿ وک  ےن روسؽ اہلل یلص اہلل

وَؿ وپرا قح دال دای رعفہ اک ایبؿ ےہ ہک رضحت زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک دخب ُ
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 اوب اامیلؿ بیعش زرہی رعفہ  ن زریب ، زریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آرض وخاوہں افر ےریاث فاولں ںیم حلص رکاےن افر آرض اک ادناز   ے ادا رکےن اک ایبؿ ا

 حلص اک ایبؿ :   ابب

اکی دف رشکی ہی ےط رک ںیل  آرض وخاوہں افر ےریاث فاولں ںیم حلص رکاےن افر آرض اک ادناز   ے ادا رکےن اک ایبؿ افر ا ن سابس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اکہ ہک ارگ

 ۔ دنی افر دفےرا دقن امؽ ےل اگ وت اضمہقئ ںیہن افر ارگ اؿ ںیم  ے یسک اک امؽ الہک وہ اجےئ وت اس وک اےنپ اسیھت  ے اطمہبل اک قح ںیہن

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2529    حس

ب ب٩ ٛیشا٪ جابز ب٩ :  راوی اٟوہاب ًبیس اهَّلل وہ هَّلل ٣ح٤س ب٩ بظار ًبس  ًبس ا



 

 

 ٩ِ ًَ اَ٪  ِیَش َٛ ٩ِ َوصِٔب ب٩ِٔ  ًَ اهَّللٔ  ا ًُبَِیُس  ٨ََ ث أب َحسَّ َوصَّ ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّ٤ َىٔی ٣َُح ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ابٔز َج

 ٔ ائٔط ٣َ َي ُُغَ ل ًَ ُت  َزِؿ ٌَ َٓ ی٩ِْ  َز  ٔ ط ٠َِی ًَ ٔي َو يَي أَب ُُوف ٢َ ت ا َٗ ا  ُض٤َ ٨ِ ُت  ًَ أََتِی َٓ ّئ  ا َٓ ٔ َو ط ا أَ٪َّ ٓٔی َزِو َی  ٥ِ َٟ ا َو َِو أَب َٓ  ٔ ٠َِیط ًَ ٤َٔا  َز ب ٤ِ تَّ اٟ ا  َیأُِخُذو أَِ٪ 

ذَ  آ ٤ٔزِبَٔس  ِٟ ا ٔي  ُط ف َت ٌِ َوَؿ َٓ ُط  ِزَت ا َجَس َٔذ ٢َ إ ا َ٘ َٓ ُط  َٟ َٔک  َذٟ ُت  َْکِ َذ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اهَّللُاٟ َّي  َػل اهَّللٔ   ٢َ و َرُس َِت  طٔ ٧ ٠َِی ًَ  

أَِو  َٓ ََک  ائ ٣َ َُ ُُغَ ِز ٢َ ا ا َٗ ٔة ث٥َُّ  َٛ بََر ِٟ ا بٔا ًَ َز ٔ َو ٠َِیط ًَ َص  َح٠َ َٓ  ُ ز ٤َ ٕ َوًُ ُو بََِک ُط أَب ٌَ اَئ َو٣َ َح َٓ  ٥َ َس٠َّ لَي أَبٔي َو ًَ ُط  َٟ ا  ُت أََحّس ِٛ َز ٤َا َت َٓ ٔض٥ِٔ  ٓ

حِ  ًَ ْة  ٌَ َسِب ا  ّ٘ رَشَ َوِس ًَ ََة  ١َ ثًََلث ـَ َٓ ُط َو ُت ِي ـَ َٗ ی٩ِْ إِٔلَّ  اهَّللٔ َز و٢ٔ  ُس ٍَ َر ُت ٣َ ِی َٓ ا َو َٓ ِوْ٪  َٟ ْة  ٌَ ِب َس ِحَوْة َو ًَ ْة  ٔستَّ ِوْ٪ أَِو  َٟ ْة  تَّ ٔس َوْة َو

 ُ بٔرِص أَِخ َٓ ٤ََُز  ٕ َوً ََِک َا ب ِٔت أَب ائ  ٢َ ا َ٘ َٓ َک  حٔ ـَ َٓ ُط  َٟ َٔک  َذٟ ُت  َْکِ َذ َٓ زَٔب  ِِ ٤َ ِٟ ا  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  ٔذِ َػل ٨َ٤ِٔا إ ٠ ًَ ِس  َ٘ َٟ اَِل  َ٘ َٓ ا  ٤َ ٍَ ٨َ َػ

َػ   ٕ ٔز اب ٩ِ َج ًَ ِٕب  ٩ِ َوص ًَ ا٦ْ  ٢َ صَٔظ ا َٗ َٔک َو َذٟ ُوُ٪  َسَیٜ ٍَ أَِ٪  ٨َ َػ ا  ٥َ ٣َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو ُْکِ أَبَا َر یَِذ  ٥ِ َٟ َِّصٔ َو ٌَ ِٟ ا ًَلَة 

 ٢َ ا َٗ ٨ِّا َو َزی ا  ّ٘ ٔیَن َوِس ًََلث ٔ ث ط ٠َِی ًَ َبٔي  ََ أ ٢َ َوَتَز ا َٗ َک َو َؿحٔ ٕ َوَِل  ََِک ٔ  ب ِضز و  اٟ ًَلَة  َػ  ٕ ٔز اب ٩ِ َج ًَ ِٕب  ٩ِ َوص ًَ  َٚ ِٔسَحا  اب٩ُِ إ

دمحم  ن اشبر دبعاولتاب دیبع اہلل فبہ  ن شیکؿ اجرب  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ےری  فادل اک ااقتنؽ 

 ےل ںیل اؿ ولوگں ےن ااکنر ایک افر وہایگ افر اؿ رپ ھچک آرض اھت ںیم ےن اؿ ےک آرض وخاوہں  ے اہک ہک آرض ےک وعض لھپ

ؿ ایخؽ ایک ہک لھپ اؿ ےک آرض وک اکیف ہن وہاگ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم آای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہی ایب

وک ربخ رک( ںیم ےن روسؽ اہلل یلص  ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک  ب وت اس وک وتڑ  افر ایلھکؿ ںیم ےل آےئ )وت ھجم

اہلل ہیلع فملس وک ربخ دی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھ رضحت اوبرکب ف رمع 

ف وت ںیم ےن یسک وک یھب ہن وھچڑا ریض اہلل امہنع یھب ےھت آپ اس ڈریھ رپ ھٹیب ےئگ رھپ رفامای اےنپ آرض وخاوہں وک البؤ افر اانپ آرض ادا رک

سج اک ےری  فادل رپ آرض اھت بس اک آرض ادا رکدای افر ریتہ فقس وجھکرںی ابیق چب ںیئگ نج ںیم است فقس وجعہ افر ھچ فقس ولؿ ای 

ایک آپ  ھچ فقس وجعہ افر است فقس ولؿ یھت رھپ ںیم رغمب ےک فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے الم آپ  ے ںیم ےن ایبؿ

 رےہ ےسنہ افر رفامای اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ف رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اج رک ایبؿ رکف دفونں ےن اہک ہک مہ وت ےلہپ یہ  ے ھجمس

ےھت ہک اس ںیم ربتک وہیگ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااسی اہک افر اشہؾ ےن فبہ  ے اوہنں ےن اجرب ریض اہلل 

دل رپ ٰیل ہنع  ے ولصۃ ارصعل اہک افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ذرک ںیہن ایک افر ہن انسنہ ایبؿ ایک افر اس رطح ایبؿ ایک ہک ےری  فااعت

 سیت فقس آرض اھت افر ا ن ااحسؼ ےن وباہطس فبہ اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ولصۃ ارہظل اک  ظف ایبؿ ایک۔

 ب دیبع اہلل فبہ  ن شیکؿ اجرب  ن دبع اہللدمحم  ن اشبر دبعاولتا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آرض افر دقن امؽ ےک وعض حلص رکےن اک ایبؿ۔

 حلص اک ایبؿ :   ابب

 آرض افر دقن امؽ ےک وعض حلص رکےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2530    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ک  ٣اٟ ب ب٩  ٌٛ ب  ٌٛ اهَّلل ب٩  ًبس اب٩ طہاب  ص  ٟیث یو٧ ص  ٤ًز یو٧ ث٤ا٪ ب٩  ٣ح٤س ً اهَّلل ب٩   ًبس 

اٟ  ٢َ ا َٗ ُُص َو ُو٧ َا ی ٧ َز أَِخبََر ٤َ اُ٪ ب٩ُِ ًُ ٤َ ا ًُِث ٨ََ ث ٕس َحسَّ َّ٤ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث نٔي َحسَّ بََر ٔطَضإب أَِخ اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ُُص  ٧ یُو َىٔی  ث ُث َحسَّ ِی َّ٠

 َ٠ ًَ ُط  َٟ َاَ٪  ا ک ٨ِّ َزی  ٕ ز َر ٔي َحِس َب اب٩َِ أ اَضی  َ٘ َُّط َت ٧َ ُظ أ بََر ٕٔک أَِخ اٟ َب ب٩َِ ٣َ ٌِ َٛ ٕب أَ٪َّ  ٌِ َٛ اهَّللٔ ب٩ُِ  ِبُس  اهَّللُ ًَ َّي  َػل اهَّللٔ   ٢ٔ و َرُس ِضٔس  ًَ ٔي  ٔ ف ط ِی

 ِٟ ا ٥َ فٔي  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َٓ ٕت  َُو فٔي بَِی ٥َ َوص َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢ُ ُسو ا َر َض ٌَ ٔ ٤ َّی َس ً ٤َا َح اتُُض َو ِت أَِػ ٌَ َٔ َت ِر ا َٓ ُسو٢ُ ٤َِشحٔٔس  َد َر َْخَ

 َٓ ٕٔک  اٟ َب ب٩َِ ٣َ ٌِ َٛ ی  َز ٨َا َٓ  ٔ ٔط َزت َٕ حُِح ٔسِح  َٕ َظ َٛ َّی  ً ا َح ٤َٔ ض ِی َٟ ٔ ٥َ إ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل یَا اهَّللٔ  َک  َِّی ب َٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ُب  ٌِ َٛ َا  ٢َ ی ا َ٘

 ٔ اهَّلل  ٢ُ ُسو َر ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ اهَّلل ُسو٢َ  َا َر ٠ُِت ی ٌَ َٓ ِس  َٗ ْب  ٌِ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ِْطَ  اٟظَّ  ٍِ َؿ ٔ أَِ٪  اَر بَٔیٔسظ ََط أ َٓ  ٔ اهَّلل  ٢َ ُسو ٥ِ َر ُٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  

 ٔ ط ـٔ ِٗ ا َٓ 

ویسن ا ن اہشب دبعاہلل  ن بعک بعک  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ دبع اہلل  ن دمحم امثعؿ  ن رمع ویسن ثیل 

اوہنں ےن ا ن ایب دحرد  ے اےنپ آرض اک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم دجسم ںیم اقتاض ایک دفونں یک آفازںی دنلب وہںیئ 

ایل اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ رجح  ںیم ےھت آپ یلص اہلل اہیں کت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وک نس 

ہیلع فآہل فملس اؿ دفونں ےک اپس ابرہ رشتفی الےئ اہیں کت ہک اےنپ رجح  اک رپدہ ااھٹای افر بعک  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ تا ھ  ے ااشرہ رکےت وہےئ آفاز دی افر رفامای ہک ا  بعک بعک ےن اہک ںیم احرض ای روسؽ اہلل آپ یلص

رفامای آداھ اعمػ رکدف  بعک ےن اہک ںیم ےن ای روسؽ اہلل اعمػ رکدای رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا ن ایب دحرد  ے رفامای 

 وجء افر اس اک آرض ادا رکدف۔



 

 

 سن ا ن اہشب دبعاہلل  ن بعک بعک  ن امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل  ن دمحم امثعؿ  ن رمع ویسن ثیل وی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشوطں اک ایبؿ : ابب

 ...املسمؿ وہےن ےک فتق افر ااکحؾ افر رخدی ف رففتخ ںیم سک  مس یک رشج ں اجزئ ںیہ ۔

 رشوطں اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ وہےن ےک فتق افر ااکحؾ افر رخدی ف رففتخ ںیم سک  مس یک رشج ں اجزئ ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2531    حس

ہ :  راوی ٣شور ب٩ ٣ْخ٣ اور  یر ٣زوا٪  ٜیر ٟیث ً٘ی١ اب٩ طہاب رعوہ ب٩ زب  یحٌی ب٩ ب

 ُ ٌَی ب٩ُِ ب یَِح ا  ٨ََ ث زَِو َحسَّ ٣َ ٍَ ٔ َس٤ َّطُ  ٧َ ٔ أ َیِر ز ب اٟ َوةُ ب٩ُِ  ٔي رُعِ بََرن ا٢َ أَِخ َٗ إب  َض ٔط اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ِی١ٕ  َ٘ ُ ً ٩ِ ًَ ُث  ِی ا٠َّٟ ا  ٨ََ ث ٕ َحسَّ یِر َوَر َٜ ٤ِٔش ِٟ ا اَ٪ َو

َس  ٔ َو ٠َِیط ًَ اهَّللُ  َّي  َػل  ٔ اهَّلل و٢ٔ  ُس أب َر َِػَح ٩ِ أ ًَ أ٪  بَٔر یُِد ا  ٤َ ٨ُِض ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َة  ٣َ زٕو ب٩َِ ٣َِْخَ ٤ِ ًَ َضِی١ُ ب٩ُِ  ُس َب  َاَت ا ک َّ٤ َٟ  ٢َ ا َٗ  ٥َ َّ٠

 ٔ یَأِت َّطُ َِل  ٧َ ٥َ أ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٔيیِّ  َّ٨ اٟ لَي  ًَ زٕو  ٤ِ ًَ َضِی١ُ ب٩ُِ  ُس َََرَن  ِط َاَ٪ ٓامَٔی ا ک ئٕٔذ  ِو٣َ ٨َٔک إِٔلَّ َی زٔی َي  ل ًَ َاَ٪  ا أََحْس َوإِٔ٪ ک َک ٨٣َّٔ ی

یِ  ا َوَخ٠َّ ِي٨َ َٟ ٔ ِزَتطُ إ َز ئ َر ا٨َّٟ ُط  َاَتَب ک َٓ َٔک  َذٟ َضِی١ْ إِٔلَّ  ٨ِطُ َوأَبَي ُس وا ٣ٔ ـُ ٌَ َت ا٣ِ َٔک َو ُوَ٪ ذَٟ ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا َظ  ََکٔ َٓ ٨َطُ  ا َوبَِي اهَّللُ َت بَِي٨َ٨َ َّي  ی  َػل

یَ   ٥ِ َٟ زٕو َو ٤ِ ًَ َضِی١ٔ ب٩ِٔ  ُس  ٔ َي أَبٔیط ٔل ٨َِس٢ٕ إ َا َج ئٕٔذ أَب ِو٣َ َی زَّ  َذَٟٔک ََفَ َي  ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ ٔ ة ٤ُسَّ ِٟ ا َک  ٔي ت٠ِٔ ُظ ف َرزَّ ٢ٔ إِٔلَّ  َجا زِّ اٟ ٔ أََحْس ٩ِ٣ٔ  أِتٔط

ٕم ٣ٔ  ِی ٌَ ٔي ٣ُ َب َة ب٩ِٔ أ َب ِ٘ ُ ُت ً ٨ِٔ ٕ ب و٦ ک٠ُُِث َِت أ٦ُ   کَا٧ إت َو أجَز َض اُت ٣ُ ٨َ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا َِت  ائ ا َوَج َاَ٪ ٣ُِش٤ّٔ٠ ک اهَّللٔ َوإِٔ٪   ٢ٔ ُسو َر ٔلَي  َد إ ٩ِ َْخَ َّ٤

َس٠َّ  ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َٟ َػل ٔ ا إ َض ٌَ زِٔج َی ٥َ أَِ٪  َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيیَّ  َّ٨ اٟ ُوَ٪  ا َيِشأَٟ َُض اَئ أَص٠ِ َح َٓ  ْٙ ٔ ات ًَ هَٔي  ئٕٔذ َو ِو٣َ َی  ٥ِ٠َ ٥َ َٓ ض٥ِٔ  ِی

ُوص٩َُّ  ٨ َتحٔ ا٣ِ َٓ إت  َز أج َض ٤ُِؤ٨َ٣ٔاُت ٣ُ ِٟ ا  ٥َُِٜ ائ َٔذا َج ض٩َّٔ إ ُ ٓٔی اهَّلل ٧َِز٢ََ  ض٥ِٔ ٤َٟٔا أ ِی َٟ ٔ َضا إ ٌِ زِٔج ٔ َوَِل ص٥ُِ  َی ِؤٟط َٗ ٔلَي  ٔض٩َّٔ إ ٧ ٤َا ٥ُ٠َ بٔإٔی ًِ َ ُ أ اهَّلل

 ِ٤َ ٥َ کَاَ٪ ی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  َرُسو ائَٔظُة أَ٪َّ  ًَ ىٔی  بََرِت أَِخ َٓ  ُ َوة ا٢َ رُعِ َٗ ُض٩َّ  َٟ وَ٪  ی٩َ َیٔح٠  ٔذ َّٟ ا َضا  َی  یَةٔ یَا أ اِْل  ٔ ظ َٔضٔذ ُُض٩َّ ب ٨ َتحٔ



 

 

َٔذا جَ  ا إ ٨ُو ٔ آ٣َ ََْقَّ ب ٩ِ٤َ أ َٓ ائَٔظُة  ًَ ِت  َٟ ا َٗ َوةُ  ا٢َ رُعِ َٗ ْر َرحٔی٥ْ  و ُٔ َُ ٔلَي  ُوص٩َُّ إ َتٔح٨ ا٣ِ َٓ إت  أجَز َض ٨َاُت ٣ُ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا  ٥َُِٜ ٔن ائ ِ
رشَّ اٟ ا  َضَذ

 ٔ َضا بٔط ٤ُ ُک٠َِّ ٣ّا ی ّلََکَ ٔک  ُت ٌِ َاَي ِس ب َٗ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل  ٢ُ َرُسو َضا  َٟ ا٢َ  َٗ ُض٩َّ  ٨ِ ٔي  ٣ٔ م  ف َٗ  ٕ َزأَة ا٣ِ یََس  یَُسُظ  ِت  ا ٣َشَّ اهَّللٔ ٣َ َو

 ٔ ِؤٟط َ٘ ٔ ُض٩َّ إِٔلَّ ب ٌَ َاَي ٔة َو٣َا ب ٌَ اَي ٤َُب ِٟ  ا

ییحی  ن ریکب ثیل لیقع ا ن اہشب رعفہ  ن زریب رمفاؿ افر وسمر  ن رخمہم ہی دفونں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب  ے 

ف ےن حلص انہم اوھکاای وت لیہس  ن رمعف ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے وج رشج ں یک رفاتی رکےت ںیہ ہک  ب لیہس  ن رمع

ںیھت اؿ ںیم  ے اکی ہی یھب یھت ہک مہ ںیم  ے وج صخش اہمتر  اپس آےئ اگ ارگہچ فہ اہمتر  دنی رپ وہ رگم مت اس وک فاسپ رکدف 

وک ہی رشط انوگار وہیئ افر اںیہن ہصغ آایگ نکیل لیہس اس ےک وسا یسک ےگ افر امہر  افر اس ےک درایمؿ دلخ ہن دف ےگ املسمونں 

رشط رپ رایض ہن اھتانچہچن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس رشط رپ حلص رکیل اس دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبدنجؽ وک اؿ ےک 

اپس آای آپ یلص اہلل ہیلع  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےکفادل لیہس  ن رمعف ےک اپس فاسپ جیھب دای افر اس دمت ںیم وج صخش یھب آپ 

فآہل فملس ےن اس وک فاسپ رکدای ارگہچ املسمؿ وہ رک آای افر ومنم وعرںیت یھب رجہت رکےک آےن ںیگل، افر اؾ وثلکؾ تنب ةقع  ن 

ؿ ےک رہتش دار یبن یلص اہلل ہیلع فملس ایب طیعم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آےن فایل وعروتں ںیم ںیھت فہ ونوجاؿ ںیھت ا

ےک اپس آےئ، افر اؿ یک فایسپ اک اطمہبل رکےن ےگل وت آپ ےن اؿ وک فاسپ ںیہن ایک اس ےیل ہک اہلل اعتٰیل ےن وعروتں ےک قلعتم ہی 

ھا ر  اپس ومنم وعرںیت رجہت رکےک آںیئ وت مت اؿ اک ااحتمؿ رکول اہلل اؿ ےک ااحتم

م

 

ت

ؿ وک وخب اجاتن آتی انزؽ یک یھت ہک  ب 

( کت رعفہ ےن اہک ھجم  َ
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یتہک ںیہ ہک ےاعتٰیل اہنعف

وج ابت رفامےت فہ رصػ ہی ہک ںیم ےن ھجت اؿ وعروتں ںیم  ے وج اؿ رشاطئ اک اآرار رکیتیل وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس  ے 

 ے تعیب رکیل )اس ےک وسا ھچک ہن رفامےت( افر ادا یک  مس تعیب رکےن ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک تا ھ ےن یسک وعرت 

 ےک تا ھ وک سم ںیہن ایک افر رصػ زابؿ  ے تعیب یل۔

 اؿ افر وسمر  ن رخمہمییحی  ن ریکب ثیل لیقع ا ن اہشب رعفہ  ن زریب رمف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رشوطں اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ وہےن ےک فتق افر ااکحؾ افر رخدی ف رففتخ ںیم سک  مس یک رشج ں اجزئ ںیہ ۔

یثح                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2532    س

ہ جزیز :  راوی  ابو نٌی٥ سٔیا٪ زیاز ب٩ ًًلٗ

 ُ٘ ُط َي ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ا  ٔیّز ز ُت َج ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ َة  َٗ ًَٔل ٔ ب٩ِٔ ً ز ٔیَا ٩ِ ز ًَ اُ٪  َی ِٔ ُس ا  ث٨ََ ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ُو ن ا أَب ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  و َرُس ُت  ٌِ َاَي ٢ُ ب و

ََرَ  ِط ا َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ٔک١ُِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ًَ ٔح ٟ ِؼ  ٨ َيَّ َواٟ ل ًَ  َن 

 اوب میعن  نایؿ زاید  ن العہق رجری اک وقؽ ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے تعیب یک، وت آپ یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس ےن ھجم  ے دنچ رشج ں ںیک نج ںیم اکی رہ املسمؿ یک ریخ وخایہ رکین یھب یھت۔

 اوب میعن  نایؿ زاید  ن العہق رجری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشوطں اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ وہےن ےک فتق افر ااکحؾ افر رخدی ف رففتخ ںیم سک  مس یک رشج ں اجزئ ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2533    حس

ابي حاز٦ جزیز ب٩ ًبس اهَّلل :  راوی ز یحٌی اس٤اًی١ ٗیص ب٩   ٣شس

ِبسٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ز ٔی ز ٩ِ َج ًَ  ٕ از٦ٔ ٔي َح ِیُص ب٩ُِ أَب َٗ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ أًی١َ  ٤َ ٩ِ إِٔس ًَ َیِحٌَی  ٨ََا  ث ْز َحسَّ ٨ََا ٣َُشسَّ ث ا٢َ  َحسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل ضَٔی  َر اهَّللٔ 

 ٌِ َاَي ٔ ب ٔک١ُِّ ٣ُِش٠ ٔح ٟ ِؼ  ٨ اٟ ٔ َو َاة َّک اٟز أئ  َت ٔ َوإٔی ًَلة اٟؼَّ ا٦ٔ  َٗ ٔ َي إ ل ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َػل اهَّلل و٢َ  َرُس  ٥ٕ ُت 

دسمد ییحی اامسلیع سیق  ن ایب احزؾ رجری  ن دبعاہلل  ے رفاتی رکےت ںیہ اوھنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 



 

 

  امنز اقمئ رکےن زوکۃ دےنی افر رہ املسمؿ یک ریخ وخایہ رپ تعیب یک یھت۔فملس  ے

 دسمد ییحی اامسلیع سیق  ن ایب احزؾ رجری  ن دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےک درتخ وک ےچیب ۔ارگ وکیئ صخش ویپدن اگلےن ےک دعب وجھکر 

 رشوطں اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ صخش ویپدن اگلےن ےک دعب وجھکر ےک درتخ وک ےچیب ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2534    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  ٤ًز رضی  اهَّلل ب٩  ًبس  ٍ ک ٧آ ٟ ٣ا  ٕ اهَّلل ب٩ یو س  ًبس 

اهَّللٔ ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللَٔحسَّ  ٢َ ُسو َر ا أَ٪َّ  ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  َرضَٔی  َز  ٤َُ اهَّللٔ ب٩ِٔ ً ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٧  ٩ِ ًَ ْٔک  اٟ َا ٣َ ٧ بََر َٕ أَِخ ُوُس ٠َِیطٔ  ب٩ُِ ی ًَ اهَّللُ  َّي   َػل

 ُ٤ ِٟ ا ََرَٔن  ٍٔ إِٔلَّ أَِ٪ َيِظ ٔ ائ َب ا ٠ِٟٔ َزتَُض ٤َ َث َٓ َزِت  ِس أُبِّ َٗ ًّل  ٧َِد  ََ َا ٢َ ٩ِ٣َ ب ا َٗ  ٥َ َس٠َّ َُ َو ا  بَِت

 دبع اہلل  ن وی فس امکل انعف دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج

 ےن وجھکر اک درتخ ویپدن اگلےن ےک دعب اچیب وت اس اک لھپ ابعئ اک وہاگ رگم ہی ہک رخدیار رشاطئ رک ےل۔

 امکل انعف دبعاہلل  ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبع اہلل  ن وی فس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عیب ںیم رشوطں اک ایبؿ ۔

 رشوطں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 عیب ںیم رشوطں اک ایبؿ ۔

ثحس                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2535    ی

٨ًہا :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہ  ظ ئ ًا رضت  اب٩ طہاب رعوہ ح ث  ٟی ش٤٠ہ  ٣ اهَّلل ب٩   ًبس 

 ُ اهَّلل ضَٔی  َر ائَٔظَة  ًَ َوَة أَ٪َّ  ٩ِ رُعِ ًَ إب  َض اب٩ِٔ ٔط  ٩ِ ًَ ِیُث  ا٠َّٟ ث٨ََا  َة َحسَّ ٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ اهَّلل ِبُس  ًَ ٨ََا  ث َزَة جَ َحسَّ ٔی َز بََرِتطُ أَ٪َّ ب َضا أَِخ ٨ِ ًَ ائَِت  

 َ ٔل ٔي إ اِرٔجع ُة  ائَٔظ ًَ َضا  َٟ ِت  َٟ ا َٗ ا  َطِیّئ َٔضا  ابَت َٔت ِت ٩ِ٣ٔ ٛ ـَ َٗ  ٩ُِٜ ٥ِ َت َٟ ا َو َتَٔض اب ٔي َٛٔت ا ف ٨َُض ي ٌٔ َتِشَت َة  ائَٔظ ا أَِ٪ ًَ و ب  إِٔ٪ أََح َٓ ٔٔک  ي أَص٠ِ

 ٔ ُ إ َزة ٔی َز َذَٟٔک ب ِت  َذَْکَ َٓ ٠ُِت  ٌَ َٓ لٔي   َٔ ُؤ یَُٜوَ٪ َوَِل ََتٔک َو اب ٨ِٔک َٛٔت ًَ ٔضَی  ِٗ َ ٠َِیٔک أ ًَ َب  ائَِت أَِ٪ َتِحَتٔش ا إِٔ٪ َط اُٟو َٗ َِوا َو أَب َٓ َٔضا  لَي أَص٠ِ

 ِ اب ا  َض َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ٢ٔ اهَّللٔ  ُسو َٔک َٟٔز َذٟ ِت  َْکَ َذ َٓ  َٔ ُؤ ٨َا َوَِل َٟ ُوَ٪  یَٜ ١ِ َو ٌَ ِٔ َت ٠ِ َٓ ٩ِ ٤َٔ ُئ ٟ َوَِل ِٟ ا ا  ٤ََّ ٧ٔ إ َٓ ٔقٔي  ت ًِ َ أ َٓ ٔي  اع َت

 َٙ َت ًِ َ  أ

دبع اہلل  ن ہملسم ثیل ا ن اہشب رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک ربریہ اؿ ےک اپس اتکتب یک ر م یک 

ادا یگی ںیم دمد امےنگن ےک ےیل آیئ افر اس ےن اینپ اتکب یک ر م ںیم  ے ھچک یھب ادا ںیہن ایک اھت۔ اس  ے رضحت اعہشئ ریض اہلل 

ہک اےنپ اموکلں ےک اپس اج ارگ فہ دنسپ رکںی وت ریتی اتکتب یک ر م ںیم ادا رکفں یگ افر ریتی فالء ےھجم احلص وہیگ  اعتٰیل اہنع ےن اہک

ااسی )وت ااسی رکےن وک ایتر وہں( ربریہ ےن اےنپ اموکلں  ے اج رک ایبؿ ایک۔ نکیل اؿ ولوگں ےن ااکنر ایک افر اہک ہک ارگ فہ وثاب یک اخرط 

رکںی نکیل قح فالء مہ ولوگں وک رےہ اگ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ہی امرجا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  رکان اچیتہ ںیہ وت

آزاد  ے ایبؿ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ  ے رفامای ہک اس وک رخدی ول افر آزا رکدف اس ےیل ہک فالء اک قح وت ایس وک ےہ وج 

 رک ۔

  اہلل  ن ہملسم ثیل ا ن اہشب رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اجونر ےنچیب فاال ارگ ہی رشط رک  ہک فہ اکی اخص اقمؾ کت اس رپ وسار وہاگ وت ہی اجزئ

 ایبؿرشوطں اک  :   ابب



 

 

 اجونر ےنچیب فاال ارگ ہی رشط رک  ہک فہ اکی اخص اقمؾ کت اس رپ وسار وہاگ وت ہی اجزئ ےہ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2536    حس

ز :  راوی  ابو نٌی٥ زْکیا ًا٣ز جاب

ا٣ٔ  ًَ ُت  ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ اُئ  یَّ َْکٔ ا َز ث٨ََ ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُ ُو ن ا أَب ٨ََ ث ِس َحسَّ َٗ ُط  َٟ  ١ٕ٤َ َي َج ل ًَ  ُ یر َاَ٪ َئش ک َّطُ  ٧َ ُط أ ٨ِ ًَ ضَٔی اهَّللُ  َر ْٔز  اب َىٔی َج ث ٢ُ َحسَّ و ُ٘ ّزا َي

طُ  ُ ٣ِٔث٠َ یر َص َئش ِی َٟ  ٕ یِر َر بَٔش ا َش َٓ ُط  َٟ ا  ًَ َس َٓ َُط  ب رَضَ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ زَّ  ٤َ َٓ ا  َی ًِ َ ةٕ  أ َٔوٗٔیَّ ٔ ب ط ٨ٔی ٌِ ٔ ٢َ ب ا َٗ ُت َِل ث٥َُّ  ث٥َُّ  ٠ِ ُٗ

َح١ٔ٤َ َو  ِٟ ٔا ُط ب ا أََتِيُت ٔس٨َ٣ِ َٗ ا  َّ٤ ٠َ َٓ ٔي  َي أَصِل ٔل َُط إ ًَل٧ ُت ح٤ُِ ٨َِی َتِث ِس ا َٓ ُط  ُت ٌِ ٔ ب َٓ ٕة  َٔوٗٔیَّ ٔ ب ط ٨ٔی ٌِ ٔ ٢َ ب ا َس١َ َٗ َِر أ َٓ ُت  ِٓ ََّصَ ِن ٨َطُ ث٥َُّ ا ٔي ث٤ََ َسن َ٘ َن

َک  ُدِذ َج٠َ٤َ َٓ ٠َ٤ََک  ٨ُِت ْٔلُخَذ َج ُٛ ٢َ ٣َا  ا َٗ ِزٔی  َي إٔث ل نٔي ًَ َْقَ ِٓ َ ٕ أ ٔز اب ٩ِ َج ًَ  ٕ ز ا٣ٔ ًَ  ٩ِ ًَ ٔیَرَة  ِ٩ِ ٣ُ ًَ ُة  َب ٌِ ٢َ ُط ا َٗ اَُٟک  ُضَو ٣َ َٓ َٔک  ذَٟ

 َٓ ٔیَرَة  ِ٩ِ ٣ُ ًَ  ٕ ٔیز ز ٩ِ َج ًَ  ُٚ ا ِٔسَح ا٢َ إ َٗ ی٨َةٔ َو ٤َٔس ِٟ ا ٔلَي  َزُظ إ ِض ٥َ َه َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل  ٔ اهَّلل ُسو٢ُ  ٔ َر زٔظ اَر َهِض َ٘ َٓ لٔي  لَي أَ٪َّ  ًَ ُتطُ  ٌِ ٔ َّی  ب ً َح

٩ِ جَ  ًَ رٔ  َٜسٔ ٨ِ ٤ُ ِٟ ا ُس ب٩ُِ  َّ٤ ٢َ ٣َُح ا َٗ ٔة َو ی٨َ ٤َٔس ِٟ ا ٔلَي  ِضزُُظ إ َک َه َٟ یِرُُظ  َُ اْئ َو َل ًَ ا٢َ  َٗ ٨ََة َو ٤َٔسی ِٟ ا  َّ ٨َةٔ أَب٠ُِ ی ٤َٔس ِٟ َي ا ٔل َزُظ إ ِض َن َه ٕ َْشَ ابٔز

ا٢َ  َٗ ٍَ َو زِٔج َّی َت ً ِضزُُظ َح َک َه َٟ ٕ َو ٔز اب ٩ِ َج ًَ َِس٥َ٠َ  یُِس ب٩ُِ أ ا٢َ َز َٗ ا٢َ  َو َٗ ٨َةٔ َو ی ٤َسٔ ِٟ ا َي  ٔل ِضزَُظ إ ََ َه ٧َا َْقِ ِٓ َ ٕ أ ٔز ٩ِ َجاب ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ أَبُو 

٩ِ َوصِٕب  ًَ  َٚ ا ِٔسَح اب٩ُِ إ ٔ َو اهَّلل ٢َ ًُبَِیُس  ا َٗ ٔلَي أَص٠َِٔک َو ٔ إ ٠َِیط ًَ  ِّ ٕ َتَب٠َّ ٔز اب ٩ِ َج ًَ ا٥ٕٟٔ  َس  ٩ِ ًَ ٤َُع  ًِ َ ِْل َّي ا ٔيی  َػل َّ٨ اُظ اٟ َََر ِط ا  ٕ ابٔز ٩ِ َج ًَ  

ٔ اهَّللُ ٔظ یِر َُ ٕئ َو ا َل ًَ  ٩ِ ًَ ِٕخ  ی اب٩ُِ ُجَز  ٢َ ا َٗ ٕ َو ٔز ٩ِ َجاب ًَ َِس٥َ٠َ  یُِس ب٩ُِ أ ُط َز ٌَ ٕة َوَتاَب َٔوٗٔیَّ ٥َ ب ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ ةٔ   ٌَ َِرَب ُُط بٔأ ٕ أََخِذت ابٔز ٩ِ َج ًَ  

 ٥ِ َٟ اص٥َٔ َو َزَر  ٔ ة رَشَ ٌَ ٔ ٔ ب ار ٨َ ی اٟسِّ أب  َي حَٔش ل ًَ ّة  ُوُ٪ َوٗٔیَّ ا یَٜ ٔیَر َوَصَذ َا٧ اب٩ُِ َز٧ ٕ َو ٔز اب ٩ِ َج ًَ ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ  ٩ِ ًَ ٔیَرةُ  ِ٩َ٤َ ٣ُ اٟثَّ ِِّن  ی َُب ی

 ٔ ُو إ ٢َ أَب ا َٗ ٕب َو َذَص ُة  ٕ َوٗٔیَّ ٔز اب ٩ِ َج ًَ ٩ِ َسا٥ٕٟٔ  ًَ ٤َُع  ًِ َ ِْل ا ا٢َ  َٗ ٕ َو ٔز اب ٩ِ َج ًَ  ٔ َیِر ز ب اٟ ُو  رٔ َوأَب ٔس َٜ ٨ِ٤ُ ِٟ ٕ ا ٔز اب ٩ِ َج ًَ ا٥ٕٟٔ  ٩ِ َس ًَ  َٚ ا ِسَح

 ٢َ ا َٗ زِٔرَص٥ٕ َو ًََِی  ٔائ ٤ٔ ٍٔ  ب َ َِرب ا٢َ بٔأ َٗ بُطُ  ََ أَِحٔش بُو ٙٔ َت ی ُظ بَْٔطٔ َََرا اِط  ٕ ابٔز ٩ِ َج ًَ َش٥ٕ  ِ٘ ٔ ب٩ِٔ ٣ٔ اهَّلل ٩ِ ًُبَِیٔس  ًَ ٕص  ِی َٗ ُ ب٩ُِ  اُوز ٕٚ  َز ا أََو

 
ٔ

َ أِلِط ثَرُ  ِٛ َ ٕة أ َٔوٗٔیَّ ٔيیِّ ب ٌِ اٟظَّ  ٢ُ ِو َٗ ا َو اّر ٔی٨َ ز ی٩َ  رِشٔ ٌٔ ٔ ُظ ب َََرا ِط ٕ ا ٔز اب ٩ِ َج ًَ َة  رِضَ َن ُو  ٢َ أَب ا َٗ ٨ِٔٔسیَو ح  ً ََػ ُ َوأ ثَر ِٛ َ اُن أ  َر

س اوب میعن زرکای اعرم اجرب  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ اےنپ افٹن رپ ںیہک وسار وہ رک اج رےہ ےھت فہ کھت ایگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس اپ

آپ ےن رفامای ہک اس وک ےری  تا ھ  ے سگر  آپ ےن اس وک امرا افر اس ےک ےیل داع یک۔ فہ اانت زیت ےنلچ اگل ہک ااسی یھبک ہن الچ اھت رھپ 

اکی افہیق ےک وعض چیب د  ںیم ےن اہک ںیہن رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس وک ےری  تا ھ اکی افہیق ےک وعض چیب 

 اےنپ رھگ د  ںیم ےن ںیہک رھپ آپ ےن رفامای ہک اس وک ےری  تا ھ اکی افہیق ےک وعض چیب د انچہچن ںیم ےن ا ے چیب دای نکیل



 

 

کت وسار وہےن اک اانثتسء رکایل  ب مہ رھگ ےچنہپ وت افٹن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل رک احرض وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

امای فملس ےن ےھجم اس یک تمیق د  دی رھپ ںیم فاسپ وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےری  ےھچیپ اکی آدیم جیھب رک البای افر رف

 اہلل ںیم ریتا ہی افٹن ںیہن ولں اگ وت اانپ ہی افٹن ےل اج ہی ریتا امؽ ےہ ہبعش ےن وباہطس ریغمہ اعرم اجرب لقن ایک ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص

 اس ہیلع فملس ےن دمہنی کت اس یک ھٹیپ رپ وسار وہےن یک ااجزت دی افر ااحسؼ ےن وباہطس رجری ریغمہ لقن ایک ہک ںیم ےن اس وک چیب دای

رشط رپ ہک ںیم اس رپ وسار وہں اگ۔ اہیں کت ہک دمہنی چنہپ اجؤں افر اطع فریغہ ےن لقن ایک ہک ریت  ےیل اس یک ھٹیپ دمہنی کت ےہ 

افر دمحم  ن دکنمر ےن اجرب  ے لقن ایک ہک اوہنں ےن دمہنی کت اس رپ وسار وہےن یک رشط رکیل افر زدی  ن املس ےن اجرب  ے لقن ایک 

اس رپ وسار وہےن اک قح ےہ اہیں کت ہک اینپ ہگج رپ فاسپ وہاجےئ افر اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہک ھجت وک 

ہنع  ے اس رطح لقن ایک ہک مہ ےن ھجت وک دمہنی کت اس رپ وسار وہےن یک ااجزت دی افر اشمع ےن وباہطس اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ہنع  ے لقن ایک ہک اس رپ وسار وہ رک اےنپ رھگ فاولں کت چنہپ اج افر دیبع اہلل ف ااحسؼ ےن وباہطس فبہ اجرب ریض  اجرب ریض اہلل اعتٰیل

اہلل اعتٰیل ہنع  ے لقن ایک ہک اس افٹن وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی افہیق ںیم رخدی ایل افر زدی  ن املس ےن اجربب  ے اس یک 

 ن رججی ےن وباہطس اطع فریغہ اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے لقن ایک ہک ںیم ےن اس وک اچر دانیر ںیم ایل افر اتمتعب ںیم رفاتی یک افر ا

اچر دانیر اکی افہیق ےک ربارب وہےت ںیہ اس وطر رپ ہک اکی دانیر درس درمہ اک وہ افر ریغمہ ےن یبعش  ے اوہنں ےن اجرب  ے افر ا ن 

 ہنع ےن اجرب  ے وج رفاتی یک اس ںیم اس یک تمیق ایبؿ ںیہن ایک افر اشمع ےن وباہطس اسمل اجرب دکنمر افر اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اکی افہیق وسان لقن ایک افر اوب ااحسؼ ےن اسمل  ے اوہنں ےن اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے دف وس درمہ تمیق 

  ے اوہنں ےن اجرب  ے لقن ایک ہک کوبک ےک راہتس ںیم ںیم اتھجمس وہں اچر افہیق ںیم ایبؿ یک افر داؤد  ن سیق ےن دیبع اہلل  ن مسقم

ا اھت رخدیا اھت افر اوبرضنہ ےن اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے لقن ایک ہک اس وک دس دانیر ںیم رخدیا اھت یبعش اک وقؽ ہک اکی افہیق ںیم رخدی

   زندکی ہی زایدہ حیحص ےہ۔ارثک رفاوتیں ںیم ےہ اامؾ اخبری ےن اہک ہک ےری

 اوب میعن زرکای اعرم اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اعمالمت ںیم رشج ں اگلےن اک ایبؿ۔

 رشوطں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اعمالمت ںیم رشج ں اگلےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2537    حس

اٟامی٪ طٌیب ابواٟز٧از ارعد ابوہزیزہ :  راوی  ابو 

 ُ اهَّلل ضَٔی  َِزَة َر ی َُز ٔي ص ٩ِ أَب ًَ ٔد  اِْلرَِعَ  ٩ِ ًَ  ٔ ز ٧َِّا اٟز ُو  ٨ََا أَب ث ْب َحسَّ ِی ٌَ َا ُط بََر٧ ٔ٪ أَِخ امَیَ ِٟ ا ُو  ا أَب ٨ََ ث َِنَؼ َحسَّ اِْل ِت  َٟ ا َٗ  ٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ٔيیِّ   َّ٨ ُر ٠ٟٔ ا

٧َةَ  ُو ٤َئ ِٟ ا َا  و٧ ُٔ ِٜ ا٢َ َت َ٘ َٓ ا٢َ َِل  َٗ دٔی١َ  َّ٨ اٟ ٨َٔا  ا٧ َیَِن إِٔخَو ا َوب ٨َ٨َ ٔش٥ِ بَِي ِٗ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٨َا َػل ٌِ ٔ َس٤ ُوا  اٟ َٗ  ٔ َزة ٤َ اٟثَّ ٥ُِٜ فٔي  ِٛ رُِشٔ  َون

٨َا ٌِ َ  َوأَك

ےت ںیہ ہک ااصنر ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رعض ایک ہک امہر  درایمؿ اوب اامیلؿ بیعش اوبازلاند ارعج اوبرہریہ  ے رفاتی رک

افر امہر  اھبںویں ےک درایمؿ وجھکر ےک درتخ میسقت رکدےئجی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن وت ااصنر ےن اہمرجنی 

  ںیہ اؿ ولوگں ےن اہک ہک ںیمہ وظنمر ےہ۔ ے اہک ہک مت امہری تنحم یک ذہم داری ول افر مہ ںیہمت لھپ ںیم رشکی رکےتیل

 اوب اامیلؿ بیعش اوبازلاند ارعج اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشوطں اک ایبؿ :   ابب

 اعمالمت ںیم رشج ں اگلےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2538    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ٤ًز  اهَّلل )ب٩  ًبس  ٍ ء ٧آ اس٤اض سٰی جویزیہ ب٩   (٣و

ضٔیَ  ٤ََز َر ٔ ب٩ِٔ ًُ اهَّلل ِبٔس  ًَ  ٩ِ ًَ  ٍٕ ٔ َآ ٩ِ ٧ ًَ َئ  َِس٤َا ٔیَُة ب٩ُِ أ یِز َو ا ُج ث٨ََ أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ وَسی ب٩ُِ إ ٨ََا ٣ُ ث َٗ َحسَّ ٨ِطُ  ًَ  ُ اهَّلل   ٢ُ ُسو َلی َر ًِ َ ا٢َ أ

ُد ٣ٔ  یَِْخُ َطِْطُ ٣َا  ُض٥ِ  َٟ ا َو وَص َِرًُ یَز ا َو ُوَص ٠٤َ ٌِ وَز أَِ٪ َي َیُض ِٟ ا بََر  ٥َ َخِی َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل َضااهَّللٔ  ٨ِ 



 

 

ہیلع فملس ےن ربیخ یک  ومیس وجریہی  ن اامسسء انعف دبعاہلل ) ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع(  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 زنیم وہیدویں وک اس رشط رپ دی ہک اس ںیم تنحم افر اکتش اکری رکںی افر اؿ وک آدیھ دیپافار ےلم یگ۔

 (ومٰیس وجریہی  ن اامسسء انعف دبعاہلل ) ن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دقع اکنح ےک فتق رہم ںیم رشط اگلےن اک ایبؿ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک

 رشوطں اک ایبؿ :   ابب

فر مت وک فیہ ےلم اگ سج یک  ادقع اکنح ےک فتق رہم ںیم رشط اگلےن اک ایبؿ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک قح یک تیعطق رشوطں وک وپرا رکےن ےک فتق وہیت ےہ

 افر اؿ یک داامدی یک رعتفی یک ہک اس اک مت ےن رشط یک وہ افر وسمر ےن اہک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ اکی داامد اک ذرک ایک

 ہ ایک وت وپرا ایک۔قح ایھچ رطح ادا ایک ھجم  ے ابت یک وت چس رک داھکای افر ھجم  ے فدع

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2539    حس

٨ًہ :  راوی تٌالٰي  اهَّلل  رضی  ٣ز  ًا ہ ب٩  ً٘ب ر  ٟدی ا ابو ب  بي حبی ا ث یزیس ب٩  ٕ ٟی اهَّلل ب٩ یوس  ًبس 

 ِ ٔیُس ب ز َی ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ُث  ِی ا٠َّٟ ٨ََا  ث َٕ َحسَّ ُس یُو ٔ ب٩ُِ  اهَّلل ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث اهَّللُ َحسَّ ضَٔی  َر  ٕ ا٣ٔز ًَ َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ِ ًَ  ٔ یِر َد ِٟ ا ٔي  ٩ِ أَب ًَ ٕب  ٔي َحبٔی ٩ُ أَب

ُت٥ِ  اِسَتِح٠ِ٠َ ٔ ٣َا  ا بٔط و ُٓ ُو ٔن أَِ٪ ت و ُ رش  اٟ   ٙ ٥َ أََح َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل  ٢ُ ُسو ٢َ َر ا َٗ ا٢َ  َٗ ُط  ٨ِ وَد  ًَ َُفُ ِٟ ا  ٔ  بٔط

بیبح اوباریخل ةقع  ن اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک دبع اہلل  ن ویفس ثیل سیدی  ن ایب 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای فہ رشج ں بس  ے زایدہ وپری ےیک اجےن یک قحتسم ںیہ نج ےک ذرہعی وعروتں یک رشاگموہں 

 وک الحؽ اھجمس ایگ۔

  ن ایب بیبح اوباریخل ةقع  ن اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبع اہلل  ن ویفس ثیل سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...زمارتع ںیم رشط اگلےن اک ایبؿ۔

 رشوطں اک ایبؿ :   ابب

 زمارتع ںیم رشط اگلےن اک ایبؿ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2540    حس

ٍ ب٩ خسیخ :  راوی رآ ہ  قي بواسل ہ زً ي٨ہ یحٌی ب٩ سٌیس ح٨و٠ ي  ٣اٟک ب٩ اس٤اًی١ اب٩ ً

اٟ َو٠ََة  ُت َح٨ِ ٌِ ٔ ٤ ٢َ َس ا َٗ یٕس  ٌٔ َس ٌَی ب٩ُِ  َیِح ا  ٨ََ ث ٨ََة َحسَّ اب٩ُِ ًَُيِي ٨ََا  ث أًی١َ َحسَّ ِٔس٤َ ُٔک ب٩ُِ إ اٟ ا ٣َ ٨ََ ث ٢َ َحسَّ ا َٗ قٔيَّ  ٍَ ز َر ٔ آ َر ُت  ٌِ ٔ ٤ َس

جَ  ا أَِْخَ ٤ََّ ب ََفُ ِْلَِرَق  ا ی  َُِکٔ ا ٧ َّ٨ُ ٜ َٓ ًّل  ِ٘ ٔ َح ار َِنَؼ اِْل ثََر  ِٛ َ ا أ َّ٨ ُٛ  ٢ُ و ُ٘ ُط َي ٨ِ ًَ  ُ اهَّلل َرضَٔی  ٕخ  ی ٨َا ب٩َِ َخٔس ُضٔي ٨ َٓ  ٔ ذٔظ ِد  ٥ِ تُِْخٔ َٟ ٔ َو ظ ِت َصٔذ

 ٔٚ ٔ َور ِٟ ا  ٩ِ ًَ ٨َُِط  ٥ِ ٧ َٟ َذَٟٔک َو  ٩ِ ًَ 

 ن دیعس ہلظنح زریق وباہطس راعف  ن ادجی رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن اہک ہک مہ ااصنر ںیم تہب  امکل  ن اامسلیع ا ن ہنییع ییحی

 وک زایدہ وتیھکں ےک امکل ےھت وت مہ زنیم رکاہی رپ دےتی ےھت یھبک ااسی وہات ہک اس زنیم ںیم دیپا وہا افر اس زنیم ںیم دیپا ہن وہا وت مہ

  ںیہن وہا۔اس  ے عنم ایک ایگ نکیل رفہیپ ےک دبہل عنم

 امکل  ن اامسلیع ا ن ہنییع ییحی  ن دیعس ہلظنح زریق وباہطس راعف  ن ادجی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اؿ رشوطں اک ایبؿ وج اکنح ںیم اجزئ ںیہن ںیہ ۔

 رشوطں اک ایبؿ :   ابب

 ں اک ایبؿ وج اکنح ںیم اجزئ ںیہن ںیہ ۔اؿ رشوط

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2541    حس



 

 

 ٣شسز یزیس ب٩ زًیٍ ٤ٌ٣ز زہزی سٌیس ابوہزیزہ :  راوی

یسٕ  ٌٔ َس  ٩ِ ًَ زٔیِّ  ز صِ اٟ  ٩ِ ًَ ٤َْز  ٌِ ا ٣َ ٨ََ ث ٍٕ َحسَّ ِ ی ًَ ٔیُس ب٩ُِ ُز ز َی ا  ث٨ََ ْز َحسَّ ا ٣َُشسَّ ٨ََ ث َّي  َحسَّ َػل ٔيیِّ  ا٨َّٟ  ٩ِ ًَ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َِزَة َر ی َُز َبٔي ص ٩ِ أ ًَ

ٔ َوَِل یَدِ  ٍٔ أَخٔیط َي بَِی ل ًَ ٔیَس٪َّ  ز َی وا َوَِل  اَجُظ ٨َ ٕ َوَِل َت ز َٔبا أَضْ ٟ ٍِ َح ٔ َب ا٢َ َِل ی َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ زِأَةُ اهَّللُ  ٤َ ِٟ ا  ٢َِ َتِشأ ٔ َوَِل  ٔط ِٔلبَت َي خ ل ًَ بَنَّ  ُل

 ُ َٚ أ ًََل ََضاك َائ َئ إ٧ٔ ٔٔ ِٜ َت َٔتِش ا ٟ تَٔض  ِخ

دسمد سیدی  ن زرعی رمعم زرہی دیعس اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفاتی رکےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

اس یک ینگنم وجیھب افر ہن وکیئ وعرت  وکیئ رہشی داہییت ےک ےیل ہن ےچیب افر ہن شجن )دالیل( رکف افر اےنپ اھبیئ یک عیب رپ زایدہ ہن رکف افر ہن

 اینپ نہب وک الطؼ دولاےئ اتہک اس ےک ربنت وک وخد اکؾ ںیم الےئ۔

 دسمد سیدی  ن زرعی رمعم زرہی دیعس اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دحفد ںیم اجزئ ںیہن ںیہ ۔اؿ رشوطں اک ایبؿ وج 

 رشوطں اک ایبؿ :   ابب

 اؿ رشوطں اک ایبؿ وج دحفد ںیم اجزئ ںیہن ںیہ ۔

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2542    حس

ی :  راوی ٣شٌوز ابوہزیزہ زیس ب٩ خاٟس جہى ہ ب٩  ہ ب٩ سٌیس ٟیث اب٩ طہاب ًبیس اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًتب  ٗتيب

ِبَ  ٔ ب٩ِٔ ًُت اهَّلل ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  اهَّلل ٩ِ ًُبَِیسٔ  ًَ إب  ٔطَض اب٩ِٔ   ٩ِ ًَ ْث  ِی َٟ ا  ٨ََ ث یٕس َحسَّ ٌٔ َس ُة ب٩ُِ  َب تَِي ُٗ ٨ََا  ث َِزَة َحسَّ َُزی َبٔي ص ٩ِ أ ًَ  ٕ وز ٌُ َة ب٩ِٔ ٣َِش

ًّل  َرُج اَِل إٔ٪َّ  َٗ ا  ٤َ َُّض ٧َ ا أ ُض٤َ ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  ىٔیِّ َر َض ُح ِٟ ا أٟٕس  یِٔس ب٩ِٔ َخ َا َوَز ٢َ ی ا َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ اهَّللُ  َّي  َػل ٢َ اهَّللٔ  و َي َرُس أب أَت اِْلرَِعَ  ٩ِ٣ٔ 

نَ  ُط  طُ ٨ِ٣ٔ َ٘ ِٓ َ اِْلَْخُ َوصَُو أ َدِؼ٥ُ  ِٟ ا ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ اهَّلل أب  َت ٜٔ ٔ لٔي ب ِیَت  ـَ َٗ َ إِٔلَّ  اهَّلل  ََ َِنُظُس ٔ أ اهَّلل ُسو٢َ  اهَّللٔ َر أب  َت ٜٔ ٔ ٨َ٨َا ب ٔف بَِي ِٗ ا َٓ  ٥ِ ٌَ

َ َو  زَن َٓ لَي َصَذا  ًَ ا  ّٔ ٔشی ًَ َاَ٪  ک ِىٔی  اب ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ  ١ِ ُٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل  ٔ اهَّلل و٢ُ  َرُس  ٢َ ا َ٘ َٓ َِذِ٪ لٔي  لَي أ ًَ بٔرُِت أَ٪َّ  يي أُِخ ٔن ٔ َوإ ٔط َزأَت ٔا٣ِ ي ب



 

 

ُت أَص١َِ  ِٟ َ َشأ َٓ  ٕ ٕ َوَؤٟیَسة اة َط َٔة  ٔائ ٤ٔ ٨ِطُ ب ُِت ٣ٔ ی َتَس ِٓ ا َٓ ِج٥َ  زَّ اٟ ِىٔی  ا٦ٕ  اب ًَ ُب  ٔی ز ِِ َٕة َوَت ائ ابِىٔی َج٠ُِس ٣ٔ َي  ل ًَ ا  ٤ََّ ٔي أ٧َ ن بَرُو أَِخ َٓ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ا

 ٔ ظ ٔسی بَٔیٔس ِٔ َن ی  ٔذ َّٟ ا ٥َ َو َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ َّي اهَّلل َػل ٢ُ اهَّللٔ  ُسو َر  ٢َ ا َ٘ َٓ ِج٥َ  زَّ اٟ ا  ٔ َصَذ َزأَة ا٣ِ َي  ل ًَ اهَّللٔ َوأَ٪َّ  أب  َت ٜٔ ٔ ا ب ٤َُٜ یَنَّ بَِي٨َ ـٔ ِٗ َ َْل

وَ  ِٟ ًِ ا ا إِٔ٪  َٓ ا  ٔ صََذ َزأَة ا٣ِ َي  ٔل ُص إ ٧َُِی ا أ َی اُُِس   ٕ ا٦ ًَ ُب  ٔی ز ِِ َت َٕة َو ائ َٔک َج٠ُِس ٣ٔ ٨ِ اب َي  ل ًَ زٌّ َو َر  ٥ُ٨َ َِ ِٟ ا ا ٟٔیَسةُ َو َس َِ َٓ  ٢َ ا َٗ ا  ٤َِض ِرُج ا َٓ ِت  َٓ َََر

جٔ  ََفُ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ط ٠َِی ًَ  ُ اهَّلل َّي  ٔ َػل اهَّلل و٢ُ  ُس ا َر َٔض َز ب أ٣ََ َٓ ِت  َٓ َََر ًِ ا َٓ ا  َض ٠َِی  ٤َِت ًَ

ہبیتق  ن دیعس ثیل ا ن اہشب دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع  ن وعسمد اوبرہریہ زدی  ن اخدل ینہج  ے رفاتی ےہ ہک اکی ارعایب یبن 

 یلص اہلل ہیلع فملس یک ادتم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اہلل اک فاہطس داتی وہں ہک

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اتکب اہلل ےک اطمقب ےریا ہلصیف رکدےئجی دفےر  رفقی ےن یھب وج اس  ے زایدہ دھجمسار اھت اہک تاں آپ 

امہر  درایمؿ اتکب اہلل ےک اطمقب ہلصیف رکدےئجی افر ےھجم ااجزت دےئجی ہک رعض رکفں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک 

ےریا اٹیب اس ےک اہیں زمدفری رکات اھت اس یک ویبی ےن اس  ے زان ایک ےھجم اتبای ایگ ہک ےری  ےٹیب رپ رمج فا ب  ایبؿ رک اس ےن اہک ہک

ےہ ںیم ےن وس رکبایں افر اکی ولڈنی وکہی د  رک ا ے ڑھچا ایل رھپ ںیم ملع فاولں  ے وپاھچ وت اؿ ولوگں ےن اتبای ہک ےری  ےٹیب وک 

 الج ف ن وہان ڑپ  اگ افر اس وعرت وک اسگنسر ایک اجان اچےئہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن وس وکڑ  ںیگل ےگ افر اسؽ ےک ےیل

رفامای  مس ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ےریی اجؿ ےہ ںیم اہمتر  درایمؿ اتکب اہلل ےک اطمقب ہلصیف رکفں اگ ولڈنی افر 

وکڑ  اگلےئ اجںیئ ےگ افر اکی اسؽ ےک ےیل الج ف ن وہان ڑپ  اگ افر ا  رکبایں وت ےھجت فاسپ یک اجیت ںیہ افر ریت  ےٹیب وک وس 

اسین مت لک اس یک ویبی ےک اپس اجؤ ارگ فہ اآرار رک  وت اس وک اسگنسر رکدف دفےر  دؿ حبص وک فہ اس وعرت ےک اپس ےئگ وت اس 

  مکح دای وت اس وعرت وک اسگنسر ایک ایگ۔وعرت ےن اآرار رکایل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےک اسگنسر ےیک اجےن اک

 ہبیتق  ن دیعس ثیل ا ن اہشب دیبع اہلل  ن دبعاہلل  ن ہبتع  ن وعسمد اوبرہریہ زدی  ن اخدل ینہج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ط رپ ےچیب اجےن رپ رایض وہ اجےئ وت وکؿ یس رشج ں اجزئاکمبت ارگ آزاد ےیک اجےن یک رش

 رشوطں اک ایبؿ :   ابب

 اکمبت ارگ آزاد ےیک اجےن یک رشط رپ ےچیب اجےن رپ رایض وہ اجےئ وت وکؿ یس رشج ں اجزئ ںیہ ۔



 

 

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2543    حس

ٟوا :  راوی ای٩٤ ٣کيخًلز ب٩ یحٌی ًبسا  حس ب٩ 

ا ًَ َي  ل ًَ ُت  َزَخ٠ِ  ٢َ ا َٗ  ٔ ط ٩ِ أَبٔی ًَ يي   ٤َک ِٟ ا  ٩َ٤َِ َی احٔٔس ب٩ُِ أ َو ِٟ ا ِبُس  ًَ ا  ٨ََ ث ٌَی َحسَّ َیِح زُ ب٩ُِ  ًلَّ ا َخ ٨ََ ث ِت َحسَّ َٟ ا َٗ َضا  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َة َر ئَٔظ

ٔی ٨ ٤ُِؤ٣ٔ ِٟ ا ِت یَا أ٦َُّ  َٟ ا َ٘ َٓ ْة  َب کَاَت هَٔي ٣ُ ُ َو َزة ٔی َيَّ بَز ل ًَ ِت إٔ٪َّ أَصِلٔي َزَخ٠َِت  َٟ ا َٗ  ٥ِ ٌَ َن ِت  َٟ ا َٗ ىٔی  ٔ٘ٔی ت ًِ َ أ َٓ ٔي  ون ٌُ َیبٔی إٔ٪َّ أَصِلٔي  َٓ ىٔی  ٔی ََر ِط َن ا

 ٔ ط ٠َِی ًَ َّي اهَّللُ  َػل ٔيی   َّ٨ اٟ َذَٟٔک   ٍَ ٔ ٤ َش َٓ ٔک  لٔي ٓٔی َة  اَج ِت َِل َح َٟ ا َٗ ي  ُوا َوَِلئٔ ََرٔك َّی َيِظ ً نٔي َح و ٌُ َیبٔی ٢َ ٣َا َِل  ا َ٘ َٓ طُ  َِ ٥َ أَِو ب٠ََ َطأُِ٪  َوَس٠َّ

َن  َََر ِط ا ُتَضا َو ِ٘ َت ًِ َ أ َٓ ا  ُِتَض َََری ِط ا َٓ ِت  َٟ ا َٗ ُؤا  َطا ا  ُوا ٣َ ََرٔك َیِظ ِٟ ا َو َض تٔ٘ٔی ًِ َ أ َٓ ا  ٔیَض ََر اِط ا٢َ  َ٘ َٓ َزَة  ٔی َز ٔيی  ب َّ٨ اٟ  ٢َ ا َ٘ َٓ ا  ا َوَِلئََض  أَص٠َُِض

ا ٣ٔ  َََركُو ِط َٙ َوإِٔ٪ ا َت ًِ َ ٩ِ٤َٔ أ ُئ ٟ َوَِل ِٟ ا  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  نٕ َػل َْشِ ََة   ائ

 الخد  ن ییحی دبعاولادح  ن انمی یکم اےنپ فادل  ے رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس ایگ اھت وت اوہنں ےن اہک

دںی ےگ ہک ےری  اپس ربریہ آیئ وج اکمہبت ںیھت اس ےن اہک ا  اؾ اوملنینم ھجم وک رخدی ےئجیل اس ےیل ہک ےری  امکل وک ھجم وک چیب 

رھپ ھجم وک آزاد رکدےئجی رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک ااھچ ربریہ ےن اہک ےری  امکل ھجم وک ںیہن ںیچیب ےگ اہیں کت ہک 

ےریی فالء وخد ےنیل ےک ےیل رشط ہن رکںیل ےگ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک وت رھپ ھجم وک ریتی رضفرت ںیہن ےہ یبن یلص 

آزاد  ہیلع فملس ےن ہی ابت ینس ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ربخ یلم وت رفامای ہک ربریہ ےک قلعتم ایک ابت ےہ؟ اس وک رخدی ول افر اہلل

د رکف افر اؿ ولوگں وک رشط رکےن وک وج یھب فہ اچںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اس وک رخدی ایل افر آزا

رکدای اس ےک اموکلں ےن اس یک فالء یک رشط اےنپ ےیل رکیل یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک فالء وت ایس وک ےلم یگ وج آزاد رک  

 ارگہچ فہ ڑکنیسفں رشج ں اگلںیئ۔

 الخد  ن ییحی دبعاولادح  ن انمی یکم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الطؼ ںیم رشج ں اگلےن اک ایبؿ افر ا ن بیسم افر ب ن افر اطعء ےن اہک الطؼ اک  ظف )ش

 رشوطں اک ایبؿ :   ابب



 

 

  افنظ رشط ےک اطمقب وہاگ۔الطؼ ںیم رشج ں اگلےن اک ایبؿ افر ا ن بیسم افر ب ن افر اطعء ےن اہک الطؼ اک  ظف )رشوطں  ے( ےلہپ ےہک ای دعب ںیم ےہک اس اک

یث                               ج٠س او٢  :  ج٠س      2544    حس

٨ًہ :  راوی لٰي  تٌا اهَّلل  رضی  ہزیزہ  ابوحاز٦ ابو ت  ی ب٩ ثاب ًس ہ   ٣ح٤س ب٩ رعرعہ طٌب

 ٔ ٩ِ أَب ًَ ٕٔت  َاب یِّ ب٩ِٔ ث ٔس ًَ  ٩ِ ًَ ُة  َب ٌِ ا ُط ٨ََ ث َة َحسَّ رَعَ ُس ب٩ُِ رَعِ َّ٤ ا ٣َُح ٨ََ ث و٢ُ َحسَّ َرُس ي  ََ َ ٧  ٢َ ا َٗ ُط  ٨ِ ًَ اهَّللُ  ضَٔی  َر َِزَة  ی َُز ٔي ص َب ٩ِ أ ًَ  ٕ از٦ٔ ي َح

ا َٔن  ََر َتِظ بٔيِّ َوأَِ٪  ا رِعَ ُ ِْٟٔلَ أجز َض ٤ُ ِٟ ا  ََ ا يي َوأَِ٪ یَبَِت ٠َق تَّ اٟ  ٩ِ ًَ  ٥َ َس٠َّ ٔ َو ٠َِیط ًَ  ُ اهَّلل َّي  َػل ا٦َ اهَّللٔ  َت ا َوأَِ٪ َيِش تَٔض َٚ أُِخ ًََل زِأَةُ ك ٤َ ِٟ

ُج١ُ  زَّ ُ اٟ ُ ٢َ ا َٗ َة َو َب ٌِ ٩ِ ُط ًَ ٤َٔس  اٟؼَّ ِبُس  ًَ ْذ َو ا ٌَ ُط ٣ُ ٌَ اَب ٔة َت َی َِّصٔ اٟتَّ  ٩ِ ًَ ٔع َو ِح َّ٨ اٟ  ٩ِ ًَ ي  ََ َ ٔ َو٧ ط ٔ أَخٔی ِو٦ لَي َس ِبُس ًَ ًَ ْر َو ٨َِس

ي ََ َ ٧  ٢ٕ َضا ٨ِ ُد ب٩ُِ ٣ٔ ا رِضُ َوَححَّ َّ٨ اٟ ا٢َ  َٗ ا َو ٨َ ُضٔي ٧ َز٦ُ  ا٢َ آ َٗ َٔي َو َُ٧  ٩ٔ٤َ ِح زَّ  اٟ

 ن اثتب اوباحزؾ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس  دمحم  ن رعرعہ ہبعش دعی

ابت  ے عنم رفامای ہک وکیئ صخش اقہلف فاولں  ے ابرہ اج رک ےلم افر ہی ہک رہشی داہییت ےک ےیل عیب رک  افر ہی ہک وکیئ وعرت اینپ 

 عنم رفامای ہک وکیئ آدیم اےنپ اھبیئ یک تمیق رپ تمیق اگلےئ افر دالیل افر رصتہی )نھت ںیم نہب یک الطؼ یک رشط رک  افر اس  ے یھب

دفدھ وھچڑ دانی اتہک ےنچیب ےک فتق ولعمؾ وہ ہک ہی اجونر دفدھ تہب داتی ےہ(  ے یھب عنم رفامای اھت اعمذ افر دبعادمصل ےن ہبعش  ے 

ا  اک  ظف ایبؿ ایک اس ےک اتمعب دحثی رفاتی یک افر دنغر افر دبعارل

 

 ی
ی ہ 

 

ت
نمح یک رفاتی ںیم یہن اک  ظف ےہ )ینعی عنم ایک ایگ( افر آدؾ ےن 

 ینعی مہ وک عنم ایک ایگ افر رضن افر اجحج  ن اہنمؽ ےن یہن اک  ظف اامعتسؽ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم  ن رعرعہ ہبعش دعی  ن اثتب اوباحزؾ اوبرہریہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 


